Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Zápisnica
z 5. riadneho online zasadnutia Akademického senátu Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave dňa 8. 10. 2021 o 13.00 hod.
Prítomní on line: predseda AS VŠVU doc. Mgr. Martin Piaček, ArtD.,
rektorka doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Ing. Lýdia
Macurová – kvestorka, JUDr. Viera Zimová,
Prihlásení členovia AS VŠVU on line: doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD., prof. Mgr. Anton Čierny,
Ing. dipl. des. Zuzana Šebeková, doc. Mgr. art. Pavol Macho, prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský, doc.
Mgr. art. Gabriel Strassner. Ing. Mgr. art. Marián Laššák, ArtD., doc. Miroslav Debnár, akad. mal.,
Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD., Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., Doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.,
Bc. Alexandra Smolková, bc. Michaela Kacsiová,
Ospravedlnení: podpredsedníčka AS VŠVU doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD., Bc. Lukáš
Mráz, Bc. Róbert Ferko, Mgr. art. Erik Šille, Bc. Viktória Revická,
Program zasadnutia:
1. Otvorenie.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Prerokovanie a schválenie zmien v systemizácii a v obsadzovaní funkčných miest v súlade
s akreditačnými štandardami.
Prerokovanie a schválenie vnútorného predpisu VŠVU o prijímacích pohovoroch.
Krátka informácia o finalizácii interných predpisov, ktoré budú základom pre sledovanie kvality
vzdelávania na škole.
Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.

8.
9. Rôzne.
10. Záver

k bodu 1
5. riadne online zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej
len "AS VŠVU") otvoril predseda AS VŠVU doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. (ďalej len predseda AS
VŠVU). Privítal členov vedenia a otvoril rokovanie. Materiál k bodu rokovania č. 5 a 6 bol členom
doručený elektronicky.
k bodu 2
Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení predseda AS VŠVU na základe kontroly
prihlásených členov online v počte 11 konštatoval uznášaniaschopnosť a konštatoval, že AS VŠVU
nemá žiadne uznesenia v plnení.
k bodu 3
Voľba skrutátorov - predseda AS VŠVU požiadal o voľbu skrutátorov pre 5. riadne online zasadnutie
AS VŠVU. Navrhol doc. Mgr. art. Róberta Makara a Ing. Mgr. art. Mariána Laššáka, ArtD. a Bc.
Alexandru Smolkovú.
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Hlasovanie: Prítomní: .....11......za: .........11.....proti .....0.......zdržali sa: ..0.
Uznesenie AS VŠVU č. 1/R5/2021 predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore
uvedených skrutátorov pre dnešné rokovanie.
Voľba návrhovej komisie
predseda AS VŠVU navrhol za člena návrhovej komisie a formulovanie stanovísk 5. riadneho online
zasadnutia AS VŠVU doc. Mgr. art. Juraja Blaška a bc. Viktóriu Revickú.
Hlasovanie: Prítomní: ...11........za: .....11.........proti ......0.....zdržali sa ..0..
Uznesenie AS VŠVU č. 2/R5/2021 predseda AS VŠVU konštatoval, prijatie uznesenia a voľbu hore
uvedených členov AS VŠVU za členov návrhovej komisie.
Voľba overovateľov zápisnice
Na základe návrhu boli o overenie zápisnice požiadaní: dipl. des. Zuzana Šebeková, ArtD. a doc. Mgr.
art. Gabriel Strassner za pedagogickú časť AS VŠVU a bc. Michaela Kacsiová za študentskú časť AS
VŠVU
Hlasovanie: Prítomní: ...12...........za: ....12......... proti .....0.......zdržali sa: 0
Uznesenie AS VŠVU č.3/R5/2021 predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a voľbu hore
uvedených členov AS VŠVU za overovateľov zápisnice.
k bodu 4
Schválenie programu zasadnutia : predseda AS VŠVU oboznámil zúčastnených s programom 5.
riadneho online zasadnutia. Požiadal o prípadné doplnenie bodu programu. Nakoľko žiadne
návrhy o rozšírenie bodov programu neboli, požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie: Prítomní: .....12.........za: ....12.......... proti ....0........zdržal sa: ...0.................
Uznesenie AS VŠVU č. 4/R5/2021 predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a
schválenie navrhnutého programu 5. riadneho online zasadnutia AS VŠVU,.
k bodu 5
Prerokovanie a schválenie zmien v systemizácii obsadzovania miest v súlade s akreditačnými
štandardami.
Rektorka VŠVU poďakovala členom AS za operatívne zvolanie a účasť na online rokovaní AS VŠVU.
Vysvetlila dôvod operatívnosti, súvisiaci s prípravou akreditačných spisov a s plnením požadovaných
akreditačných štandardov. Ide o stabilizovanie požadovaného
množstva zabezpečujúcich
pedagógov pre jednotlivé študijné programy. Nejedná sa o navyšovanie pracovných miest, ale
presun odborných asistentov s doktorandskými titulmi na funkčné miesta docentov. Zmeny po
katedrách postupne odôvodnila a budú platné od uvedených termínov v tabuľke.
Katedra úžitkových umení
Por.č.
1

