List rektora k začiatku
nového roka 2021
Vážení zamestnanci, pedagógovia a študenti,
rok 2020 bol prvým z tzv. kovidových rokov, ktoré si naše generácie zapamätajú ako zlomové
obdobie. Obdobie COVID-u bude mať dopady na mnohé veci, ale rozhodne aj na psychiku
človeka, na vývoj mladých, na zmeny vzorcov správania, na schopnosť prijímať zmeny a adaptovať sa na nevyhnutné obmedzenia. To, čo bolo niekedy utopickou myšlienkou, dnes naprieč
generáciami používame a akceptujeme netradičné riešenia na báze komunikačných technológií. Posun noriem v komunikácii, dynamické jednanie, operatívnosť a flexibilita sa prejavuje aj
v administratívnych, aj v edukačných procesoch.
Zlomové obdobie rokov 2021 – 2022, teda obdobie nového sebadefinovania Akadémie umení
v kontexte akreditačného procesu, nám prinesie veľa otázok, veľa úvah, ale aj veľa nových nápadov. Je naším záujmom, aby sme zhodnotili súčasný stav a priniesli nový inovatívny pohľad
na našu inštitúciu. Čaká nás systematicky premyslieť , obhájiť a uviesť do praxe nové edukačné modely, mnohé inovácie a zmeny. Najbližšie dva roky nanovo zadefinujú našu inštitúciu,
ktorá si kladie za cieľ vychovávať kvalitných umelcov a kreatívnych tvorcov.
Dni, ktoré žijeme, však dlhodobým myšlienkam a víziám aktuálne neprajú. Na to, aby sme
mohli premýšľať o výzvach, musíme na istý čas žiť v sociálnej izolácii a zároveň prejsť mnohými testovaniami, obmedzeniami, očkovaním, po ktorých príde opatrnícka fáza vytriezvievania
zo šoku, ktorý nám pripravil COVID. Dnes sa zdá jasné, že začiatok roka 2021, teda otvorenie
letného semestra školského roka 2020/2021 bude prebiehať naďalej v dištančnej forme. Každý
z nás vie, ako mu chýba reálny život bez obmedzení, ale musíme ešte vydržať. Už poznáme
možnosti a limity videochatového vyučovania umeleckých disciplín. Buďme optimistickí a pre
tento moment si povedzme, že to bude posledný semester dištančného vyučovania.
Do nového roka 2021, do letného semestra Vám prajem veľa síl a odvahy k novým krokom,
následným úspechom a hlavne zdravia a spokojnosti v pracovnom aj osobnom živote.
V Banskej Bystrici, 7. januára 2021
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