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Hodnotenie vzdelávacej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za akademický rok 2015/2016 

ÚVOD 
 

Akadémia umení v Banskej Bystrici je vysoká škola univerzitného typu, ktorá poskytuje ucelený 
trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania v študijných odboroch  divadelného,  
hudobného, výtvarného umenia, filmového umenia a multimédií. 
 
Základným poslaním Akadémie umení je vzdelávanie, umelecký výskum, výchova mladej 
generácie profesionálnych umelcov a vytváranie podmienok pre komunikáciu a poznanie. 
Unikátnosť školy  je  v tom ,že zabezpečuje vzdelávanie v troch rôznych druhoch umenia a to na 
Fakulte dramatických umení, Fakulte múzických umení a  Fakulte výtvarných umení. 
 
Akadémia v rámci skvalitňovania pedagogického procesu iniciuje partnerstvá a posilňuje vzťahy 
s externými inštitúciami čím umožňuje vstup odborníkov z umeleckej praxe  do vzdelávacieho 
procesu formou akademických mobilít. Hlavnými partnermi sú zahraničné a  domáce vysoké 
školy, aktívni umelci, divadlá, televízie, štátna opera, orchestre, galérie a iné relevantné inštitúcie 
 

 

1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU  

 

V priebehu akademického roku 2015/2016 boli 12.novembra 2015 doručené AU rozhodnutia 
o priznaných právach udeľovať akademický titul pre študijné programy, ktorých žiadosti boli 
predložené Akadémiou umení v rámci komplexnej akreditácie.  
Z dôvodu zmien v organizácii štúdia bolo nutné vykonať prechod na novo-akreditované študijné 
programy. Prechod na nové študijné programy v dennej aj externej forme štúdia /doktorandské 
študijné programy/ bol organizovaný a pripravovaný už počas letných mesiacov s tým, že 
prodekani fakúlt v spolupráci s referentkami študijných oddelení a zodpovednými pracovníkmi 
fakúlt za AIS zabezpečili nasledovné administratívne kroky prechodu na nové ŠP v mesiacoch júl 
– august 2015: 
 

a) Predmety podľa nových študijných plánov a k nim nové Informačné listy podľa žiadostí KA 

–boli nahodené  s novými kódmi, vrátane nových študijných plánov 

b) Porovnanie predmetov starých a nových ŠP podľa obsahu ŠP /povinné predmety, 

povinne voliteľné predmety, voliteľné predmety + kreditová záťaž/ a to u všetkých 

študentov , tak aby mali splnenú kreditovú záťaž za štúdium v príslušnom stupni štúdia 

a to protokolárne -  Rozhodnutiami o uznávaní dovtedy splnených podmienok v štúdiu, 

porovnaním predmetov s kontrolou kreditových záťaží podľa starých študijných 

programov na nové študijné programy v daných rokoch štúdia.  

c) Špecifický prípad na  FDU- v prípade bakalárskeho ŠP- Divadelný manažment bolo 

študentovi zabezpečené pokračovanie v štúdiu na inej VŠ (VŠMU Bratislava) 

 
 
Zápis na akademický rok 2015/2016 bol zabezpečený v riadnom termíne a to na staré ŠP bez 
uvedenia predmetov a po doručení rozhodnutí z MŠVVaŠ SR boli k 1.12.2015 urobené zmeny v 
AISe.  
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2.VÝSLEDKY AKREDITACIE STUDIJNÝCH PROGRAMOV V ZMYSLE ZAVEROV 

KOMPLEXNEJ. ZOZNAM AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

 

Fakulta     dĺžka štúdia stupeň  platnosť 

FDU 

Divadelná dramaturgia a réžia  3 1 bez časového obmedzenia  

Herectvo              3 1 bez časového obmedzenia 
Filmová a televízna réžia a scenáristika 3 1 31.8.2019 
 
Divadelná dramaturgia a réžia  2 2 31.8.2018 
Herectvo     2 2  bez časového obmedzenia 
Filmová a televízna réžia a scenáristika 2 2 31.8.2018 
 
Divadelné umenie,D              4 3 31.8.2020  
Divadelné umenie,E              5 3 31.8.2018* 
Filmová a televízna réžia a scenáristika,D    3 3 31.8.2019 
 
* je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roku, v ktorom spolugarant 

/prof.Zavarský/ dovŕši vek 70 rokov. FDU AU podá správu o prijatých opatreniach na odstránenie 

nedostatkov a to v lehote šesť mesiacov pred uplynutím časového obmedzenia 

 

FMU 

Interpretačné umenie    3 1 31.8.2019 

Kompozícia     3 1 31.8.2019 
 
Interpretačné umenie    2 2 31.8.2018 
Kompozícia     2 2 31.8.2018 
 
Interpretačné umenie, D   3 3 31.8.2019 
Interpretačné umenie, E   4 3 31.8.2020 
Kompozícia, D    3 3 31.8.2019 
Kompozícia, E    4 3 31.8.2020 
 
FVU 
Grafika     4 1 bez časového obmedzenia 
Maľba      4 1 bez časového obmedzenia 
Sochárstvo a priestorová tvorba  4 1 31.8.2020 
Intermédiá - Digitálne médiá - 
-Audiovizuálne médiá    4 1 31.8.2020 
 
Voľné výtvarné umenie   2 2 bez časového obmedzenia 
 
Voľné výtvarné umenie, D   3 3 bez časového obmedzenia 
Voľné výtvarné umenie, E   4 3 31.8.2020 
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3. VÝCHODISKÁ VZDELÁVANIA  

 

Fakulta dramatických umení.  
V akademickom roku 2015/2016 na FDU študovalo 147 študentov, 98 v bakalárskom stupni, 39 
v magisterskom stupni  a 10 študentov v doktorandskom stupni  štúdia  (4 denná forma a 6 
externá forma štúdia). V akademickom roku 2015/2016 ukončilo štúdium 51 študentov. 

 
V roku 2015 bolo na FDU AU akreditovaných 8 študijných programov, z toho 3 v bakalárskom, 3 
v magisterskom a jeden v doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore Divadelné umenie 
(v dennej a externej forme štúdia) a jeden v študijnom odbore Filmové umenie a multimédiá 
v dennej forme štúdia. V prvom a druhom stupni  sa štúdium uskutočňovalo v dennej forme, 
v treťom stupni sa štúdium uskutočňovalo v dennej aj externej forme.  Úsilie vedenia fakulty 
a pedagogického zboru skvalitňovať a rozšíriť ponuku študijných programov viedlo AU 
k rozhodnutiu žiadať o akreditáciu 9 študijných  programov, z ktorých sú v študijnom odbore 
Filmové umenie a multimédiá všetky tri programy nové. Súčasťou nových  študijných programov 
bola po prvýkrát aj žiadosť o akreditáciu 3. stupňa.  V študijnom odbore Divadelné umenie je len 
jeden nový študijný program a ostatné ostali v pôvodnej štruktúre, kde opäť figurovala aj žiadosť 
o akreditáciu 3. stupňa štúdia – doktorandské štúdium.  
 

Študijné programy I. stupňa vysokoškolského štúdia: 

Divadelná dramaturgia a réžia              
Herectvo               
Filmová a televízna réžia a scenáristika        
Študijné programy II. stupňa vysokoškolského štúdia 
Divadelná dramaturgia a réžia             
Herectvo               
Filmová a televízna réžia a scenáristika          
Študijné programy III. stupňa vysokoškolského štúdia 
Divadelné umenie,D               
Divadelné umenie,E              
Filmová a televízna réžia a scenáristika,D      
 

Na Fakulte dramatických umení sa v akademickom roku 2015/2016 zúčastnilo mobilít v rámci 

programu Erasmus+ 7 študentov,  pričom mobility/štúdiu sa zúčastnili 3 študenti a  boli 

zrealizované 4 absolventské mobility/stáže. Táto aktivita  je veľmi žiadúca, lebo umožňuje našim 

absolventom získať po ukončení štúdia  pracovné možnosti v zahraničí. Oproti 

predchádzajúcemu roku to bol pokles o 2 študentov, ale poskytnuté voľné miesta boli včas 

doplnené ostatnými záujemcami z FVU. Záujem našich študentov o Erasmus+ mobility sa 

v sledovanom období sústredil na partnerské školy vo Fínsku - 2 mobility (Oulu University of 

Applied Sciences, School of Music, Dance and Media, Oulu) a 1 mobilita bola absolvovaná 

v Portugalsku  (Catolic University of Portugal-Porto) .  

Dvaja úspešní absolventi FDU(Rausová a Králik) sa zúčastnili stáže v Maďarsku (Komáromi 

Városi Televízio, Komárom) , 1 absolvent štúdia pôsobil v Poľsku (Lighthouse Media,Obryte) 

a jedna bývalá študentka svoje študijné poznatky uplatnila vo fotografickom ateliéri v Čechách 

(Jana Kordíková, Telč).  

V sledovanom období nebol na FDU prijatý žiaden prichádzajúci študent cez program Erasmus+.  
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Fakulta múzických umení 

V roku 2015 študovalo na FMU AU 178 študentov vo všetkých stupňoch a formách štúdia, z toho 
v dennej forme 157 študentov. Fakulta zaznamenala mierny nárast v počte študentov  a to 
v magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. V doktorandskom stupni štúdia študovalo 31 
študentov, z toho 10 doktorandov v dennej forme štúdia a 21 doktorandov v externej forme 
štúdia. Počet záujemcov o štúdium má konštantný stav a úzko súvisí s počtom absolventov 
stredných škôl, z ktorých sa hlásia uchádzači o štúdium (konzervatóriá).  
V akademickom roku 2015/2016 ukončilo štúdium 65 študentov.  
 

V roku 2015 bolo na FMU AU akreditovaných 6 študijných programov,  z toho 2 v bakalárskom, 2 

v magisterskom a 2 v doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore Hudobné umenie. 

Štúdium v prvom a druhom stupni štúdia  sa uskutočňuje v dennej forme, štúdium v treťom stupni 

sa uskutočňuje v dennej aj externej forme štúdia. 

 

Študijné programy I. stupňa vysokoškolského štúdia: 

Kompozícia  

Interpretačné umenie  

Študijné programy II. stupňa vysokoškolského štúdia: 

Kompozícia  

Interpretačné umenie   

Študijný program III. stupňa vysokoškolského štúdia: 

Kompozícia  

Interpretačné umenie  

 

Študijný program Interpretačné umenie bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia obsahujú 

moduly vokálnu interpretáciu, hru na klávesových nástrojoch (klavír, akordeón), hru na 

strunových nástrojoch (gitara, cimbal), hru na strunových nástrojoch – sláčikových (husle, viola, 

violončelo, kontrabas), dychové nástroje (flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, 

saxofón, tuba, bicie nástroje) a dirigovanie zboru. 

 

Študenti Fakulty múzických umení v akademickom roku 2015/2016 v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom sa v menšej miere zaujímali o absolvovanie mobilít v rámci programu 

Erasmus+ (pokles  z 11 na 9). Z toho 7 študentov sa zúčastnilo študijného pobytu a dvaja 

absolventi  pracovnej stáže. Nárast bol zaznamenaný v počte študento- mesiacov, ktoré mobilitní 

študenti dosiahli oproti predchádzajúcemu roku o 1,75 mesiaca a to tiež z dôvodu celoročnej 

mobility študenta v hosťujúcej škole University of Debrecen, Hungary.  Záujem našich študentov 

o Erasmus+ mobility sa v sledovanom období sústredil na partnerské školy v Poľsku - 2 mobility 

(The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice,) v Maďarsku – 2 mobility (Liszt 

Academy of Music, Budapest a University of Debrecen ) a po jednej mobilite 

v Taliansku(Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma), Spojenom kráľovstve (University 

of South Wales) a Holandsku (Royal Conservatorie den Haag). V rámci výmeny bola zaznamená 

jedna celoročná mobility Erasmus študentky z Poľska (The I.J.Paderewski Academy of Music in 

Poznan), ktorá vysoko ocenila úroveň nášho vzdelávania na katedre Vokálne interpretácie. Pri 

prijímaní zahraničných študentov na fakultu naďalej pretrváva stav, že počet vyslaných študentov 

je podstatne vyšší ako prichádzajúcich študentov. Vo všetkých prípadoch išlo o študijný pobyt. 

Pracovnú stáž na fakulte neabsolvoval žiadny zahraničný študent.  
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Fakulta výtvarných umení 

V roku 2015 študovalo na FVU AU 220 študentov vo všetkých stupňoch a formách štúdia, z toho 

v dennej forme 219 študentov.  Celkový počet študentov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil 

a to hlavne v dennej forme štúdia. V doktorandskom stupni štúdia študovalo 13 študentov, z toho 

12 doktorandov v dennej forme štúdia a 1 doktorand v externej forme štúdia. Počet záujemcov 

o vysokoškolské štúdium prvého na FVU má za posledné dva roky klesajúcu tendenciu, ale tento 

trend súvisí s celkovou demografickou krivkou obyvateľstva.  

Spolu vo všetkých stupňoch a formách štúdia v akademickom roku 2015/2016 na fakulte riadne 

skončilo štúdium  67 absolventov. 

Študijné programy I. stupňa vysokoškolského štúdia: 

Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá   
Grafika, Maľba, Sochárstvo a priestorová tvorba 
Študijné programy II. stupňa vysokoškolského štúdia: 

Voľné výtvarné umenie 

Študijné programy III. stupňa vysokoškolského štúdia: 

Voľné výtvarné umenie 

 
Obsahom a cieľom študijných programov I. a II. stupňa je komunikácia a dialóg v oblasti umenia, 
hľadanie alternatív a možných postupov v procese formovania vlastného výtvarného myslenia a 
cítenia, ktoré by malo smerovať k projektovaniu komplexnej filozoficko-výtvarnej výpovede, 
zavŕšenej realizovaným projektom alebo umeleckým artefaktom. V III. stupni štúdia je kladený 
dôraz na samostatný teoretický a praktický výskum.  Hlavnými prioritami v oblasti umelecko-
výskumnej činnosti Fakulty výtvarných umení sú: nové médiá, digitálne technológie, 
experimentálny film a videoart, intermediálna a konceptuálna tvorba, grafika a iné médiá, socha, 
objekt a inštalácia, maľba a výskum klasických a alternatívnych maliarskych disciplín. Fakulta 
výtvarných umení zabezpečuje každý semester hodnotenie semestrálnych prác formou  
katedrového hodnotenia a fakultného hodnotenia. Katedrové hodnotenie prebieha osobitne po 
katedrách pred katedrovou komisiou. Fakultné hodnotenie prebieha formou diskusie za účasti 
tímu pedagógov zastupujúcich príslušnú katedru, vrátane personálneho zastúpenia z katedry 
teórie a dejín umenia, ktorí systematický sledujú úroveň daného umeleckého média. 
Celofakultného hodnotenia sa zúčastňujú všetci pedagógovia fakulty. Cieľom hodnotenia je 
posúdenie celkovej úrovne umeleckých výstupov študentov FVU. Garanti študijných programov 
môžu vyjadriť v opodstatnenom prípade pripomienky k hodnoteniu študenta. Úroveň 
vzdelávacieho a tvorivého procesu fakulty podľa jednotlivých študijných programov je každoročne 
zhodnocovaná v umelecko-vedeckej rade fakulty. 
 

