Zápisnica
z mimoriadneho online zasadnutia Pedagogickej rady VŠVU v BA
konaného 02. 03. 2022 od 17.00 do 18.30 h cez MS TEAMS

Prítomní (online cez MS TEAMS):
- doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU v BA a ďalší prorektori VŠVU v BA,
- pedagógovia a interní doktorandi na VŠVU v BA,
- RNDr. Pavel Bukoven, vedúci sekcie digitálnych technológií, správca siete, VŠVU v BA,
- Mgr. art. Tomáš Jančařík z Podporného a poradenského centra, VŠVU v BA,
- Mgr. Zuzana Candráková z Kancelárie pre kvalitu, VŠVU v BA.

Mimoriadne online zasadnutie Pedagogickej rady VŠVU v BA (ďalej len „PgR VŠVU“) sa
uskutočnilo cez MS TEAMS v čase od 17.00 do 18.30 h. v stredu 2. 3. 2022.
Jediným bodom programu mimoriadneho online zasadnutia PgR VŠVU bola problematická
situácia na Ukrajine a pomoc našej školy v tejto veci. Účasť na online zasadnutí PgR VŠVU bola
preto dobrovoľná, ako aj akákoľvek pomoc v tejto veci.
Mimoriadne online zasadnutie PgR VŠVU otvorila a viedla doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.,
rektorka VŠVU v BA (ďalej len „rektorka VŠVU“).
Prítomných informovala nasledovne:
- vyjadrila znepokojenie so situáciou na Ukrajine,
- ukrajinskí študenti, ktorí študujú na VŠVU, ako aj absolventi, budú nápomocní/užitoční
v procese podania pomocnej ruky zo strany školy, nakoľko pôjde o dlhodobý proces,
- udržanie ukrajinských študentov v procese štúdia na VŠVU – na toto je potrebné
zamerať pomoc zo strany školy,
- propagácia na sociálnych sieťach školy v rámci etickej roviny.
V súvislosti so znepokojením so situáciou na Ukrajine zverejnila VŠVU na svojej webovej
stránke
vyhlásenie
k
odmietnutiu
vojenského
útoku
na
Ukrajine:
https://www.vsvu.sk/sk/odmietnutie-vojenskeho-utoku-na-ukrajine/.
VŠVU v súvislosti so situáciou na Ukrajine podniká príslušné kroky, resp. 2 misie (úlohy):
Prvou misiou, ktorú za VŠVU gestoruje Marcel Benčík, prorektor pre medzinárodnú
spoluprácu, je pomoc VŠVU ukrajinským študentom a študentkám v rámci projektu
so symbolickým označením ĽVOV 150 (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/lvov150/). Ide o pomoc nielen pre Akadémiu umení v Ľvove. V spolupráci s poľskými a slovenskými
umeleckými vysokými školami koordinuje VŠVU presun niekoľkých desiatok študentiek
a študentov z Ukrajiny a ich následné umiestnenie na týchto školách. Na Slovensko príde cca
25 študentov, spolupráca s TU v Košiciach. Podľa posledných informácií ukrajinskí študenti
a študentky pomaly prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko. Ako najlepšia trasa na presun sa
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ukazuje z Ľvova do poľského Krakowa. Prichádzajúci ukrajinskí študenti a študentky budú
fungovať v statuse „Erazmus“.
Doplnila rektorka VŠVU: prevažne ide o dievčatá vo veku 16 – 18 rokov, zo 150 študentov
niektorí neprídu na Slovensko, nakoľko sú plnoletí a ostávajú na Ukrajine ako domobrana.
Avšak z Ukrajiny odchádzajú aj iní ako ukrajinskí študenti a študentky, napr. študenti
z Ekvádora, ktorí tam študujú.
Doplnila Jana Hojstričová, prorektorka VŠVU pre štúdium: začlenenie prichádzajúcich
ukrajinských študentov a študentky do letného semestru na VŠVU je v procese nastavenia ako
status „Erazmus“. Očakáva sa, aspoň zo začiatku, komunikačná bariéra; VŠVU zabezpečí výuku
slovenského jazyka, budú nápomocní ukrajinskí študenti a študentky, ktorí už študujú na
VŠVU; príprava zo strany VŠVU na prestupové prijímacie pohovory. V prípade absencie našich
interných ukrajinských študentov a študentiek na prednáškach v LS budú títo priamo
kontaktovať prorektorku pre štúdium, nakoľko prioritne riešia „svoje rodiny“ na Ukrajine
v súvislosti s vojnovou situáciou. Katedra teórie a dejín umenia (KTDU) im vyjde v ústrety
v tom, že bude nahrávať všetky prednášky.
Tomáš Jančařík z Podporného a poradenského centra VŠVU: požiadal o rešpektovanie dnešnej
absencie 6 – 7 ukrajinských študentov na prednáškach.
Doplnila rektorka VŠVU: situácia ukrajinských študentov a študentiek, ktorí študujú na VŠVU,