2

Názov pracovného miesta (funkcie)
profesor

Počet pracovných miest
1

2

docent

3+2=5

3

odborný asistent

4-2=2

Úprava 8.10. 2021 Navýšenie o dve
funkčné miesta
k 1.9.2021-zmena
v posune k 1.12.2021
Úprava 8.10. 2021 –
redukcia o dve
odborno-as. miesta
k 1.9.2021- zmena
v posune k 1.12.2021

4

asistent

0

5

dielenský pracovník
SPOLU

1
9

Por.č. Názov pracovného miesta (funkcie)
1

profesor

Počet pracovných miest
1

2

docent

4+1=5

3

odborný asistent

5-1=4

4

asistent

0

5

dielenský pracovník

0

SPOLU

10

Úprava 8.10. 2021
navýšenie jedného
docentského miesta
k 1.12.2021
Úprava 8.10. 2021 –
redukcia jedného
odborno-asistentského
miesta k 1.12.2021

Katedra reštaurovania
Por.č.

Názov pracovného miesta (funkcie)

Počet pracovných miest

1

profesor

1

2

docent

3

odborný asistent

4

asistent

5

dielenský pracovník

0

SPOLU

14

4+1,5=5,5

Úprava 8.10. 2021 –
redukcia o 50% do
31.8.2022

5
2,5

Úprava 8.10. 2021 –
navýšenie o 50% do
31.8.2022

Katedra architektonickej tvorby
Por.č.

3

Názov pracovného miesta (funkcie)

1

profesor

2

docent

3

odborný asistent

4
5

asistent
dielenský pracovník
SPOLU

Počet pracovných miest
1
4+1=5

6-1=5
0
0
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Úprava 8.10. 2021 – navýšenie
jedného docentského miesta

k 1.9.2022
Úprava 8.10. 2021 –
redukcia jedného miesta
k 1.9.2022

Centrum výskumu VŠVU

Por.č.

Počet pracovných
miest
0,5

Názov pracovného miesta (funkcie)

1

koordinátor Centra výskumu

2

Referent pre kvalitu vzdelávania

1

Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií
3

VŠ učiteľ - odborný asistent

1-1=0

4

VŠ učiteľ - docent

3+1=4

SPOLU pracovných miest

Úprava 8.10. 2021 jedného
miesta k 1.12.2021
Úprava 8.10. 2021 jedného
docentského miesta
k 1.12.2021

5,5

Katedra maliarstva
Počet pracovných
miest

Por.č. Názov pracovného miesta (funkcie)
1

profesor

1

2

docent

2+1=3

3

odborný asistent

4

asistent

5

dielenský pracovník

1

SPOLU

9

4-1=3+1=4

Úprava 8.10. 2021 –
navýšenie jedného
docentského miesta
k 1.12.2021
Úprava 8.10. 2021 –
redukcia jedného miesta
k 1.12.2021

1-1=0

Katedra socha, objekt, inštalácia

1

profesor

Počet pracovných
miest
1

2

docent

2

3

odborný asistent

4+1=5

4
5

asistent
dielenský pracovník
SPOLU

0
2
9

Por.č. Názov pracovného miesta (funkcie)