Záujem študentov Fakulty výtvarných umení o absolvovanie časti štúdia v rámci programu 
Erasmus+ v zahraničí v akademickom roku 2015/2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
2014/2015 bol o trochu nižší. V akademickom roku 2015/2016 prebehlo spolu 22 študijných 
pobytov. Pracovnej stáže sa zúčastnili 2 študenti. V porovnaní s akademickým rokom 2014/15 
keď na študijnom pobyte bolo 20 a na pracovnej stáži 12 študentov, nastalo zníženie najmä pri 
záujme o stáže. Záujem našich študentov o Erasmus+ mobilitu sa väčšinou sústreďuje na naše 
partnerské školy v Poľsku, Taliansku, Česku a Maďarsku. Pri prijímaní zahraničných študentov 
na fakultu stále pretrváva stav, že počet vyslaných študentov je podstatne vyšší ako 
prichádzajúcich. Študijný pobyt v minulom akademickom roku na fakulte absolvovali 8 zahraniční 
študenti (z toho 4 na celý akademický rok). Pracovnú stáž v minulom akademickom roku na 
fakulte neabsolvoval žiadny zahraničný študent. 
 

Grafické vyjadrenie vývoja počtu študentov za obdobie rokov 2014 – 2016 podľa stavu 

k 31.10. 
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1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň,D 3.stupeň,E Spolu

FDU 108 42 5 5 160

FMU 96 50 9 19 174

FVU 143 55 12 4 214

AU 347 147 26 28 548

 Stav k 31.10.2014
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1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň,D 3.stupeň,E Spolu

FDU 98 39 4 6 147

FMU 90 57 10 21 178

FVU 149 58 12 1 220

AU 337 154 26 28 545

 Stav k 31.10.2015
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Stav k 31.10.2016 

  1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň,D 3.stupeň,E Spolu 

FDU 94 41 6 3 144 

FMU 88 70 12 24 194 

FVU 147 52 10 2 211 

AU 329 163 28 29 549 
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4. PRIJÍMACIE KONANIE A JEHO VYHODNOTENIE 
 

Spracovanie rezortnej štatistiky o PK2016 uchádzačov o štúdium na 1. a 2.stupeň štúdia na AU 

prebehlo na základe pokynov CVTI SR s termínom predloženia do 8.11.2016. Na základe údajov 

poskytnutých zo študijných oddelení fakúlt AU bol predbežný stav PK2016 nasledovný: 

 

DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ

Divadelná dramaturgia a réžia 8 0 9 0 8 0 5 0 4 0

Herectvo 15 0 117 0 112 0 21 0 18 0

Filmová a televízna réžia a scenáristika 20 0 14 0 13 0 13 0 13 0

Spolu FDU 43 0 140 0 133 0 39 0 35 0

Interpretačné umenie 40 0 63 0 58 0 46 0 35 0

Kompozícia 4 0 3 0 2 0 2 0 2 0

Spolu FMU 44 0 66 0 60 0 48 0 37 0

Intermédiá - Digitálne médiá -

Audiovizuálne médiá 10 0 24 0 19 0 12 0 12 0

Grafika 10 0 42 0 34 0 13 0 12 0

Maľba 10 0 38 0 37 0 15 0 13 0

Sochárstvo a priestorová tvorba 10 0 10 0 8 0 6 0 5 0

Spolu FVU 40 0 114 0 98 0 46 0 42 0

Spolu AU 127 0 320 0 291 0 133 0 114 0

Prijímacie konanie na AU BB pre akademický rok 2016/2017 - I.stupeň

Študijný program
plán prijatia prihlásení spolu zúčastnení spolu prijatí spolu zapísaní spolu

Fakulta dramatických umení

Fakulta výtvarných umení

Fakulta múzických umení

 
 

DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ

Divadelná dramaturgia a réžia 8 0 3 0 3 0 3 0 2 0

Herectvo 14 0 10 0 10 0 10 0 10 0

Filmová a televízna réžia a scenáristika 10 0 15 0 15 0 13 0 9 0

Spolu FDU 32 0 28 0 28 0 26 0 21 0

Interpretačné umenie 35 0 40 0 39 0 39 0 37 0

Kompozícia 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Spolu FMU 37 0 41 0 40 0 40 0 38 0

Voľné výtvarné umenie 25 0 35 0 33 0 32 0 26 0

Spolu FVU 25 0 35 0 33 0 32 0 26 0

Spolu AU 94 0 104 0 101 0 98 0 85 0

Fakulta dramatických umení

Prijímacie konanie na AU BB pre akademický rok 2016/2017 - II.stupeň

Študijný program
plán prijatia prihlásení spolu zúčastnení spolu prijatí spolu zapísaní spolu

Fakulta múzických umení

Fakulta výtvarných umení

 
   

DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ DFŠ EFŠ

Divadelné umenie 1 3 3 1 3 1 1 0 1 0

Filmová a televízna réžia a scenáristika 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Spolu FDU 2 3 4 1 4 1 2 0 2 0

Interpretačné umenie 4 10 4 10 4 10 4 10 4 9

Kompozícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu FMU 4 10 4 10 4 10 4 10 4 9

Voľné výtvarné umenie 4 4 15 2 15 2 4 2 4 2

Spolu FVU 4 4 15 2 15 2 4 2 4 2

Spolu AU 10 17 23 13 23 13 10 12 10 11

Fakulta výtvarných umení

Prijímacie konanie na AU BB pre akademický rok 2016/2017 - III.stupeň

Študijný program
plán prijatia prihlásení spolu zúčastnení spolu prijatí spolu zapísaní spolu

Fakulta dramatických umení

Fakulta múzických umení
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5.  HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA  
 
 
FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ  
 
ŠTUDIJNÝ ODBOR: DIVADELNÉ UMENIE 
 
Bakalársky študijný program: HERECTVO  
Garant : doc. Mgr. art. Výrostko František 
   
Schopnosť zapojiť sa na požadovanej profesionálnej úrovni do tvorivého procesu na príprave 
divadelnej inscenácie pri uchopení dramatickej postavy, to je cieľom bakalárskeho študijného 
programu pri výchove a príprave študentov. V rovnakej miere získavajú hereckú ,, výbavu " aj na 
zvládnutie účinkovania v moderných profesiách filmového, televízneho, dabingového a 
rozhlasového herectva. 
Základným predpokladom ich dostatočnej prípravy sú kvalitní pedagógovia, ktorí prelínajú 
študijný proces aplikáciou skúsenosti z profesionálnej praxe. Možnosť sledovať svojich 
pedagógov na domovských scénach, či v hosťujúcich divadlách dodáva študentom vyšší  stupeň 
poznania procesu k stvárňovaniu divadelných postáv. 
  
Výsledky práce študentov a pedagógov sú prezentované nielen na domácich scénach / štúdio, D 
44, HaD, Záhrada, ale aj na celoštátnych prehliadkach / Dotyky a spojenia SKD Martin / ako aj v 
zahraničí. / viď. prílohy / 
 
Magisterský študijný program: HERECTVO  
Garant: prof. Mgr.art. Ljuboslav Majera 
 
Na rozdiel od bakalárskeho stupňa štúdia má magisterský stupeň za cieľ počas dvoch rokov 
štúdia, viesť študenta k samostatnému tvorivému umeleckému výkonu, plne sa podriaďujúc 
požiadavkám inscenačného tímu, teda, vedieť sa vtesnať do  ,,mantinelov" vytýčených 
predovšetkým režisérom, prípadne dramaturgom, autorom, plne si uvedomujúc možnosti 
ponúkané scénografom, kostýmovým výtvarníkom, choreografom atď. 
Magisterské štúdium umožňuje aj získať prehľad a dostatočnú orientáciu širokých vzťahov 
umenia a kultúry. 
Svoju tvorbu prezentujú študenti na mnohých domácich a zahraničných festivaloch  
Ich pripravenosť po remeselnej, teoretickej, či ľudskej stránke umožňuje uplatniť sa  vo svojom 
odbore aj na dnešnom už dostatočne preplnenom trhu potreby a dopytu. 
 
Bakalársky študijný program: DIVADELNÁ DRAMATURGIA A RÉŽIA  
Garant: doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. 
 
 
V sledovanom období študovalo v troch ročníkoch bakalárskeho stupňa desať poslucháčov. 
Vzhľadom na pomerne široký záber predmetov a postupnú špecializáciu na divadelnú 
dramaturgiu alebo réžiu v magisterskom stupni je to primeraný počet s ohľadom na budúce 
spoločenské uplatnenie absolventov týchto odborov, pedagogické kapacity aj priestorové 
možnosti FDU AU v Banskej Bystrici. Počas trojročného štúdia sa poslucháčom dramaturgie a 
réžie 
venuje dvadsať. Dôležité sú aj prednášky z dejín filmu, príbuzného odboru, kde fakulta disponuje 
kvalitným pedagogickým potenciálom. Prístup pedagógov k jednotlivým poslucháčom je 
individuálny vzhľadom na ich vyprofilovanie smerovanie k dramaturgii, či réžii, čo je dôležité pre 
ich rozhodnutie pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v prípade úspešného ukončenia 
bakalárskeho stupňa. 
 Okrem teoretických predmetov kladieme pri štúdiu dôraz aj na praktickú činnosť. V uplynulom 
období  sme zaznamenali výrazný úspech s inscenáciou hry J. Vedrala Starí režiséri (Máme ho!).      
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/réžia M. Oľha - asistentka réžie: J. Fedešová. Preklad A. Maťašík. Scéna J. Daubrava. Kostýmy   
H. Bezáková. Premiéra 14.10.2015/, ktorú sme v originálnom interpretačnom koncepte uviedli aj 
pre účastníkov XII. medzinárodnej Banskoystrickej teatrologickej konferencie. Zaujímavá bola aj 
absolventská inscenácia poslucháčov Bc. štúdia ŠP herectvo: Vasilij Sigarev: Vĺčik. /Réžia L. 
Majera. Asistentka réžie Bc. A. Vakulová. Premiéra 16.12.2015/. Poslucháči bakalárskeho štúdia 
sa podieľali ako asistenti réžie a dramaturgie na príprave absolventských inscenácií hereckej 
katedry a sami si vyskúšali režijné schopnosti na projekte uvedenia Maeterlinckovych Slepcov a 
Nušičovej komédie Podozrivá osoba pravidelne verejne prezentuje výsledky divadelných aktivít 
poslucháčov v utorkovom večernom termíne, čo obohatilo doterajšiu prax s verejnými 
predstaveniami našej fakulty vo veľkom štúdiu v stredu, a to v dopoludňajšom termíne pre 
organizované - zväčša zo stredných škôl Banskej Bystrice a jej okolia sa grupujúce publikum - či 
večerné termíny, ktoré sú určené pre širokú verejnosť. 
Z úspešných absolventov tohto študijného programu sa Bc. Svetlana Gaško a Bc. Ema 
Kazimírová rozhodli pokračovať na magisterskom stupni v odbore divadelná dramaturgia a réžia, 
študent Bc. Miro Lukačovič sa rozhodol uplatniť v praxi s bakalárskym stupňom vzdelania. Po 
prijímacích skúškach na študijný program Divadelná dramaturgia a réžia sme prijali z trinástich 
prihlásených uchádzačov štyroch. 
 
Magisterský študijný program: DIVADELNÁ DRAMATURGIA A RÉŽIA 
Garant: prof. MgA. Jan Vedral, PhD. 
 
Študijný program je koncipovaný tak, že voľbou povinne voliteľných a výberových predmetov 
(popri pevne stanovenom spoločnom základe) získa poslucháč vo zvolenom programe všetky 
potrebné znalosti a zručnosti. Počas štúdia sa popri rozvíjaní tvorivých dispozícií venuje veľká 
pozornosť i príprave na riešenie praktických problémov, súvisiacich s realizáciou dramaturgicko - 
režijného projektu, výchove k tímovej spoluzodpovednosti za výsledok individuálneho tvorivého 
úsilia 
Magisterské štúdium je koncipované ako príprava poslucháča na samostatnú divadelnú tvorbu. 
Úlohou pedagóga je metodické usmerňovanie a pomoc poslucháčovi v situáciách, ktoré prináša 
tímový charakter tvorby divadelného diela. 
V priebehu magisterského štúdia je kladený väčší dôraz na praktický podiel študentov pri tvorbe 
školských predstavení, kde študenti absolvujú spoluprácu s pedagógmi dramaturgie a réžie pri 
ich práci na absolventských predstaveniach hereckých ročníkov, taktiež spoluprácu so 
spolužiakmi dramaturgmi a režisérmi. Samostatne sa tiež podieľajú na príprave monodrám 
študentov 4. ročníka Herectva. Študentom je doporučený a umožňovaný polročný študijný pobyt 
na zahraničných vysokých školách alebo v kultúrnych inštitúciách. Tieto možnosti študenti 
dramaturgie a réžie využívajú a získavajú tak cenné skúsenosti z „prenosu“ svojich schopností a 
predstáv do iného divadelného kontextu. V sledovanom období absolvovala štúdium jedna 
poslucháčka divadelnej réžie Bc. Jana Ovšonková záverečnou prácou: PRÁCA REŽISÉRA 
S HERCOM V PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO DIVADLA a absolventskou inscenáciou B. S. 
Timrava: Ťapákovci. 
 
Doktorandský študijný program: DIVADELNÉ UMENIE  
garant: prof. MgA. Jan Vedral, PhD. 
1.spolugarant - prof. Mgr.art. Ljuboslav Majera  
2.spolugarant – prof. Mgr.art. Ján Zavarský 
 
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme a v externej forme.  
V študijnom programe tretieho stupňa prebiehajú na záver každého semestra doktorandské 
kolokviá počas ktorých školitelia predstavujú doktorandov a rekapitulujú ich výkony. Kontrola 
jednotlivých výstupov je monitorovaná internými a externými hodnotiteľmi, ktorí sa zúčastňujú tiež 
i pedagogického procesu a konzultujú vzniknuté problémy s poslucháčmi. Postupným 
zvyšovaním požiadaviek a pravidelným monitorovaným čiastkových výsledkov jednotlivých 
doktorandov sa podarilo  zvýšiť úroveň pracovných výstupov. Na základe spomínaného zvýšenia 
úrovne jednotlivých výstupov Fakulta dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici 
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začala publikovať niektoré texty doktorandov v internetovom časopise Acta Theatralia 
Neosoliensis.  
 