vôbec nie je jednoduchá. Prebieha aktívna komunikácia s MZVaEZ SR ohľadom ubytovania
prichádzajúcich študentov a študentiek z Ľvova v zariadení ministerstva – SÚZA na Drotárskej
ceste (v susedstve VŠVU). Pedagógovia a bývalí absolventi ponúkajú ubytovanie
prichádzajúcim rodinám našich študujúcich ukrajinských študentov a študentiek.
Ďalšie voľné ubytovacie kapacity je možné nahlásiť Tomášovi Jančaříkovi z PPC VŠVU e-mailom
alebo telefonicky.
Druhou misiou zo strany VŠVU, o ktorej informovala rektorka VŠVU, je pomoc, ale nie
materiálneho charakteru (oblečenie, deky, potraviny a pod.), ide skôr o pomoc s ubytovaním,,
ako aj prechodným ubytovaním v Kremnici, aby sa spájali ukrajinské rodiny. Dostupná je
finančná pomoc z Fondu solidarity VŠVU; bude uvoľnená finančná čiastka z MŠVVaŠ SR pre
vysoké školy na štipendiá pre ukrajinských študentov a študentky. Rektorka VŠVU vyzvala
na podporu Fondu solidarity VŠVU zo strany pedagógov a zamestnancov VŠVU – ide
o finančnú pomoc pre ukrajinských študentov a študentky študujúcich na VŠVU.
V súvislosti so vzniknutou situáciou na Ukrajine sa za „pochodu“ mení aj slovenská legislatíva.
Sylvia Jokelová, prorektorka VŠVU pre grantovú a projektovú činnosť informovala o možnosti
ubytovania v Kremnici, kde je pripravené zázemie pre rodinných príslušníkov našich
študujúcich ukrajinských študentov a študentky. V Kremnici už sú ubytované nejaké rodiny,
ktoré ušli z Ukrajiny pred vojnou, prebieha aktívna komunikácia s mestským zastupiteľstvom
mesta Kremnica.
Na VŠVU bola zriadená e-mailová adresa: ukrajina@vsvu.sk, ktorá slúži na nahlasovanie ponúk
o pomoc, či už s ubytovaním, s odvozom alebo o pomoc materiálnu, a takisto aj v prípade
ponúk na rôzne brigády pre týchto študentov.
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Ponuky na pomoc sú rozdelené nasledovne: prorektorka Jokelová rieši ponuky na pomoc
s odvozom a ponuky na brigády; Tomáš Jančařík z PPC zase rieši ponuky na pomoc ohľadom
ubytovania.
Doplnila rektorka VŠVU: Podporné a poradenské centrum VŠVU je v intenzívnej komunikácii
s týmito ukrajinskými študentami a študentkami, centrálny bod na H-18 (VŠVU) sa zatiaľ
nebude vytvárať.
Doplnila rektorka VŠVU: vznikla pracovná skupina na VŠVU k tejto problematike, ktorá súvisí
so vzniknutou situáciou na vojnou zmietanej Ukrajine. Zasadať bude každý pondelok. Fond
solidarity VŠVU – transparentný účet, ktorý vznikol kvôli pandemickej situácii, sa momentálne
sústredí na podporu nielen našich ukrajinských študentov a študentky, ale aj tých, ktorí/é
prídu k nám študovať v najbližšom období. Spomínaný Fond solidarity VŠVU je veľmi flexibilný
vo veci presunu finančných prostriedkov študentom v tiesni – peniaze sú ihneď použiteľné.
Rektorka VŠVU otvorila v rámci mimoriadneho online zasadnutia PgR VŠVU diskusiu
s prítomnými a na položené otázky odpovedalo vedenie školy – rektorka a prorektori, ako aj
Tomáš Jančařík z PPC.
Zároveň informovala o svojom rozhodnutí znížiť školné na nulu pre študujúcich ukrajinských
študentov a študentky v NDŠ z dôvodu mimoriadnej situácie a aj o predĺžení stáží.
Doplňujúca informácia: na vrátniciach v budovách VŠVU sa nachádzajú pokladničky,
do ktorých je možné prispieť ľubovoľnou sumou a zobrať si stužku vo farbách ukrajinskej
vlajky. Tieto stužky ušili na katedre textilnej tvorby, ide o prejav solidarity zo strany VŠVU.
Doplnila rektorka VŠVU: reálnou hrozbou sa javia povolávacie rozkazy na Ukrajinu pre našich
študujúcich ukrajinských študentov, ktorí nadobudli plnoletosť.

Na záver mimoriadneho online zasadnutia PgR VŠVU rektorka VŠVU poďakovala prítomným
za ich aktívnu účasť, za nezištnú pomoc a záujem zo strany pedagógov, študentov a ďalších
zamestnancov VŠVU. Mimoriadna vďaka patrí prorektorovi Benčíkovi ohľadom vynaloženého
úsilia pre projekt pomoci „ĽVOV 150“.

Bratislava 02. 03. 2022

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., v. r.
rektorka VŠVU

Zapísala:
Mgr. Zuzana Candráková, Kancelária pre kvalitu VŠVU
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