4

Úprava 8.10. 2021 –
dočasne o 1 miesto na
dobu do 1.12.2021

Po krátkej diskusii predseda AS VŠVU požiadal o vyjadrenie členov AS VŠVU hlasovaním:
Hlasovanie:
Prítomní: ....14........za: ...14..... proti ....0.......zdržal sa: .............0.......
Uznesenie AS VŠVU č. 5/R5/2021 predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie
hore uvedených zmien v systemizácii a v obsadzovaní funkčných miest v súlade s akreditačnými
štandardami.
k bodu 6
Prerokovanie a schválenie Vnútorného predpisu č. 9/2021 o prijímacom konaní na VŠVU.
Predpis predložila študijná prorektorka doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. a členom senátu ho
predstavila rektorka. Predpis je potrebné zverejniť na webovej stránke školy pred vypísaním
prijímacích pohovorov. Jedná sa o mierne úpravy a spresnenia, ktoré opäť vyžaduje proces
akreditácie. Dochádza k zlučovaniu študijných programov, ktoré musia byť presne zadefinované
a teda aj priebeh pohovorov - prioritne na bc. štúdium a následne aj magisterské štúdium.
Predseda AS VŠVU po krátkej diskusii požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie:
Prítomní: ..14..........za: ....14.... proti ....0.......zdržal sa: .............0.......
Uznesenie AS VŠVU č. 6/R5/2021 predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie
Vnútorného predpisu č.9/2021 VŠVU o prijímacích pohovoroch.
k bodu 7
Krátka informácia rektorky o finalizácii interných predpisov, ktoré budú základom pre sledovanie
kvality vzdelávania na škole.
Rektorka oboznámila s rozpracovanými piatimi internými predpismi, ktoré by mali sledovať a
garantovať kvalitu vzdelávania na škole. Z týchto piatich predpisov je najdôležitejší a najrozsiahlejší
Vnútorný predpis zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania VŠVU, ktorý je vo finálnej fáze
prípravy. Zároveň je potrebné konštituovať orgány, ktoré v rámci školy vzniknú: 1. Programová rada
(bude exekutívna) a bude ju viesť študijná prorektorka primárne s hlavnými zabezpečujúcimi
pedagógmi a odborníkmi z praxe. 2. Pedagogická rada, ktorá bude garantovať demokratické
prostredie na škole, kde každý hlas pedagóga bude vypočutý. 3 Akreditačná rada VŠVU bude
vrcholný orgán školy, ktorý bude kontrolovať a schvaľovať všetky akreditačné spisy, sledovať kvalitu
vzdelávania na škole. Všetky tri orgány musia mať vytvorené štatúty a následne aj Rokovacie
poriadky. Štatút školy bude doplnený o dodatok, ktorý bude doplnený o nové orgány školy.