ŠTUDIJNÝ ODBOR: FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ 
 
Bakalársky študijný program: FILMOVÁ A TELEVÍZNA RÉŽIA A SCENÁRISTIKA 
(katedra Filmovej dokumentárnej tvorby) 
Garant: doc. Mgr. Vladimír Štric 
 
Na začiatku nového akademického roka 2015/2016 stála Katedra filmovej dokumentárnej tvorby 
pred novou výzvou, ktorou bola implementácia novoakreditovaného študijného programu Filmová 
a televízna réžia a scenáristika na všetkých troch stupňoch štúdia.  Študijný program Filmová a 
televízna réžia a scenáristika kontinuálne nadväzuje na akreditované študijné programy Filmová 
dokumentárna tvorba a Filmová dramaturgia a scenáristika. Môžeme konštatovať, že prechod na 
nový študijný program bol hladký. 
Zámerom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika v bakalárskom stupni je 
poskytnúť študentom vedomosti a praktické skúsenosti z oblastí: 
- tvorby a rozvíjanie talentu, poznanie a aplikovanie tvorivo-realizačných umeleckých činností v 
oblasti filmovej a televíznej réžie – formou praktických cvičení 
- techniky tvorby, autorskej interpretácie reality a realizácie programových textúr do podoby 
artefaktu 
-  dejiny filmového umenia televíznej a inej audiovizuálnej tvorby 
- spoločenské, humanitné, kulturologické, ekonomické a právne súvislosti, ktoré sa viažu na 
oblasť audiovízie.Študenti filmového študijného programu majú v rámci výučby k dispozícii 
kamerovú, osvetľovaciu a ozvučovaciu techniku bežne používanú  vo filmovej a televíznej praxi, 
tak aby verne simulovali podmienky, ktoré čakajú na poslucháčov po ukončení štúdia.  
V akademickom roku 2015/2016 úspešne absolvovalo štátne záverečné bakalárske skúšky 
jedenásť študentov. Z uvedeného vyplýva, že všetci poslucháči úspešne absolvovali obhajobu 
umeleckého diela, z toho viaceré práce boli komisiou odporučené na verejnú prezentáciu na 
filmových festivaloch doma a v zahraničí. Na katedre filmovej dokumentárnej tvorby sme 
v uplynulom akademickom roku 2015/2016 pocítili pretrvávajúci negatívny trend, ktorý postihol 
viaceré vysoké školy už skôr a to je nástup populačne slabších ročníkov, ktoré sa hlásia na 
vysoké školy. Tento stav by sme chceli už  v nadchádzajúcom akademickom roku zvrátiť aj 
vďaka našej snahe o propagáciu prác našich študentov nielen na rôznych filmových festivaloch či 
celoslovenských televíziách, ale aj propagácii tvorby v regionálnych televíziách a rôznych 
kultúrnych podujatiach. 
 
Bakalársky študijný program: FILMOVÁ A TELEVÍZNA RÉŽIA A SCENÁRISTIKA 
(katedra Filmovej scenáristiky) 
Garant: doc. Mgr. Vladimír Štric 
 
Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedenej príslušným 
pedagógom (individuálne hodiny). Odborné teoretické predmety tvoria základ orientácie v 
odbore. Študent počas štúdia svoje vedomosti prejaví písomnými, ústnymi skúškami a 
seminárnymi prácami.  
V prvom ročníku akademického roku 2015 - 2016 študovalo 7 študentov, v 2. ročníku 7 študentov 
a v 3. ročníku 6 študentov (z toho 5 študentov z nich ukončilo štúdium štátnou záverečnou 
skúškou v riadnom termíne, 1 študent požiadal o odloženie obhajoby záverečnej práce – 
bakalárskeho scenára na augustový termín. Tento študent napokon bakalársku prácu 
neodovzdal a  požiadal o prerušenie štúdia s tým, že  záverečnú prácu – bakalársky scenár 
odovzdá v nasledujúcom akademickom roku).    
V organizácii štúdia sa využíva sa kreditný systém. Počet kreditov je závislý od dôležitosti 
predmetu pre profilovanie študijného programu, dôraz sa kladie aj na predmety, ktoré 
podporujúce odborný charakter štúdia. Pri tvorbe študijných plánov sa dodržiava zásada, aby 
počet hodín prednášok, seminárov a cvičení nepresahoval 30 hodín týždenne a tým ostával 
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poslucháčom čas na samotnú tvorivú prácu mimo fakulty. Skladba praktických a teoretických 
 predmetov v jednotlivých ročníkoch reflektuje ciele štúdia a pripravuje študentov na ďalšie 
štúdium a uplatnenie v praxi. V rámci predmetu Autorská tvorba vytvoria študenti v 1. ročníku 
scenáre krátkych filmov (10-15 min), pričom dôležitou súčasťou výučby  je  vzájomná  verbálna 
 analýza  všetkých  textov  formou  spoločnej diskusie pod vedením  pedagóga. Tá  má rozvinúť 
 schopnosť zaujať  dramaturgicky  kvalifikovaný hodnotiaci postoj k práci kolegov a zároveň prijať 
aj ich  kritický názor k vlastnému  autorskému výkonu. V druhom ročníku vznikajú adaptácia 
literárnych diel. Cieľom predmetu je priblížiť študentom problematiku adaptovania literárnych 
predlôh v teoretickej  aj praktickej rovine, aby si prostredníctvom vlastnej tvorby uvedomili 
konkrétne rozdiely medzi prozaickým a audiovizuálym  rozprávaním. 
V 3. ročníku píšu študenti absolventský scenár celovečerného filmu podľa vlastného námetu od 
spoločného hľadania nosného námetu až po definitívny tvar doplnený o explikáciu.  
Na Katedre filmovej dramaturgie a scenáristiky sa tiež prejavil v uplynulom akademickom roku 
2015/2016 negatívny trend a to je nástup populačne slabších ročníkov, ktoré sa hlásia na vysoké 
školy. Tento stav sa usilujeme zmeniť nielen vďaka našej snahe o propagáciu prác našich 
študentov na rôznych filmových festivaloch aj na podujatiach iného zamerania (literárne súťaže 
a pod.). Tých sa zúčastňujú jednak samotní poslucháči, ale aj pedagógovia, ktorí tak môžu 
propagovať štúdium na našej katedre. K zatraktívneniu štúdia na našej katedre nepochybne 
prispeje akreditovanie všetkých troch stupňov štúdia, ale vďaka schválenej novej akreditácii aj 
úzke prepojenie  medzi jednotlivými študijnými programami. Napokon sa ukazuje, že práve 
spolupráca s Katedrou dokumentárnej tvorby vnáša do scenáristického spôsobu myslenia 
praktické videnie problematiky.   
V roku 2015-2016 sa študenti aktívne zapájali aj do tímovej práce na cvičeniach spolu s inými 
katedrami v rámci FDU, s doc. Ľ. Fifikom opäť absolvovali praktické cvičenie v rámci predmetu 
Režijná explikácia scenára, kde participovali študenti herectva aj dokumentárnej tvorby. Pozitívne 
ohlasy boli aj z prezentácií prác študentov filmovej dramaturgie a scenáristiky na festivaloch.  
Aktivity sa rozšírili aj na iné oblasti. Absolventka bakalárskeho štúdia Martina Pivovarníková 
založila v Banskej Bystrici Občianske združenie Divadlo u Netopiera, ktoré prezentuje rôznorodé 
autorské projekty (divadlo, film, hudba, literatúra).  Jedná sa najmä o divadelné predstavenia, 
diskusie a filmové večery. Konali sa tématické večery so známymi osobnosťami - s herečkou 
Janou Oľhovou, režisérom Kirchhoffom či divadlami - Košické, Spišské, Rožňavské.  Študent 3. 
ročníka Matej Filadelfi vytvoril film weirdroad_fm., ktorý reprezentoval Akadémiu umení na 
festivale Cinematik,.  Študentka 3. ročníka Lucia Pšenková prezentovala takisto na festivale 
Cinematik svoj film The Bible Thing a významne sa podielala na organizácii dvoch večerov 
Literárneho soirée v kaviarni Tatra v Nitre. Do týchto večerov prispievala aj autorsky.  
Napriek tomu, že scenár je iba filmových polotovarom, je štúdium profilované čoraz viac smerom 
ku spoločnej praktickej práci študentov s dokumentaristami, prípadne so študentmi divadelných 
programov, študenti vo zvýšenej miere využívajú technické podmienky, ktoré škola poskytuje 
(vybavenie filmovou technikou, štúdio, kinosála a pod. ) a v značnej miere sa podieľajú na tvorbe 
filmových cvičení .  
 
 
Magisterský študijný program: FILMOVÁ A TELEVÍZNA RÉŽIA A SCENÁRISTIKA 
(katedra Filmovej dokumentárnej tvorby) 
Garant: prof. Andrzej Fidyk 
 
 Obsahom študijnej programu Filmová a televízna réžia a scenáristika na magisterskom stupni je 
pokračovanie a rozširovanie bakalárskeho štúdia v teoretickom a praktickom osvojovaní si  
vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov tvorby audiovizuálnej kultúry v celom jej 
komplexnosti.  Obsah na magisterskom stupni je oproti bakalárskemu stupňu väčšmi postavený 
na individuálnej tvorivosti a realizácii  autorských umeleckých diel.  
Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika umožňuje adeptovi zostaviť si na 
základe osobných preferencií aj skúseností individuálne nastavenie študijného profilu 
. Študent má možnosť zvoliť si osobnosť na pedagogické vedenie jeho umeleckého výkonu - 
záverečnej práce a je mu zároveň umožnené konzultovať jeho prácu počas jednotlivých fáz jej 



Hodnotenie vzdelávacej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za akademický rok 2015/2016 

vývoja a realizácie. Dôraz na magisterskom stupni štúdia študijného programu Filmová 
a televízna dokumentárna tvorba je tak kladený na prípravu študenta na autorský umelecký 
výkon a jeho samotnú realizáciu.  
Ako vyplýva aj z prijímacích skúšok na magisterské štúdiu, pri výbere poslucháčov sa kladie 
dôraz na schopnosť študenta pracovať samostatne na vlastných autorských projektoch. Nikto  
z absolventov bakalárskeho štúdia nemá automaticky zabezpečený postup na magisterské 
štúdium, ale na základe prijímacích pohovor sa vyberajú študenti, ktorí majú najlepšie 
predpoklady zvládnuť magisterské štúdium. Z jedenástich študentov, ktorí úspešne ukončili 
bakalárske štúdium na našej katedre v akademickom roku 2015/2016  sme na magisterské 
štúdium prijali päť poslucháčov.  
O úrovni  doterajšieho magisterského štúdia Katedry Filmovej dokumentárnej tvorby  svedčí aj 
fakt, že všetci absolventi magisterského  štúdia sa uplatnili  v profesionálnej praxi, a to aj napriek 
skutočnosti, že dokumentárna tvorba na Slovensku prakticky nemá inštitucionálne zázemie. 
Takmer všetci absolventi nachádzajú po skončení školy uplatnenie vo  filmovej alebo televíznej 
oblasti doma aj v zahraničí, prípadne svoje uplatnenie našli v reklamnom sektore, školstve, alebo 
iných kultúrnych inštitúciách. Zo strany absolventov magisterského štúdia  sme zaznamenali aj 
enormný záujem o tretí stupeň vzdelávania a preto je jednou z priorít nového študijného 
programu aj akreditácia tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore Filmové umenie a 
multimédiá na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.   
Zvyšovanie vzdelanostného koeficientu pedagogických pracovníkov katedry patrí medzi základné 
priority skvalitnenia štúdia. Fakulta dramatických umení a špeciálne Katedra Filmovej 
dokumentárnej tvorby  patrí v posledných rokoch k najvýraznejším producentom pôvodnej a 
kvalitnej slovenskej tvorby na našom území, keď ročne na jej pôde vznikne okolo 50 filmových 
diel. Dôkazom sú domáce aj medzinárodné uznania našich študentov a čerstvých absolventov.   
V televízii TA3 boli odvysielané počas leta filmy našich študentov, ktoré sa stretli s priaznivou 
odozvou divákov. 
Bloky filmov našich študentov magisterského štúdia boli odvysielané v regionálnych televíziách -
TV Panoráma, Žarnovica - TV Naša Košice - TV FÉNIX Žilina - TV Z Bratislava  
 

Magisterský študijný program: FILMOVÁ A TELEVÍZNA RÉŽIA A SCENÁRISTIKA 
(katedra Filmovej scenáristiky) 
Garant: prof. Andrzej Fidyk 
 
Prijímacie skúšky na magisterské štúdium Filmovej dramaturgie a scenáristiky absolvovalo v roku 
2016  9 študentov, išlo o čerstvých absolventov bakalárskeho štúdia v roku 2016 (4 študenti) 
a piatich absolventov bývalých.  Z deviatich študentov, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium 
na našej katedre sme na magisterské štúdium prijali sedem poslucháčov. Traja z týchto prijatých 
zložili úspešne prijímacie skúšky aj na iné školy (VŠMU, JAMU Brno a Univerzita Palackého 
Olomouc) a rozhodli s pokračovať v magisterskom štúdiu na týchto školách.  
 
 

Doktorandský študijný program: FILMOVÁ A TELEVÍZNA RÉŽIA A SCENÁRISTIKA 

doktorandský stupeň  
Garant: prof. Andrzej Fidyk 
1.spolugarant – doc.Mgr. Vladimír Štric 
2.spolugarant – doc.Mgr. Peter Dimitrov, ArtD. 
 
Na doktorandské štúdium akreditované v roku 2016 bol prijatý jeden študent, absolvent 
študijného odboru Filmové umenie a multimédiá FDU Ivan Kršiak, ktorý už po svojom nástupe 
zaznamenal úspechy so svojim filmom Poľana. Dokumentárny film sa premietal na viacerých 
festivaloch doma aj v zahraničí, z toho až na piatich podujatiach v Los Angeles. Zároveň získal 
tieto ocenenia: 
- najlepší krátky zahraničný dokumentárny film na festivale Independent Film Festival v Los 
Angeles,  
- cenu za najlepšiu kameru na 9th Tangier International Film Festival 2016 v Maroku  
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- cenu za najlepší enviromfilm na medzinárodnom filmovom festivale  JAHORINA v Bosne a 
Hercegovine.   
 

 
Projektom,  na ktorom každoročne participuje najväčší organizačný tím a najvyšší počet 

študentov, bol medzinárodný festival ARTORIUM. V dňoch 15. 10. 2015 - 18. 10. 2015 sa 
v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici tradične uskutočnil 
už šiesty ročník tohto medzinárodného projektu. ARTORIUM 2015 svojím  mottom „Waiting for 
the theatre (Čakanie na divadlo)“ pritiahlo pozornosť širokej verejnosti. Hlavným zámerom tohto 
projektu bolo  ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu 
a konfrontáciu tvorivých postupov a výsledkov v rámci tvorby európskych vysokých umeleckých 
škôl. 

V akademickom roku 2015/2016 sa uskutočnili tri workshopy v rámci projektu POLARITY 
HERECTVA 2015. Hlavným cieľom projektu bolo študentom herectva Fakulty dramatických 
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici rozšíriť praktický i teoretický obzor v oblasti 
špecifických hereckých i hlasových techník. Praktický rozmer je dôležitý najmä pre následnú 
aplikáciu nadobudnutých poznatkov a skúseností do umeleckého procesu a tvorby. V rámci 
projektu POLARITY HERECTVA 2015 sa 21. apríla 2016 uskutočnila historická udalosť v živote 
FDU, keď herecký workshop viedol v Divadle AU slávny japonský herec Umewaka Motonori, 
majster tradičného japonského divadla Nó. Majster Umewaka zoznámil študentov herectva 
s tajomstvami hereckej techniky divadla Nó, predviedol tiež ukážky kostýmov pre postavy 
rôzneho veku a zároveň do workshopu aj prakticky zapojil našich študentov. Stretnutie so 
študentami herectva aj vďaka ich aktivite verejne zhodnotil ako pozitívne a aj pre neho 
inšpirujúce.  

 
V akademickom  roku 2015/2016 sa na FDU AU uskutočnil  nový cyklus 

komplementárnych workshopov  s názvom Nové divadelné trendy, zameraných prioritne na 
rozvoj zručností študentov divadelnej dramaturgie a réžie. Fakulta aj v ďalších rokoch plánuje 
pokračovať v takto kvalitných projektoch  prepájajúcich aktuálne podnety európskej divadelnej 
praxe a teórie.  Prvý workshop viedol profesor Václav Cejpek po názvom: MLUVENÍ A 
MLČENÍ – Impulzy súčasného nemecko - jazyčného divadla. Program workshopu bol 
orientovaný na oblasť nemecko - jazyčného divadla. Pokúšal sa priblížiť vývoj a premeny 
dramatického textu a divadelného predstavenia u niekoľkých tvorcov, ktorí reprezentujú výrazné 
trendy (Peter Handke, Heiner Müller, Oliver Kluck, Frank Castorf, Katie Mitchell). Workshop 
využíval metódu prednášok, seminárov, cvičení a vlastnej samostatnej práce študentov.   

 
Druhým podujatím s výrazne dramaturgickou orientáciou bol workshop tandemu Michal 

Ditte - Iveta Ditte Jurčová, pod názvom:  Kultúra strachu - dokumentárny zdroj -  hľadanie 
divadelnosti.  Lektori tohto workshopu sa ako jediní na Slovensku programovo venujú výskumu 
regionálnych a lokálnych podnetov pre divadelnú tvorbu. Kultúra strachu - dokumentárny zdroj -  
hľadanie divadelnosti. Cieľom workshopu bolo vytvorenie minimálne troch rôznych divadelných 
koncepcií a prístupov k spracovaniu dokumentárneho materiálu k téme strachu človeka v 21. 
storočí.  

 
Tretím v poradí bol workshop prof. Petra Pavlaca ako výraznej individuality súčasnej 

slovenskej dramaturgie s názvom: Pokus o koncentrovaný autorský prístup k vzniku 
dramatického textu, vznik krátkeho dramatického útvaru, osobitosť tvorcu ako kľúč. Pán profesor 
Peter  Pavlac viedol workshopy, ktoré mali ambíciu v koncentrovanom čase prostredníctvom 
aktívnej prace na krátkych autorských zadaniach dospieť k finálnej podobe krátkeho 
dramatického útvaru /mikrodrámy, alebo tzv. "minútovej drámy" v rozsahu do piatich minút/. 

 

V Divadelnom štúdiu Fakulty dramatických umení postupne odprezentovali výsledky 
celoročnej práce poslucháči Katedry herectva aj Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie. Na tejto 
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divadelnej pôde sa v akademickom roku 2015/2016 uskutočnilo celkovo 6 premiér inscenácií 
a 13 premiér monodrám.  

Okrem rôznorodého spektra podporných umeleckých činností, ktoré fakulta 
v akademickom roku 2015/2016 zorganizovala, prezentovala mladú slovenskú inscenačnú tvorbu 
aj na pôdach renomovaných umeleckých školách v zahraničí. /festival ZLOMVAZ v Prahe/  Na 
festivale Poděbradské dny poezie zameraného na prednes, poslucháčky  Katedry herectva 
získali ocenenia za dramaturgiu a voľbu výrazových prostriedkov. Pozitívne vnímané boli 
zahraničným publikom aj naše študentské inscenácie na festivale Studentskog pozorišta 
v Novom Sade, Petrovských Divadelných dňoch v Báčskom Petrovci a festivale  ZLOMVAZ 
v Prahe. Študentom a pedagógom prítomnosť na festivaloch umožnila priamu umeleckú 
konfrontáciu so zahraničnými kolegami. Účasť neobišla ani domáci festival Dotyky a spojenia v 
Martine. Nielen divadelnou tvorbou sa prezentovali študenti fakulty v zahraničí. ( viď príloha č. 3 ) 
Úspechy zaznamenali aj dokumentárne filmy poslucháčov Katedry dokumentárnej tvorby, či už 
získaním ocenenia za najlepší študentský dokumentárny film na Medzinárodnom festivale filmov 
pre deti a mládež Zlín - oceneným filmom bol Don Quijote z Považia a tiež cenou za najlepší 
dokumentárny film na festivale Zlatý žobrák 2016 za film Vidieť nevidené. Študentské filmy tvoria 
stabilnú súčasť viacerých súťažných aj nesúťažných festivalov doma aj v zahraničí a svoje 
miesto si našli aj v televíznom vysielaní. ( Medzinárodný filmový festival Bratislava, Medzinárodný 
filmový festival FEBIOFEST , Medzinárodný filmový festival Cinematik,  Medzinárodný festival 
EtnoFilm Čadca 2016, MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÝ FESTIVAL v Uherskom Hradišti a iné.)  

Práca na projektoch, podujatiach so študentmi FDU AU v akademickom roku 2015/2016: 
Mgr. art. Zuzana Laurinčíková, ArtD.  
 
54. POĎEBRADSKÉ DNI POEZIE (Medzinárodný festival) 
Termín : 21. 4. – 24. 4. 2016 
Miesto: Poděbrady (ČR) 
SLOVO A HLAS a pedagógovia i študenti stredných i vysokých divadelných škôl. 
Zhodnotenie účasti na festivale: 54.ročníka festivalu (21. 4. – 24. 4. 2016) sa zúčastnili 
poslucháči 3. ročníka herectva FDU AU, ktorí školu úspešne reprezentovali v súťažnej prehliadke 
umeleckého slova. V česko-slovenskej konkurencii získali tieto ocenenia: 
Katarína Gurová – Cena za dramaturgiu 
Filip Jekkel - Cena za voľbu výrazových prostriedkov 
Zoznam účastníkov festivalu: 
Eva Javorská, Katarína Gurová, Filip Jekkel 
VEČER ŠTUDENTSKÝCH FILMOV, Art Kino Metro Trenčín 
Režisérka : Harry Gavendová 
Režisér: Marek Janičík 
Režisér: Šimon Horna 
 
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.  
Názov projektu Miesto 

realizácie 
Dátum  Poznámka  

Zláskavenie 
Dramatizácia poézie 
Jozefa Leikerta 

Bratislava, 
Stromová 2 

25. marec 
2016 

Účinkujú študenti III.ročníka, ŠP 
herectvo 

Celoslovenské kolo 
v prednese poézie a prózy 
Vansová Lomnička 

Banská Bystrica 22.-23-apríl 
2016 

Študentky II.ročníka, ŠP herectvo 

Umelecké čítanie pre 
žiakov ZŠ v BB 

ZŠ Ďumbierska 
BB 
ZŠ Slobodného 
vysielača BB 

marec,apríl 
2016 

Spolupráca na projekte umelecké 
čítanie ZŠ  so žiakmi základných škôl 
v Banskej Bystrici,  
II. ročník ŠP herectvo 
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ZOZNAM PREMIÉR V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 
 

 
 

Premiéra  
 

J. Vedral 
 

STARÍ REŽISÉRI 
 

 
14.10.2015 o 18:30 

Divadelná sála 
FDU AU 

Réžia: Matúš Oľha 
Preklad: Andrej Maťašík 
Asistent réžie: Jana Fedešová 
Scénografia a kostýmy: Jaroslav 
Daubrava a Miroslav Daubrava 
Účinkujú: Študenti štvrtého ročníka 
herectva 
 

Premiéra monodrámy: 
 

PANI MILOTA 
Monodráma na motívy hry „Pani 

Margaréta“ 
 

 
25.10. 2015 o 17:00 

Malé štúdio 232  
 

 
Účinkuje: Janka Fedešová 
Réžia: Petra Kovalčíková 
 
 

Premiéra 
 

J.G.Tajovský 
TMA  

 
 

 
30.11.2015 o 18:30 

Malé štúdio 
232 

Réžia: Svetlana Gaško 
Dramaturgia: Miroslav Lukačovič 
Účinkujú: Herci 3. Ročníka herectva 
Ped. vedenie: K. Burdová, E. Spišák, S. 
Kočanová 
 

PREMIÉRA: 
 

V. Sigarev 
VĹČIK 

 

 
17.12.2015 o 18:30 

Divadelná sála FDU AU 

Réžia: Ľuboslav Majera 
Asistentka réžie: Alžbeta Vakulová 
Účinkujú: Študenti tretieho ročníka 
bakalárskeho stupňa herectva 

Premiéra monodrámy 
 

...ZLOČIN? 
(monodráma vytvorená na motívy 

románu F.M. Dostojevského 
Zločin a trest) 

 
25.1.2016 o 17:00 

D44 

Účinkuje: Martin Juríček 
Réžia: Petra Kovalčíková 
Scénografia: Dušan Krnáč 
Pedagogické vedenie: Zuzana 
Laurinčíková 

Premiéra Monodrámy  
 

OBCHODNÍK SO ŠŤASTÍM 

1.2.2016 o 17:00 
D44 ŠVK BB 

Účinkuje: Tomáš Ivanka 
Réžia: Katarína M. Hitzingerová 
Scénografia: Dušan Krnáč 

 
 

Premiéra 
M. Maeterlinck  

SLEPCI 

 
3.2.2016 o 18:30 

Divadelná sála FDU AU 

 Réžia: Miroslav Lukačovič 
Dramaturgia: Katarína Jurčišinová - 
Kukľová, Dominik Janovský Scénografia: 
Marián Lacko  

 Hudba :Štefan Szabó, Miroslav 
Lukačovič  

 Projekcia: Dominik Janovský 

 Účinkujú: Filip Jekkel, Michaela 
Piesyk, Katarína Čudejková, Dominika 
Kňažková, Alžbeta Cingelová, Barbora 
Bušovská, Beáta Eibenová, Peter Golian, 
Andrej Polakovič, Matúš Šťastniak, Matúš 
Buch. 
 

 
 
 

Premiéra 
 

B.S.Timrava 
 

ŤAPÁKOVCI 

 
 
 

2.3.2016 o 18:30 
Divadelná sála FDU 

Dramatizácia: Ondrej Šulaj 
Réžia: Jana Ovšonková 
 Dramaturgia: Miroslav Lukačovič 
Scéna: Martina Golianová 
Kostýmy: Alžbeta Vakulová 
Hudobná dramaturgia a naštudovanie: 
Jana Ovšonková a kol. 
 
Účinkujú: Štefan Palfi, Natália Vaňová, 
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Dávid Szöke, Zuzana Štelbaská, Matej 
Kováčik, Veronika Čépeová, Peter 
Hovanec, Martina Mesiariková, Mária 
Görögová, Tomáš Krištof, Júlia 
Čekaňáková, Marek Rozkoš 

Premiéra monodrámy 
 

LA VOIX DE LA RUE  
( HLAS ULICE ) 

 
7.3.2016 o 17:00 

D44 

Autor: Anton Korenči 
Réžia : Alžbeta Vakulová 
Ped.vedenie : Barbora Špániková  
 
Účinkuje: Barbora Bušovská 

Premiéra monodrámy 
 

IRENA 

 
21.3.2016 o 17:00 

D44 

Réžia: Zuzana Galková 
Dramaturgia: Rebeka Mikušová 
Ped. vedenie: Tomáš Mischura 
 
Účinkuje: Michaela Piesyk 

Premiéra monodrámy 
 

R. Komžíková 
NEBOJSA 

 
11.4.2016 o 17:00 

štúdio 232 

Účinkuje: Katarína Čudejková 
Réžia: Richard Sanitra  
Ped. vedenie: Richard Sanitra 
 

Premiéra monodrámy 
 

LEN TAK... 

 
12.4.2016 o 17:00 

Divadelná sála FDU AU 

Autor: J. Sopko 
Réžia: Petra Kovalčíková 
Účinkuje: Samuel Borsík 
Ped. vedenie: T. Mischura 

Premiéra monodrámy 
CINKVAJS 

 

 
18.4.2016 o 17:00 

Štúdio 232 

Účinkuje: Alžbeta Cingelová 
Réžia: Richard Sanitra 
 

Premiéra 
 

D. Vicen 
SILUET V B MOL 

 
20.4.2016 o 18:30 

Divadelná sála FDU AU 

 
Réžia: Katarína Burdová 
Dramaturgia: Petra Kovalčíková 
Asistentka réžie: Alžbeta Vakulová 
Účinkujú: Nikola Berčíková, Adam 
Herich, Natália Vaňová, Peter Hovanec 

Premiéra 
 

B. Nušič 
PODOZRIVÁ OSOBA 

 
27.4.2016 o 18:30 

Divadelná sála FDU AU 

 
Réžia: Svetlana Gaško 
Účinkujú: Študenti 2-5. ročníka herectva 

Premiéra monodrámy 
 

L. Mňačko, A. Vrzgula 
MOJA HVIEZDA ŽIARI 

 
2.5.2016 o 17:00 
Malé štúdio 232 

Réžia: Alžbeta Vrzgula 
Účinkuje: Adriana Pešinová 
Ped. vedenie: R. Sanitra 
Pohyb. spolupráca: Soňa Kočanová 

Premiéra Fakulty múzických 
umení Akadémie umení 

 
G. Donizetti 

NÁPOJ LÁSKY  
Komická opera v dvoch dejstvách 

 
 

9.5.2016 o 15:30 
Divadelná sála FDU AU 

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla, Pavol 
Tužinský  
Dirigent: Pavol Tužinský  
Réžia: Pavol Smolík  
Účinkujú: Poslucháči Katedry vokálnej 
interpretácie FMU AU a členovia 
orchestra Štátnej opery v Banskej 
Bystrici 

Premiéra monodrámy 
A.Goldflam 

BILETÁRKA 

 
23.5.2016 o 17:00 
Malé štúdio 232 

Účinkuje: Beáta Eibenová 
Réžia: M. Ďuriš 
Ped. vedenie: B. Špániková 
 

Premiéra monodrámy 
R. Komžíková 

ČO AK? 
 