Povedala, že v priebehu zimného semestra sa pripraví nový Štatút školy. Kým sa tak stane,
dodatok zabezpečí konštituovanie orgánov na škole tak, aby mohli začať pracovať. Predpisy
podliehajú schváleniu v AS VŠVU a následne v UR VŠVU. Na rokovanie v AS VŠVU budú
pripravené v jednom kompletnom balíčku a v časovom predstihu.
k bodu 8
Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD. tlmočila otázku od vedúceho katedry UU či nie je možné
ovplyvniť nastavené kritériá CREUČ, nakoľko ich katedra nemôže vykazovať výstavné aktivity so
študentami. Reagovala rektorka, že žiadna VŠ študentské aktivity nevykazuje. Sú výsledkom
pedagogickej praxe a budú zúročené v akreditačných procesoch. Tieto aktivity je potrebné nazvať
výstavou a neriešiť či sú to študenti alebo pedagógovia. Viac ju trápi skutočnosť, že dochádza
k procesom, v ktorých nevie nateraz povedať či CREUČ a CREPČ bude fungovať tak ako doteraz. Bude
nová metodika prerozdeľovania financií na vysoké školy. Školy budú podpisovať s MŠVVaŠ
výkonnostné zmluvy. Doplnil ju doc. Mgr. art. Makar, ArtD. dovetkom, že v r. 2017, 2018 sa
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vykazovanie študentských aktivít zrušilo, lebo systém dovoľoval niektorým školám vykazovať až 200
výstav ročne. Išlo najmä o pedagogické fakulty.
Dipl. des. Zuzana Šebeková, ArtD. položila otázku ako, a či vôbec, školy môžu vstupovať do tvorby
metodiky financovania školy. Ďalej ju trápi diskriminácia rodičov malých detí, ktorí majú z dôvodu
poberania materskej/rodičovskej prekážku v práci, avšak stále sú zamestnancami školy, a v tomto
čase nemôžu zapisovať svoje umelecké a publikačné výkony ani oni, ani zastupujúci pedagógovia (títo
z dôvodu , že nie sú prijatí na 100 % úväzok). Prorektor prof. Stankoci doplnil, že plánovaná nová
metodika vychádza z britského REF, ale je len podkladom k algoritmom merania kvality škôl nejde
o mechanické preklopenie. V ďalšom vstupe pripomienkovala termín veľmi skorej koncoročnej
uzávierky prijímania objednávok na ekonomickom úseku. Kvestorka ju ubezpečila, že je potrebné
predložiť iba väčšie objednávky, ktoré už do daného termínu vedia zadefinovať. Drobnosti ako
kopírovanie a pod. budú bez problémov vybavené.
Bc. Alexandra Smolková pripomenula vhodnosť účasti študentov na verejnej časti výberových konaní
na pozície pedagógov a tak isto na rokovaniach senátu. Rektorka s využitím tejto možnosti súhlasila,
výberové konania sú dopredu zverejnené na webovej stránke školy. Ďalej navrhla nastaviť teamsový
kanál tak, aby sa mohli zúčastniť aj študenti ako pozorovatelia vo verejnej časti. Požiadavka sa bude
riešiť informáciou na webe.
Prof. Patrik Kovačovský sa spýtal na termín návštevy školy akreditačnou komisiou vymenovanou
Slovenskou akreditačnou agentúrou. Rektorka termín nevie, možno obsahovú a časovú dramaturgiu
obdržíme v dohľadnom čase. Zatiaľ je známe iba jej zloženie (prof. M. Bartlová, prof. Z. Janáček
(predseda), prof. Z. Kolečková, doc. R. Biarinec). Prof. A. Čierny komentoval zloženie komisie
a zdôraznil, že každý člen by mal dosahovať vysokú kvalitu štandardu magisterského programu, lebo
iba tak je možné procesu dôverovať.
Doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD. ako zvolený člen návrhovej komisie doporučil v tejto časti
rokovania predložiť návrh na nákup nového, veľkokokapacitného vozidla pre potreby školy - ako
náhradu za vozidlo Ford tranzit, ktorý doslúžil, je v havarijnom stave a určený na odpis, neprešiel by
STK-ačkou. Návrh predložila kvestorka Ing. Macurová. Vysvetlila spôsob výberu, financovanie nákupu
a požiadala členov AS VŠVU o súhlas s nákupom v sume cca 25 000,- € - na základe verejného
obstarávania. Po krátkej diskusii predseda AS VŠVU požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie:
Prítomní: ..14..........za: ....14.... proti ....0.......zdržal sa: .............0.......
Uznesenie AS VŠVU č. 7/R5/2021 predseda AS VŠVU konštatoval prijatie uznesenia a schválenie
nákupu nového veľkokokapacitného vozidla pre potreby školy v hodnote cca 25 000,00 €
k bodu 9
Rôzne
V tomto bode predseda AS VŠVU poďakoval členom AS VŠVU za posledné hlasovanie per rollam
v dňoch 27.9. – 28. 9. 2021 a požiadal o zaznamenanie jeho uznesenia do tejto riadnej zápisnice
z rokovania.
Uznesenie AS VŠVU č. 1 z hlasovania „per rollam“ č. 5/2021
Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v súlade s § 9 ods. 1 písm. b)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schválil hlasovaním per rollam dňa 28. 9. 2021 nasledovné:
1. súhlas s členstvom bc. Michaely Kacsiovej vo volebnej komisii pre doplňnujúce voľby do
študentskej časti AS VŠVU
2. súhlas s vyhlásením a uskutočnením doplňujúcich volieb do študentskej časti AS VŠVU
3. súhlas s ustanovením volebnej komisie AS VŠVU pre voľby do Študentskej rady VŠ v zložení: Bc.
Lukáš Mráz, Bc. Michaela Kacsiová, Bc. Róbert Ferko, Bc. Alexandra Smolková.
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k bodu 10
Záver.
predseda AS VŠVU poďakoval všetkým zúčastneným za účasť pripojením a online rokovanie AS
VŠVU ukončil.

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

predseda AS VŠVU

elektronicky overili:
dipl. des. Zuzana Šebeková, ArtD. ...................................... členka zamestnaneckej časti AS VŠVU

Doc. Mgr. art. Gabriel Strassner ..... ................................. člen zamestnaneckej časti AS VŠVU

Bc. Michaela Kacsiová

Zapísala: Mgr. Marta Latečková
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....................................... členka študentskej časti AS VŠVU:

..............................................