 
26.5.2016 o 17:00 
Malé štúdio 232 

Účinkuje: Matúš Buch 
Réžia: Petra Kovalčíková 
Ped. vedenie: Tomáš Mischura 
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Premiéra 

Ödön von Horváth 
VIERA, NÁDEJ, LÁSKA 

 
31.5.2016 o 18:30 

Divadelná sála FDU AU 

Réžia: Alžbeta Vakulová 
Dramaturgia: Petra Babulícová 
Účinkujú: Matúš Šťastniak, Barbora 
Bušovská, František Kňazovič, Matúš 
Buch, Tomáš Ivanka, Samuel Gáfrik, Eva 
Javorská, Jana Záchenská, Pavol 
Olešňan 

Premiéra monodrámy 
 

K. Hitzingerová 
TO NENAPÍŠEŠ  

 
6.6.2016 o 17:00 

D44 

Účinkuje: P. Golian 
Réžia a ped. vedenie: R. Sanitra 

Premiéra 
 

D. Vicen 
SILUET V B MOL 

 
20.4.2016 o 18:30 

Divadelná sála FDU AU 

Réžia: Katarína Burdová 
Dramaturgia: Petra Kovalčíková 
Asistentka réžie: Alžbeta Vakulová 
Účinkujú: Nikola Berčíková, Adam 
Herich, Natália Vaňová, Peter Hovanec 

 
 

FESTIVALY V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 
 

 
ZLOMVAZ PRAHA 

 
J. Vedral 

STARÍ REŽISÉRI 

 
4.5.2016 

Štúdio DISK 

Réžia: Matúš Oľha 
Preklad: Andrej Maťašík 
Asistent réžie: Jana Fedešová 
Scénografia a kostýmy: Jaroslav Daubrava 
a Miroslav Daubrava 
Účinkujú: Študenti štvrtého ročníka herectva 
 

 
DOTYKY A SPOJENIA 

 
V. Sigarev 

VĹČIK 

 
20.6.2016 
o 15:30 
Štúdio SKD  
Martin 
 

Réžia: Ľuboslav Majera 
Asistentka réžie: Alžbeta Vakulová 
Účinkujú: Študenti tretieho ročníka bakalárskeho 
stupňa herectva 

PETROVSKÉ DNI  DIVADELNÉ 
SRBSKO 

 
V. Sigarev 

VĹČIK 
 

 
26.9.2016 

Réžia: Ľuboslav Majera 
Asistentka réžie: Alžbeta Vakulová 
Účinkujú: Študenti tretieho ročníka bakalárskeho 
stupňa herectva 

 
Úspechy filmov bakalárskeho štúdia na festivaloch, akademický rok 2015/2016 
 
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2016 
AFK: Preč od klávesnice – r. Patrik Kováč 
Jozef Kuchár - r. Róbert Bošeľa 
Ľalia pre Danielu - r. Barbora Vaculová 
 
Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST 2016  
AFK: Preč od klávesnice – r. Patrik Kováč 
 
Medzinárodný filmový festival Cinematik 2016  
AFK: Preč od klávesnice – r. Patrik Kováč 
Jozef Kuchár - r. Róbert Bošeľa 
Ľalia pre Danielu - r. Barbora Vaculová 
 
Premietanie v Jihlave, v rámci projektu Kraťasy v DIOD-u. 
AFK: Preč od klávesnice – r. Patrik Kováč 
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Medzinárodný festival EtnoFilm Čadca 2016 
Čo po nás zostane – r. Sonia Gallo 
 
MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÝ FESTIVAL v Uherskom Hradišti 
Ľalia pre Danielu - r. Barbora Vaculová 
 
Letné kino U červeného raka v Bratislave  
Ľalia pre Danielu - r. Barbora Vaculová 
Manželská etuda -  r. Jozef Belica 
Ja a Lucia - r. Peter Komár 
 
V televízii TA3 boli odvysielané počas leta filmy našich študentov, ktoré sa stretli s priaznivou 
odozvou divákov. Bloky filmov našich študentov boli odvysielané v regionálnych televíziách: 
- TV Panoráma, Žarnovica  
- TV Naša Košice  
- TV FÉNIX Žilina  
- TV Z Bratislava 
 
Úspechy filmov magisterského štúdia na festivaloch, akademický rok 2015/2016 
 
Festival Global Short Film Awards 2016 v New Yorku, 
aSÁM - r. Ružena Rausová 
 
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2016 
Kontakt  – Marek Pupák 
Vidieť nevidené - r. Michal Kočiš 
  
ZLATÝ ŽOBRÁK 2016 
The Council for Broadcasting and Retransmission SR– Vidieť nevidené - Michal Kočiš 
Radostná oslava paradoxu, ako slepý chlapec dokázal urobiť nemožné, ako napríklad tancovať 
alebo dokonca fotografovať. Veľmi originálny dokument. 
 
Medzinárodný filmový festival Cinematik 2016  
Kontakt  – Marek Pupák 
Vidieť nevidené - r. Michal Kočiš 
 
3. miesto na medzinárodnom filmovom festivale FICSAM v Portugalsku 
aSÁM - r. Ružena Rausová 
 
Medzinárodný festival EtnoFilm Čadca 2016 
Vidieť nevidené - r. Michal Kočiš 
Všade dobre, doma najlepšie - Pavel Višňovský 
 
MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÝ FESTIVAL v Uherskom Hradišti 
aSÁM - r. Ružena Rausová 
Vidieť nevidené - r. Michal Kočiš 
 
Zlínský pes - Medzinárodná filmová súťaž 
Všade dobre, doma najlepšie - Pavel Višňovský 
Vidieť nevidené - r. Michal Kočiš 
aSÁM - r. Ružena Rausová 
 
Letné kino U červeného raka v Bratislave  
Feledi  - r. Ruzena Rausova, Stanislav Králik, 
S prúdom - r. Stanislav Králik 
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FAKULTA MÚZICKÝCH UMENÍ 
 
 
Zavedením Akademického Informačného Systému na FMU AU ako komplexného systému 
evidujúceho celú študijnú agendu študentov sa kvalitatívne zvýšila prehľadnosť a kontrola 
dosahovaných študijných výsledkov jednotlivých študentov. Jednotliví pedagógovia prešli 
školením, ako s týmto systémom pracovať, aby následne mohli zaznamenávať do AIS 
hodnotenia jednotlivých svojich predmetov, záverečných prác a posudkov k jednotlivým 
záverečným prácam (umelecký výkon a teoretická práca). Táto evidencia hodnotenia, ktorá je 
povinná pre každého pedagóga sa konala dvakrát do roka – vždy na konci jednotlivých 
semestrov. 
V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom sa výrazne zlepšilo zapisovanie hodnotenia 
pedagógmi FMU AU. Aj naďalej však ostáva úloha kontroly zapisovania jednotlivých hodnotení 
do AIS, aby nebolo ohrozené štúdium žiadneho študenta.  
 
Druhým najdôležitejším ukazovateľom kvality vzdelávania na FMU AU je počet zaevidovaných 
umeleckých výstupov v CREUČ pedagógov fakulty ako aj doktorandov. Vysoká erudovanosť 
jednotlivých pedagógov fakulty ale aj študentov je deklarovaná participáciou na umeleckých 
projektoch, členstvách v porotách na domácich/zahraničných súťažiach a iných aktivitách. 
 
K dátumu 31.12. 2015 bolo za FMU AU zaevidovaných 479 umeleckých výstupov, ktoré jasne 
poukazujú na bohatú koncertnú a tvorivú činnosť pedagógov fakulty. V kategórii Interpretačný 
výkon – je zaevidovaných 442 výstupov a v kategórii Autorský výstup 37. Kategorizácia 
jednotlivých výstupov sa pohybuje prevažne v Z - kových kategóriách, čo jasne poukazuje na 
kvalitu umeleckej produkcie pedagógmi FMU AU.  
 
 
Katedra kompozície a dirigovania zboru   
 
Bc. študijný program  Kompozícia 
      garant: prof. Juraj Filas  
Mgr. art. študijný program Kompozícia 
        garant: prof. Juraj Filas  
 ArtD. študijný program Kompozícia 
      garant: prof. Juraj Filas  
1. spolugarant – doc. Mgr.art. Eva Cáhová, ArtD. 
2. spolugarant – doc. Mgr.art. Pavol Tužinský 
 
 
pripravila v mesiaci december samostatný celovečerný koncert z tvorby študentov kompozície. 
Taktiež zrealizovala celovečerný koncert zoskupenia KOMPOST, ktoré vzniklo z iniciatívy 
interných doktorandov katedry. Členmi tohto zoskupenia sú študenti jednotlivých katedier. 
Realizované koncerty sa u poslucháčov stretávajú s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Absolventi 
štúdia v odbore dirigovanie zboru (Bc. Mgr. art.) pripravili so svojimi speváckymi zbormi prvý 
celovečerný koncerty, na ktorých prezentovali svoje dirigentské zručnosti a interpretačné 
schopnosti. Koncert sa uskutočnil v priestoroch auly EF UMB. 
 
Výrazné študentské umelecké výsledky dosiahli študenti zo subkatedry dirigovanie zboru, kde 
výraznou osobnosťou je Veronika Veverková ( študentka Mgr. štúdia), ktorá so svojím 
speváckym zborom získala významné domáce a zahraničné ocenenia (Absolútny víťaz 
Medzinárodného festivalu Viliama Figuša Bystrého Banská Bystrica- zlate pásmo, Víťaz 
celoslovenskej súťaže Mládež spieva 2016- zlaté pásmo s pochvalou poroty,- Cena hudobného 
fondu v Bratislave za najlepšiu interpretáciu povinnej slovenskej skladby,- Cena Národného 
osvetového centra s postupom na Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby 
v Bratislave). Najaktuálnejším úspechom je prizvanie zboru na spoluprácu s Korben Dallas a ich 
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koncertným vystúpením v Prahe a Žiline. Nemej významný úspech zaznamenal aj študent Mgr. 
štúdia Tomáš Vrškový, ktorý sa stal vicedirigentom ojedinelého, na Slovensku jedinečného 
speváckeho zboru  - Speváckeho zboru slovenských učiteľov. (Hlavným dirigentom zboru je doc. 
Štefan Sedlický, ArtD.) 
 
Veľmi dôležitými výstupmi boli záverečné koncerty z projektu KEGA pod názvom Clemens,- 
hlavný riešiteľ doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. Prvý sa konal v Kostole Najsvätejšieho 
Spasiteľa v Bratislave v podaní Slovenskej filharmónii, druhý slávnostný koncert bol venovaný 
760. výročiu udelenia mestských práv mestu B. Bystrica kráľom Belom IV., Evanjelický chrám A. 
V., Banská Bystrica a koncert s Filharmóniou Hradec Králové. 
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ukončil externé doktorandské štúdium a získal titul ArtD., čím sa 
naplnila ďalšia z vytýčených úloh katedry a to zvyšovanie kvalifikačného rastu jednotlivých členov 
katedry. 
V akademickom školskom roku 2015/2016 boli dosiahnuté všetky vytýčené ciele v umeleckej/ 
pedagogickej oblasti.  
 
V oblasti umeleckých projektov katedra opätovne zrealizovala projekt Stretnutie nad zborovou 
partitúrou III (hlavný garant doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.), ktorý sa realizoval z 
grantovej podpory z Ministerstva kultúry SR - sekcia Umenie. Tretí ročník bol rozšírený o I. 
Medzinárodnú dirigentskú súťaž, ktorá v okolitých krajinách nemá podobnú verziu. Súťaž sa 
stretala s mimoriadne pozitívnou odozvou a to predovšetkým u zahraničných účastníkov. V 
akademickom roku 2015/2016 bola katedra riešiteľom KEGY Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Jednalo sa o trojročný projekt pod názvom Clemens (hlavný riešiteľ doc. 
Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.), ktorý už mal v minulosti svoje parciálne výstupy. Akademickom 
roku 2015/2016 sa konali už vyššie spomínané koncerty. 
Katedra sa taktiež podieľala na príprave grantu z dotačného fondu nadácie Tatrabanky  
Viac umenia v spolupráci s Katedrou vokálnej interpretácie (grant podaný k 30.09. 2015) na 
realizáciu operného predstavenia Donizetti: Nápoj lásky. Grant bol podporený a úspešná 
realizácia predstavenia sa konala v máji 2016. 
 
Z cieľom skvalitniť a inovovať študijný program Kompozícia s celofakultným dosahom, bolo 
podanie grantu na dotačný fondu nadácie Tatrabanky Kvalita vzdelávania na a technické 
dovybavenie nahrávacieho štúdia za účelom skvalitnenia nového implementovaného predmetu 
do ŠP Práca s hudobným multimédiom (Dr. Špilák a interní doktorandi - Kompozícia). Tento 
grant však podporený nebol. Katedra podala žiadosť o podporu aj tento akademický rok.  
 
V rámci zatraktívnenia štúdia kompozície, bola katedra po prvý krát zapojená do skladateľskej 
súťaži A. Plintoviča v spolupráci s Konzervatóriom Žilina a FHV Žilinskej univerzity.  
 
Za účelom vytvárania a rozvíjania medzinárodnej spolupráce prostredníctvom ERASMUS + sa 
zrealizoval výmenný edukačný pobyt pedagógov katedry na univerzite v Klaipede v Litve. 
Prednáškový pobyt zrealizovali doc. Mgr. art. Š. Sedlický, ArtD,  Mgr. art. et Mgr. P. Špilák, PhD., 
a pedagóg katedry klávesových nástrojov doc. MgA. J. Škvarková, ArtD.   
 
Katedra orchestrálnych nástrojov 
 
Interpretačné umenie   (Bc.) 
 garant:  prof.Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
Interpretačné umenie   (Mgr.art.) 
 garant:  prof.Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
Interpretačné umenie   (ArtD.)  
garant:  prof.Mgr.art. Mária Tomanová, ArtD. 
1.spolugarant - prof.Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
2.spolugarant – doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. 
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Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia pravidelne prezentovali v akademickom roku 
2015/2016 výsledky svojej umeleckej práce na interných koncertoch FMU AU, ale aj na 
reprezentačných koncertoch s účasťou širšej verejnosti. Boli to predovšetkým aktivity 
organizované v rámci spolupráce FMU AU s mestom Banská Bystrica, s Konzervatóriami a 
Základnými umeleckými školami. Pedagógovia a poslucháči subkatedry strunových nástrojov sa 
aktívne zapojili do festivalových aktivít medzinárodného rozmeru Bass fest, (aktívna účasť na 
medzinárodných interpretačných kurzoch významných zahraničných a domácich umelcov, 
návšteva festivalových koncertov).  
 
Do kvality hodnotenia vzdelávania prispieva aj doktorandská umelecká činnosť. V roku 2015 bolo 
zaevidovaných 19 doktorandský umeleckých výstupov za subkatedru dychových nástrojov. 
Mnohí pedagógovia FMU AU sú významné, medzinárodne uznávané umelecké osobnosti s 
bohatou umeleckou činnosťou na zahraničných a domácich koncertných pódiách, prezentujúci 
vysoké umelecké interpretačné kvality. V akademickom roku 2015/2016 sa úspešne naplnil 
zámer zvyšovania počtu a kvality umeleckých výstupov a publikačných výstupov realizovaných 
pedagógmi KON FMU AU. V oblasti publikačnej činnosti katedra vydala 1 monografiu a 
zaevidovala 3 príspevky do webovej konferencie. 
 
Pedagógovia Katedry orchestrálnych nástrojov FMU AU sú pravidelne členmi odborných porôt 
interpretačných súťaží, doma i v zahraničí, vedú workshopy, svoje pedagogické skúsenosti 
odovzdávajú na metodických dňoch na umeleckých školách všetkých stupňov. V akademickom 
roku 2015/2016 pedagógovia viedli kurzy a boli členmi odborných porôt ako doma tak aj v 
zahraničí - Portugalsko (Porto a Mirandele), Taliansko (Cremona, Salermo,  Città di Sapri), 
Poľsko (Wroclaw, Krynice), Maďarsko (Budapešť), Rakúsko (Viedeň). 
 
Medzi významné aktivity katedry patria aj organizačné činnosti na domácich ako aj zahraničných 
festivaloch. Katedra sa organizačne podieľala na Medzinárodnom cimbalovom festivale v 
Budapešti a 25. výročie Svetovej cimbalovej asociácie, Bassfeste, Medzinárodných 
interpretačných dňoch klasickej gitarovej hry Banská Štiavnica a dramaturgiou 32. ročníka 
medzinárodného gitarového festivalu Cithara aediculae v Nitre. 
 
V rámci projektu Erasmus+ sa uskutočnil výmenný pedagogický pobyt prof. z Grécka ( hra na 
cimbal). 
Z katedry uskutočnili 2 pedagogické mobilty Mgr. art. R. Šebesta, ArtD., a Mgr. art. P. Strenáčik, 
PhD a 9 študentských mobilít.  
 
 
Katedra vokálnej interpretácie  FMU AU 
 
Interpretačné umenie   (Bc.) 
 garant:  prof. Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
Interpretačné umenie   (Mgr.art.) 
 garant:  prof. Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
Interpretačné umenie   (ArtD.)  
garant:  prof. Mgr.art. Mária Tomanová, ArtD. 
1.spolugarant - prof. Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
2.spolugarant – doc .Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. 
 
 
Za akademický rok 2015/2016 bolo na katedre zaevidovaných 30 umeleckých výstupov. 
Pedagógovia katedry koncerte pôsobili na najvýznamnejších umeleckých scénach či už doma 
alebo v zahraničí. Medzi najvýraznejšie umelecké úspechy katedry zaraďujeme koncertné 
vystúpenia prof. Mgr. art. M. Tomanovej, ArtD. vo Fínsku, Litve a Taliansku a koncertné 
vystúpenia Mgr. art. Klaudie Racic Derner, ArtD., ktoré zrealizovala okrem mnohých koncertov na 
domácich pódiách aj sériu významných koncertov v Japonsku. 
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Katedra každoročne vyvíja aktivity aj v oblasti publikačnej činnosti. V akademickom roku 
2015/2016 doc. Ján Zemko v spolupráci s J. Ranincom vydal učebné texty -  Metodika spevu a 
interná doktorandka Mgr. art. Mária Detvaj Sedlárová učebné texty Nemecká piesňová tvorba 
obdobia romantizmu v dielach Schuberta, Schumanna, Brahmsa, Wolfa a Straussa Obe uvedené 
publikácie výrazne obohatili knižný študijný materiál vokálnej interpretácie. 
 
Výrazné umelecké aktivity vyvinula katedra aj v oblasti účasti študentov bakalárskeho, 
magisterského a doktorandského stupňa na mnohých umeleckých aktivitách či už koncertného 
alebo súťažného charakteru. (napr. Peter Račko – získal 3 miesto na Medzinárodnej speváckej 
súťaži Imricha Godina IUVENTUS CANTI Vráble). 
Mnohí študenti katedry sú obsadzovaní do významných operných, koncertných produkcií. Veľmi 
efektívna je aktívna spolupráca katedry so Štátnou operou v BB. V akademickom roku tak 
operných tituloch realizovaných ŠO BB, SND ND Ostrava  účinkovali: Peter Račko - W. A. Mozart 
- Čarovná flauta – Monostatos, J. Cikker - Jánošík  Richtár, B. Martinů - Tři přání aneb vrtkavosti 
života - Adolf/Serge Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava 
Tonková Michaela - W. A. Mozart – Čarovná flauta – Papagena, Bujňák Matúš - G. Verdi: 
Rigoletto, J. Cikker: Juro Jánošík – Hrajnoha. Veľmi umelecky úspešná je Šebestová Michaela, 
ktorá účinkovala v niekoľkých celoslovensky významných koncertných a operných 
predstaveniach (napr. Opera SND, Bratislava - E. Wolf – Ferrari: Šperky Madony – Dievča, 
Panny, 3. kráska, Serena, G. Verdi: Rigoletto – Maddalena(debut), Opera SND Bratislava – 
G.Verdi : Nabucco – Fenena, Opera SND Bratislava – P.I.Čajkovskij – Piková dáma : Polina, 
Milovzor, Opera SND Bratislava – P.Mascagni – Cavalleria Rusticana – Lola, ŠO Banská 
Bystrica - W. A. Mozart: Requiem, Slovenská Filharmónia, Bratislava - P. I. Čajkovskij: Kantáta 

Moskva, Štátna opera Banská Bystrica -Koncert SNP, Opera SND, Bratislava - E.Suchoň : 

Krútňava – Zuzka, Opera SND Bratislava – G.Verdi : Nabucco – Fenena, Opera SND Bratislava 
– P.I.Čajkovskij – Piková dáma : Polina, Milovzor, Opera SND Bratislava – P.Mascagni – 
Cavalleria Rusticana – Lola, Štátna Filharmónia Košice -W. A. Mozart : Lauretanie litanie K 109, 
A.Salieri : Requiem, Štátny komorný orchester Žilina – Hudba troch storočí, Štátny komorný 
orchester Žilina – Vokálno-inštrumentálny koncert, Lenka Jombíková  Lehár - Grof z Luxemburgu 
- postava Juliette, Divadlo Teatro Colorato - Predstavenia: BA Nová scéna, Hans Krasa-
Brundibár - postava VrabecKomorná opera Bratislava, Mozart - Čarovná flauta - postava 
1.chlapec, ŠO Banská Bystrica, Novoročný koncert Bánovce nad Bebravou, Jana Nemčková -  
Slávnostný koncert pri príležitosti roku Ľudovíta Štúra v Henckovciach: M.Sch.Trnavský - Ďaleko, 
široko, B.Urbanec – Čo kalina smutná stojíš, Anna Ciganocová 
Koncert organovej hudby vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Marie v Banskej Bystrici 
(A.Stradella, Ch.Gounod a Händel), Jana Kárasová  Adventný koncert študentov FMU AU (A. 
Dvořák- Skromná, J. J. Ryba- Slavíček) trojkráľový koncert orchestra Camerata Novisoliensis, 
Chrám Panny Márie  Pomocnice, Sásová, BB (J. J. Ryba- Slavíček, C. Franck- Panis angelicus, 
Arvo Pärt- Kuus-kuus kalike, Adriana Znamová- Jan Jakub Ryba Česká mše vánoční, W.A. 
Mozart - Čarovná flauta 3. chlapec ŠO BB. Ruriková Lenka- Macbeth - Dama di Lady. 
Nepochybne najväčšie a aj kvalitatívne najvyššie úspechy na celosvetovej úrovni dosahuje Mgr. 
art. Pavol Bršlík, ktorý hosťuje v tých najvýznamnejších svetových operných domoch 
(metropolitná opera v NY, Bayerische Staatsoper, Opernhaus Zurich a i.) 
Aktívnu umeleckú činnosť vyvinula aj interná doktorandka Mgr. art. Mária Porubčinová, ktoré 
taktiež zrealizovala niekoľko koncertných vystúpení medzinárodného charakteru - Vianočný 
koncert Považská Bystrica, Silvestrovský koncert Filharmónia Essen, Koncert mesta Kloten - 
Švajčiarsko, Koncert - Koncertná sála FMU AU v Banskej Bystrici, Medzinárodný operný festival 
Operalia Štátna opera BB, L. van Beethoven: 9. symfónia d mol. 
Medzi ďalšie umelecké aktivity katedry patria: 2 verejné vokálne koncerty študentov KVI – v 
Koncertnej sále FMU AU a v rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce pripravila Masterclass 
vedený Giovannou Marestou z Talianska. Najvýznamnejšou umeleckou aktivitou katedry pri 
ktorej dochádza k spolupráci s inými katedrami je realizácia operných titulov Operným štúdiom 
KVI, ktorého členmi sú študenti predmetnej katedry. V uvedenom roku sa zrealizoval operný titul: 
G. Donizetti: Nápoj lásky 
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Grantová činnosť katedry za akademický rok 2015/2016 
Katedra podobne ako iné katedry FMU AU každoročne pripravia niekoľko projektov do rôznych 
grantových výziev. V akademickom roku sa úspešne zrealizoval podporený grant z dotačného 
fondu Tatrabanky na realizáciu operného titulu Nápoj lásky G. Donizettiho. Významný bol aj 
projekt Slovenská piesňová a klavírna tvorba vo Fínsku podporený Pro Slovakiou - Ministerstva 
kultúry SR. 
 
 
Katedra klávesových nástrojov 
Interpretačné umenie   (Bc.) 
 garant:  prof. Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
Interpretačné umenie   (Mgr.art.) 
 garant:  prof. Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
Interpretačné umenie   (ArtD.)  
garant:  prof. Mgr.art. Mária Tomanová, ArtD. 
1.spolugarant - prof. Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
2.spolugarant – doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. 
 
V akademickom roku 2015/2016  katedra zaznamenala niekoľko pozoruhodných úspechov 
študentov katedry. (Tomáš Valíček –sólové  koncerty s orchestrom ŠKO – A. Piazzolla, R. 
Galiano, Medzinárodná akordeónová súťaž v Poprade – 2.miesto, Medzinárodná akordeónová 
prehliadka v Sládkovičove – 2.miesto, Medzinárodná akordeónová súťaž W.A. Mozarta v Gyori – 
Maďarsko(2.miesto). 
 
V radoch pedagógov participujú renomovaní špičkoví umelci ale aj pedagógovia zaoberajúci sa 
publikačnou činnosťou obohacujúcou odbornú literatúru v celoslovenskom ale aj medzinárodnom 
rozmere. Pedagogickí pracovníci fakulty aj v tomto roku uskutočnili množstvo umeleckých 
výstupov najvyššej závažnosti na renomovaných pódiách doma aj v zahraničí (vystúpenia na 
medzinárodných a domácich festivaloch, cykloch Slovenskej filharmónie, výmenné koncerty s 
partnerskými vysokými školami v zahraničí): 
Za veľmi dôležité umelecké výstupy katedra považuje koncerty prof. Mariána Lapšanského –so 
Slovenskou filharmóniou, (napr. E. H. Grieg: Koncert pre klavír a orchester a mol op.16; W.A. 
Mozart: Koncert pre klavír a orchester d mol, Klavírny recitál na renomovanom podujatí – Festival 
peknej hudby, Banská Štiavnica.) Taktiež v rámci hodnotenia umeleckých výstupov sú najvyššie 
hodnotenia koncerty doc. Mgr. art. Evy Cáhovej, ArtD., (napr. klavírne recitály a komorné recitály 
na renomovaných festivaloch - Forum per tasti 2016, Hudobná jeseň Humenné – komorný recitál, 
Bass fest 2016 – komorný recitál) a garantky ŠP Interpretačné umenie prof. Zuzany Niederdorfer, 
ArtD. 
 
Katedra každoročne vykazuje aj bohatú grantovú a projektovú činnosť. V roku 2015/2016 sa na 
pôde katedry sa uskutočnilo niekoľko významných medzinárodných podujatí zameraných 
predovšetkým na zvyšovanie úrovne interpretačného umenia. V počte realizovaných a tiež 
grantovým systémom podporených medzinárodných podujatí ktorých je KKN FMU AU hlavným 
organizátorom každoročne stúpa. Umelecké projekty katedry obohacujú hudobné dianie v 
regionálnom, národnom ale aj nadnárodnom rozmere. Za všetky uvádzam také významné 
podujatia ako medzinárodný festival Forum per tasti 2016, Muzikologická konferencia Klavírne 
diela slovenských skladateľov, Projekt s edukačným charakterom – Slovenská rozprávka a 
ľudová tradícia v klavírnych dielach slovenských skladateľov.  
 
So zreteľom na udržanie úrovne a ďalšie zlepšovanie edukačného procesu a výstupov umeleckej 
činnosti na FMU AU prikladá KKN veľký význam neustálemu udržiavanie špičkovej kvality 
personálneho obsadenia vyučujúcich pedagógov v jednotlivých študijných programoch. 
V uplynulom roku urobila FMU AU niekoľko zásadných zmien v pedagogickom kolektíve 
vysokoškolských učiteľov – prijatím aktívnych koncertných umelcov s primeranou pedagogickou 
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praxou. Katedra si aj naďalej cení a využíva cenné vedomosti dlhoročných pracovníkov – 
špičkových odborníkov v oblasti umeleckej interpretácie a kompozície. Všetky študijné programy 
sú personálne zabezpečené v súlade s akreditačnými kritériami, pričom vedenie fakulty 
podporuje a aktivizuje ďalší kvalifikačný rast pedagógov. Súvisí to aj s pripravovanou realizáciou 
habilitačných a inauguračných konaní na pôde FMU AU 
 
Katedra teoretických predmetov 
Interpretačné umenie   (Bc.) 
 garant:  prof. Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
Interpretačné umenie   (Mgr.art.) 
 garant:  prof. Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
Interpretačné umenie   (ArtD.)  
garant:  prof. Mgr.art. Mária Tomanová, ArtD. 
1.spolugarant - prof. Mgr.art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. 
2.spolugarant – doc .Mgr.art. et Mgr.art. Štefan Sedlický 
 
 
 
Katedra teoretických predmetov v rámci FMU AU zastrešuje vyučovanie všetkých teoretických 
predmetov, ktoré sú súčasťou oboch ŠP. 
Každoročne pripravuje už medzi odbornou verejnosťou projekt Reflexie, ktorý pozostáva z dvoch 
častí – vedeckej konferencie a koncertu. Vedecká konferencia je každoročne zameraná  na inú 
oblasť hudobno-teoretickej problematiky. Jednotliví pedagógovia publikujú v rôznych domácich 
a zahraničných zborníkoch, vydávajú monografické štúdie a pod. 
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FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ 
 
 
Bakalársky študijný program MAĽBA  
Garant : doc. Štefan Balazs akad.mal, 
  
Program semestra bol postavený na špecifikách jednotlivých hlavných predmetov Ateliérov podľa 
špecifík svojho zamerania. Program Prípravného ateliéru (Milan Hnat, ArtD., akad. maliar) 
preferoval problém zobrazenia (percepcia): a tvorbu výtvarnej výpovede na zadanú tému v 
obidvoch semestroch. Na začiatku zimného semestra sa študenti 1. ročníka zúčastnili Worshopu 
papiera realizovaného na Katedre sochárstva, v rámci povinného predmetu Plenér 1. Ateliér 
klasických maliarskych disciplín (prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.) určovali témy: pre 2. a 3. 
ročník to boli predovšetkým autoportrétne komparatívne štúdie, zátišia, materiálové štúdie, 
abstraktná kompozícia, interiér / exteriér a kópia; v poslednom 4. ročníku to boli individuálne 
programy, bádania a rešerše k témam záverečných prác.  Študenti Otvoreného  ateliéru maľby 
(Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD.) pracovali na formulácii individuálnych  programov, na základe 
požiadaviek spoločných kritérií na zvládanie a štúdium reality v nižších ročníkoch a v ročníkoch 
vyšších to bolo zdokonaľovanie schopnosti definovať oblasť individuálneho  maliarskeho  záujmu, 
až po vypracovanie záverečnej práce. Program Ateliéru kritickej analýzy obrazu (doc. Štefan 
Balázs, ArtD., akad. mal.) určovala trojica pojmov priestor – objekt - príbeh a prípravné práce a 
koncepcie záverečných prác jednotlivých poslucháčov končiaceho ročníka. Ateliér maľby (prof. 
Stanislav Balko, akad. mal.) sa zameral na definovanie a spresnenie problémov individuálneho 
programu, vymedzenie stratégií, metód a postupov realizácie v dominantnom maliarskom médiu. 
Predmety študijného programu mali charakter praktických cvičení, boli zamerané predovšetkým 
na rozvoj percepčných a kreatívnych schopností poslucháča. V rámci kontaktných hodín sa 
preferovala práca v ateliéri v priamom kontakte s pedagógom. Vzhľadom na počet kreditov za 
predmet sa na splnenie všetkých zadaní vyžadovala aj individuálna práca v ateliéri 
a samoštúdium. Poslucháči v jednotlivých ateliéroch preukázali schopnosť pracovať podľa 
programových zadaní, respektíve napĺňať svoj individuálny študijný program v aktívnej 
komunikácii s pedagógom ateliéru, ale aj ostatnými odborníkmi podľa charakteru práce. 
Poslucháči sa aktívne zúčastňovali na  konzultáciách a ateliérovej činnosti. V spolupráci s 
pedagógom si ujasňovali a vypracovávali koncepciu semestrálnej a záverečnej práce podľa 
programu, aktívne sa zúčastňovať na inštalácii a obhajobe svojej práce podľa študijných 
požiadaviek. Poslucháči študijného programu absolvovali prieskum v zimnom aj v letnom 
semestri. Hodnotenia v jednotlivých ateliéroch sa príliš neodlišujú, pohybujú sa v rovine 
nadpriemerných až vynikajúcich výsledkov, s výnimkou jednotlivcov u ktorých sú slabšie výsledky 
súbehom vonkajších okolností a individuálneho prístupu ku štúdiu. Kvalita výsledkov od zimného 
do letného termínu hodnotenia celkovo rastie, najmä u poslucháčov prvého ročníka, čo môže 
súvisieť s dobiehaním nedostatočnej stredoškolskej prípravy na štúdium výtvarného umenia. 
Záverečné bakalárske práce vypracovalo a obhájilo 14 poslucháčov, ktorí v nich dosiahli 
nadpriemerné až vynikajúce výsledky, čo sa odzrkadlilo aj v tom, že poslucháčke Otvoreného 
ateliéru maľby Michaele Šuranskej, bola udelená Cena dekana FVU AU za najlepšiu záverečnú 
prácu. Z mimoškolskej činnosti študentov je možné spomenúť: účasť študenta Miroslava Peláka z 
Otvoreného ateliéru maľby na podujatí Čerstvé umenie z Banskej Bystrice v Kunsthalle 
v Bratislave, kde išlo o prezentáciu prác študentov FVU AU v Banskej Bystrici; poslucháči M. 
Thanová z Otvoreného ateliéru maľby a M. Niemec z Ateliéru kresby a klasických maliarskych 
disciplín sa zúčastnili sympózia zameraného na kresbu, organizovaného Akademiou Sztuk 
Pięknych v Poznani (Poľsko); na sympóziu Hala v Trenčíne sa v dňoch 20.6.-26.6.2016 zúčastnili 
poslucháčky Otvoreného ateliéru maľby M. Thanová a V. Sálusová. 
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Bakalársky študijný program GRAFIKA  
Garant  : doc. Igor Benca, akad.mal,  
Magisterský študijný program - Voľné výtvarné umenie 
Garant  : prof. Miroslav Brošš akad.mal.  
 
Prijímacie pohovory: 
Počet prihlásených uchádzačov 57 
Počet prijatých uchádzačov  12. 
Za posledných desať rokov pozorujeme stále  klesajúci trend počtu uchádzačov o študijný 
program Grafika a to z pomeru  1 :6 na 1 :3 Ako hlavné príčiny, klesajúceho počtu uchádzačov, 
vidím  demografickú krivku a väčšiu možnosť výberu umeleckých škôl. 
 
Prijímacie pohovory na študijný program Grafika sa konali v dňoch 25.1. – 29.1. 2016. 
Z prihlásených 57 uchádzačov sa zúčastnilo 51, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. 
Pohovory prebehli podľa schváleného modelu naplnenia kritérií pre prijatie na štúdium Bc. 
stupňa. 
Nevyhnutný počet bodov pre konečný výber splnilo 19 uchádzačov, z tohto počtu sa 
vyselektovalo 12 študentov, ktorí získali najvyšší možný počet bodov. Obraz kvality bol 
v priemere podobný minulým ročníkom. V komplexnom hodnotení sa konštatoval kvalitatívny 
výkyv v jednotlivých zadaniach, čo neprispelo k jednoznačne pozitívnemu vyhodnoteniu. 
Negatívne sa prejavila nedostatočná študijná kresbová príprava a zaznamenal sa pomerne nízky 
stupeň celkovej rozhľadenosti v spoločensko-kultúrnej sfére. Hodnotné výkony sa objavili 
v kolekciách domácich prác. Za pozitívum možno považovať aj koncentrovanú odbornú prípravu 
niekoľkých uchádzačov z konkrétnych stredných umeleckých škôl 
Komisia pracovala v zložení : doc. I. Benca, akad. maliar, Mgr. art. R. Makar, Art.D, 
Mgr. art. P. Ševčík, ArtD., Mgr. art. M. Derner, Mgr. art. M. Bendžela. 
Komisia bola rozšírená o pracovnú skupinu v zložení: Mgr. art. K. Czikorová, Art.D,  
Mgr. art. L. Krajčík, Mgr. art. G. Gyönes a Mgr. art. S. Piatrik. 
Katedru teórie zastupovala: PhDr. A. Vrbanová, PhD a Mgr. R. Schwartz. 
Komisií predsedal doc. Robert Brun, akad. Maliar. 
Celková situácia :  
Na študijnom  programe Grafika študuje 42 poslucháčov, ktorí sú rozdelení v troch ateliéroch Bc. 
a 3 ateliéroch Mgr. stupňa.  
Hodnotenie pedagogického procesu : 
Celková úroveň kvality pedagogického procesu sa dá hodnotiť ako veľmi dobrá. Počas roka sa 
nevyskytli žiadne mimoriadne situácie.  
V záverečnom  hodnotení ateliérovej tvorby dostalo dvanásť  študentov  hodnotenie v rozsahu A, 
sedemnásť študentov v rozsahu B, deväť študentov dostalo hodnotenie C. Štyria študenti 
hodnotenie E.  Nižšiu kvality niektorých semestrálnych prác vidím v slabom  tvorivom potenciáli 
študentov, alebo v zlom technologickom spracovaní diela. 
Práce hodnotené ako výborne vo veľkej miere presahovali  rámec klasickej grafiky a pohybovali 
sa v priestore intermedialnych  objektov, inštalácií ,animácií, alebo krátkych videoprojekcií. 
Metóda: prezenčná, individuálna  
Kritéria kvality v jednotlivých ročníkoch 
40% realizácia zadaní v ateliéri  
(A/40-38b., B/37-34b., C/33-29b., D/28-26b., E/25-23b, FX/22-0b.)  
10% aktívna účasť v ateliéri (FX/menej ako 80% účasť) 
30% výtvarná výpoveď (A/30-29b., B/28-27b., C/26-25b., D/24-22b., E/21-19b, FX/18-0b.) 
20% prieskum (A/20b., B/19-18b., C/17-16b., D/15-14b., E/13-12b, FX/11-0b.) 
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej úlohy získa menej ako 65%. 
Hodnotenie úrovne  povinných predmetov: 
Digitálne technológie, Grafický dizajn a  Kresba hodnotím  ako priemernú, obzvlášť kresba sa javí 
ako dosť slabá aj keď sú tam svetlé výnimky.  
Výber najlepších figurálnych kresieb sa odprezentovalo  na medzinárodnom projekte Figurama 
15. 



Hodnotenie vzdelávacej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za akademický rok 2015/2016 

 
Doplňujúce aktivitách pedagogického procesu : 
Workshop komixu pod vedením Mgr. art.  Mareka Cinu, 
Workshop Anatomia kresby pod vedením prof.Borisa Jirku. 
 
Hodnotiaca správa predsedu komisie pre obhajobu záverečných Bc. prác: 
Záverečné Bc. práce v akad. roku 2015/2016 odprezentovalo v štúdijnom programe Grafika 12 
poslucháčov. V jednotlivých ateliéroch bolo nasledovné zastúpenie: Ateliér grafiky a vizuálnej 
tvorby – 3 študenti, Ateliér voľnej tvorby – 4 študenti, Ateliér GPS – 5 študenti.  Samostatné, 
individuálne výstupy poskytli škálu zaujímavých riešení, ktoré médium grafiky v aktuálnej 
transformácií obsahovo- formálnych limitov poskytuje. 
Vystavený súbor ponúkol optický diapazon od konvenčnej printovej grafiky, kresby, cez filmovú 
animáciu, grafický objekt  až po intermediálne priestorové kompozície. 
Komisia, ktorá pracovala v zložení PhDr. A. Vrbanová, PhD, doc. I. Benca, akad. maliar, Mgr. art. 
P. Ševčík, ArtD. a doc. R. Brun, akad. maliar konštatovala všeobecne uspokojivú úroveň Bc. 
prác, s ktorých boli tri kolekcie ohodnotené stupňom A. Komisia, pre hodnotenie záverečných 
prác v 1. bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe Grafika, ktorej predsedom bol doc. R. 
Brun, akad. maliar,  konštatovala výbornú úroveň prezentovaných výstupov. Pozitívne ohodnotila 
jednotlivé výkony, ktoré sa pohybovali vo využití priestoru aktuálnych tendencií média grafiky a 
jeho kreatívnych väzieb na iné, relevantné výtvarné disciplíny. Celkovo bolo hodnotených 8 
študentov, z toho 6 prác bolo ohodnotených stupňom A, 1 práca stupňom B a v jednom prípade 
bol udelený stupeň D. Bakalárska práca R. Baláža (Ateliér GPS) inštalácia s názvom Beggin 
time, získala Cenu dekana FVU. 
Zhodnotenie výsledkov prieskumu 
Na semestrálnom prieskume sa ukázala rôznorodosť výtvarných prístupov k zadaným témam. 
Veľmi pozitívne hodnotím prístup k inštalácii a spôsob adjustáže výsledkov ateliérovej práce. 
 
 
Ateliéru všeobecnej prípravy I. (Prípravný ateliér)  
Vedúci ateliéru : Mgr. art. Martin Derner  
 
V prípravnom ateliéry sa hlavný dôraz kladie na rozvíjanie individuálneho reagovania na zadanú 
tému. Študenti sú vedení k tomu, aby vedeli zaujať samostatný postoj k tematickému problému a 
ďalej získavať dôležité výtvarné skúsenosti pri individuálnej práci s vlastným materiálom.  
Študenti sa oboznamujú s médiom grafiky cez základne technologické postupy, kde získavajú 
potrebné technologické zručnosti. Paralelne sú vedení k primárnej kresliarskej gramotnosti cez 
študijnú kresbu vecných reálií (základné vizuálne prvky, kompozícia, perspektíva, zobrazovanie 
priestoru a pochopenie vnútornej stavby reálnych vecí).  
- Semestrálne tematické zadanie: Mesto  
- Semestrálne technologické zadanie: technika hĺbkotlače.  
Ateliér začalo navštevovať 12 študentov, jeden študent štúdium vzdal a zimný semester prvého 
ročníka dokončilo 11 študentov.  
Všetci v plnom splnili podmienky štúdia v ateliéry a boli hodnotení v rozsahu od A po C.  
Hodnotenie predmetu Kresba III. (Bc.) 
 Vedúci ateliéru : Mgr. art.  Martin Derner   
Cieľom predmetu bolo okrem zvládnutia študijnej kresby ľudského tela (povinné) aj posun od 
štúdie k experimentu, vôľa k hľadaniu autorského vyjadrovania sa prostredníctvom média kresby. 
Anatomicky, proporčne od statickej štúdie k vyjadreniu pohybu, prostredníctvom širokej škály 
výrazových prostriedkov, techník a použitých materiálov v rôznych formátoch (odporúča sa 
životná veľkosť, mierka 1:1).   
Všetci študenti splnili podmienky predmetu a boli pripustený k záverečnému hodnoteniu, ktoré 
bolo v rozsahu od A po E.  
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Ateliér  GPS  (Bc. Mgr.) 
Vedúci ateliéru : doc.Robert Brun akad.mal  
 
   2.ročník, 3. ročník : 
   I. Kapitola o stave spoločnosti – „IN/ OUT“ 
   Konflikt, respektíve konfrontácia „vnútorného“ a „vonkajšieho“ generuje model dispozície pre   
   koordinovanú  autorskú výpoveď, komentár. 
       - reflexia pozície individuality v univerze dobových súradníc 
       - dominancie a marginálie spoločenského statusu  
       - interpersonalita v kontexte aktuálnej hodnotovej dezorientácie   
       - preferencia utilitárno- pragmatickej perspektívy spoločenských stereotypov  
       - diskvalifikácia fenoménu kultúry, evolučného činiteľa spoločenského vývoja 

II. Parafráza a interpretácia 
Reflexia vizuálneho diela vizuálnym dielom / obraz v obraze /, práca s depozitom umenia, 
použitie historického artefaktu ako vstupného materiálu pre tvorivý proces, aktualizáciu 
a experiment. 
- alúzia, citácia, apropriácia, persifláž, invokácia, kamufláž, komentár, negácia, deštrukcia, 
recyklácia, reinterpretácia 
III. Voľná téma 
 
4. ročník: Samostatný projekt Bc. práce. 
II. ročník 
1. D. Rerko zaujal experimentálnym využitím tlačových postupov na fragmentálne riešenej 
ploche transparentného textilného materiálu s témou aktuálnej kritickej reflexie mocenského 
establishmentu. 
2. D. Matula reagoval na enviromentálny problém urbárneho prostredia formou horizontálnej 
inštalácie grafickej kompozície s dvojprojekciou „mestskej“ fauny a infraštruktúrou konkrétnej 
architektonickej lokality. 
3. T. Szkukáleková – stáž v Maďarsku 
4. B. Rózsas – stáž v Taliansku 
III. ročník 
1. V. Jehlárová tematicky prenikla do gendrovej problematiky realizáciou graficky čistého 
objektu, ktorý bol akčným zapojením recipientov zámerne a programovo „zdevastovaný“. 
Rovnocennou zložkou zaujímavej a podnetnej práce bol sprievodný videozáznam. 
2. M. Skaličanová pracovala s telesnosťou, dotykovým skenovaním vlastného telového korpusu 
konvenčnou grafickou metódou. 
Tlače boli adjustované do formy závesného boxu s aplikáciou UV filtrového efektu. Invenčne 
počatá práca utrpela nedotiahnutou technologickou finalizáciou.M. Voláková – stáž v Poľsku M. 
Beňová – stáž v Poľsku 
IV. ročník 
1. R. Baláž mapuje rozmer súčasného umenia v dialógu s ambíciou autonómneho výtvarno – 
filozofického riešenia. Realizácia monumentálnej grafickej inštalácie prezentuje komplexnú 
vizuálnu kvalitu a potvrdzuje pozadie autorovej optiky videnia sveta a konštrukcie vízie „iného“ 
modelu bytia. 
2. P. Garay rieši pravidlá vzájomnej koexistencie človeka a prírody, v kontexte koordinovanej 
deštrukcie a následnej reštaurácie industriálneho produktu v permanentnom reinkarnačnom 
cykle. Rozmerný, priestorovo – grafický objekt je doplnený fotodokumentáciou samotného 
procesu, ktorý by si však zaslúžil sekundárnu inštaláciu. 
3. D. Čižnárová pracovala s východiskovým elementom svojho dlhodobého záujmu, 
modifikáciou písmového fontu v jeho viacvrstvových, významových kontextoch. Záverečnú 
prácu finalizuje do rekonštrukcie tlačového mechanizmu – stroja, ktorého primárnu funkciu 
rozširuje o interaktívnu zložku, ktorá ponúka infiltráciu recipienta do procesu tvorby textových 
odkazov. 
preferencia utilitárno- pragmatickej perspektívy spoločenských stereotypov 
- diskvalifikácia fenoménu kultúry, evolučného činiteľa spoločenského vývoja 
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II. Parafráza a interpretácia 
Reflexia vizuálneho diela vizuálnym dielom / obraz v obraze /, práca s depozitom umenia, 
použitie historického artefaktu ako vstupného materiálu pre tvorivý proces, aktualizáciu 
a experiment. 

- alúzia, citácia, apropriácia, persifláž, invokácia, kamufláž, komentár, negácia, deštrukcia, 
recyklácia, reinterpretácia 

 
Ateliér voľnej tvorby   (Bc. Mgr.) 
Vedúci ateliéru : doc.Igor Benca akad.mal  
 
 
Študijný program pozostáva z  prednášky, konzultácií, technologického spracovania, realizácie, 
inštalácie a obhajobe semestrálnej práce. 
Na začiatku semestra sú zadané (doporučené) témy. Súčasne so zadanou témou je aj zadaná - 
doporučená 2D,3D forma výstupu a  technologická realizácia. Počas semestra sa študenti 
oboznamujú s filozofickými, socio-kultúrnymi a technickými aspektmi danej témy. Ďalším krokom  
je definovanie  konceptu , výskumu vizuálnych prostriedkov v kontexte súčasného umenie, 
definovanie finálnej formy, inštalácie a prezentácie semestrálnej práce. 
Špecifiká a ciele ateliéru 
Vytvárať osobnostné a intelektuálne predpoklady pre formovanie  samostatného autorského 
postoja k zadanému tematickému problému. Naučiť formulovať a definovať koncept - ideu 
semestrálnej práce. Skúmať obsahové a vizuálne zložky  v danom segmente vizuálního umenia . 
Budovať vlasné vyjadrovacie prostriedky a originálny – jedinečný vizuálny jazyk. Verbálne obhájiť 
a odprezenovať svoj umelecký výstup. Zdokonalovať manuálne a technologické zručnosti 
študenta. 
Zadaná téma : 
Sociálne a kultúrne pasce - grafický cyklus, grafický objekt - forma 2D,3D, technika: hĺbkotlač, 
tlač z plochy, počítačová grafika, grafický objekt. 
 
Úroveň umelecko-pedagogického procesu hodnotím ako veľmi dobrú. Vo všetkých ročníkoch 
bakalárskeho aj magisterského štúdia sa neobjavili žiadne výrazne rozdiely v kvalite  
študentských prác. Študenti pracovali na vlastných témach po dohode s pedagógom, ale 
rámcovo boli zahrnuté do kontinuálneho projektu Transmediálny priestor grafiky. Výstupy 
semestrálnych prác naznačujú veľkú pestrosť výrazových prostriedkov, diverzitu a otvorenosť pre 
rôzne tendencie ako hybridnosť, pohyb medzi štrukturálne – gestickým, geometricko-technickým, 
a foto – realistickým výrazom. Niektoré projekty smerovali k technologickému a materiálovému 
odhmotneniu alebo absencie grafiky. Veľmi často sa objavuje manipulovaná fotografia 
a postfotografia a to buď ako zdrojové médium alebo ako finálne dielo. Pozitívne možno hodnotiť 
výsledky študentov Prípravného ateliéru, ktorého obsahová štruktúra  (formálne malé a časovo 
krátke úlohy, vnútorné tematický prepojené )  vytvára dobrý predpoklad pre rozvoj kresebných 
zručností a schopnosť tvorivo pristupovať k hľadaniu  prostriedkov pri  formovaní vizuálneho 
jazyka.Za pozoruhodné by som vyzdvihol prace študentov: 
2 roč. Františka Ďuriančíka za cyklus leptou obsahovo zameraných na problematiku tematizácie 
absencie predmetu a citácie grafik starých majstrov. Za pozoruhodnú považujem prácu 
bakalársku prácu Andrei Topolinovej, ktorá tematizovala rôzne podoby adorácie smrti. Ďalším 
zaujímavým výstupom bola veľkorozmerná grafika Ota Kanderu. 
 
Ateliér grafiky a vizuálnej tvorby  
Vedúci ateliéru :Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. 
 
Program letného semestra v ateliéri bol projektovaný s prihliadnutím na daný ročník, individualitu 
študenta a podporený tematickým zadaním ateliéru. Okrem individuálneho tematického programu 
študentov vychádzajúceho z nadväznosti na predchádzajúci semester, boli študentom v ateliéri 
ponúknuté na výber 4 témy. 
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Študijný program pozostáva z prednášok a diskusií, technologicko-materiálového spracovania 
témy a následnej realizácie práce. 
Súčasťou ateliérovej práce sú aj krátke prezentácie s cieľom osvojenia si terminológie vizuálneho 
jazyka, ako aj mapovania súčasných tém a realizácií v oblasti aktuálneho umenia. 
 
 
 
 
Priebežné hodnotenie 
Dosiahnuté výsledky boli na veľmi dobrej úrovni.  V hodnotení prevládali známky A a B, 
u jedného študenta bolo v hodnotení udelené C.  Kvalita prezentovaných prác bola porovnateľná 
s predchádzajúcim semestrom. Riadneho termínu sa zúčastnili 12 študenti.  Dve študentky boli 
na stáži v Českej republike (Nina Budošová, Barbora Klaučová). Najväčšie kvantitatívne 
zastúpenie v ateliéri mali 5 študenti 3. ročníka. V rámci programu Erasmus+ sa v letnom semestri 
štúdia zúčastnili 2 študentky:  Aleksandra Reder (PL) a Lenka Durasová (CZ).  2 študenti  
(Zlievsky, Freiwaldová) ukončili semester bakalárskou prácou.  Príprava, výstup a obhajoba Bc. 
prác  prebehla bez komplikácií. Práca Martina Zlievskeho bola hodnotená pochvalne, ako veľmi 
kvalitne zvládnutá a ohodnotená známkou A. 
Dochádzka v ateliéri bola veľmi dobrá, študenti pravidelne navštevovali ateliér a zúčastňovali sa 
konzultácií.  Plnohodnotnou súčasťou konzultácií boli krátke pravidelné prezentácie študentov na 
rôzne témy a oblasti vizuálneho umenia spojené s diskusiou. Po formálnej stránke dominovalo 
najmä využitie alternatívnych grafických techník a ich kombinácii s posunom do experimentu a 
iných médií. Tematicky študenti čerpali inšpiráciu najmä z oblasti psychológie, nových 
technológií, vizuálnej komunikácie, knižnej tvorby a individuálnej mytológie. 
 
Zhodnotenie výsledkov prieskumu 
Na semestrálnom prieskume sa ukázala rôznorodosť výtvarných prístupov k zadaným témam. 
Veľmi pozitívne hodnotím prístup k inštalácii a spôsob adjustáže výsledkov ateliérovej práce. 
 
 
Bakalársky študijný program INTERMÉDIÁ - DIGITÁLNE MÉDIÁ - AUDIOVIZUÁLNE MÉDIÁ  
Garant : doc. Miroslav Nicz  akad.mal, 
  
 
Z celkového počtu 12-tich študentov, ktorí nastúpili do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v tomto 
študijnom programe realizovaného na Katedre IDM, však z rôznych dôvodov úspešne 
absolvovalo 1. ročník len 7 študentov. Možnými príčinami je na jednej strane nedostatočná 
informovanosť adeptov o náročnosti štúdia na umeleckej škole a na druhej strane aj ich 
ľahostajný prístup k štúdiu. 
Bakalárske štúdium úspešne ukončili všetci 5 poslucháči z 3. ateliérov. Úroveň záverečných prác 
neprevyšovala kvalitu semestrálnych zadaní. Pokračovať v 2. stupni sa však rozhodli iba 3. 
študenti čo je najmenej študentov za posledné roky. Predsedom hodnotiacej komisie bola prof. 
Mgr. M. Havránková, ktorá konštatovala ich dobrú úroveň a ich priebeh podľa štatútu školy. 
Vytkla im nedostatky ktoré sa týkali predovšetkým kvality prevedenia a dokončenosti, ale aj 
ilustratívnosti či patetickosti umeleckej výpovede.  Veľmi kladne bola zo strany komisie 
hodnotená dvojkanálová videoprojekcia s názvom Skrývanie súkromia študentky N. Oravcovej. 
Na prijímacích pohovoroch na bakalárske štúdium sa zúčastnilo 19 uchádzačov (z celkového 
počtu prihlásených 24) z ktorých bolo 12 prijatých. Keďže v rámci Slovenska dochádza celkovo k 
úbytku v počtoch uchádzačov o štúdium, niektoré pracoviska preto v rámci umeleckého školstva 
na Slovensku robia dodatočné pohovory, aby naplnili požadované kapacity študentov. Garant 
študijného programu doc. M. Nicz, akad. maliar osobitne vyzdvihol aktívny prístup k štúdiu v 
letnom semestri u niektorých študentov (Kmeť, Trnková, Bolča, Devečková, Horská, Beňušová, 
Kočišová, Krška, Nadzama, Jombík, Kníšová, Bírošová a ďalší), ktorí pomáhali pri aktivitách 
katedry nad rámec štúdia. 
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Z aktivít študentov je možné spomenúť: účasť študentov katedry M. Brozovej z Ateliéru TM, R. 
Bolču z Ateliéru FM, D. Janovského z Ateliéru IM a M. Astraba z Ateliéru DM na  výberovej 
prezentácií FVU AU pod názvom Čerstvé umenie z Banskej Bystrice realizovaného v priestoroch 
Kunsthalle v Bratislave v novembri 2015; účasť študentov katedry M. Trnkovej a B. Horskej 
z Ateliéru IM, F. Kmeťa z Ateliéru DM a M. Brozovej z Ateliéru TM na výstave KEBABB v 
Považskej galérii v Žiline (september/október 2015); účasť študentov katedry M. Trnkovej, B. 
Horskej, D. Kočišovej z Ateliéru IM a M. Brozovej z Ateliéru TM na výstave DOM (kurátorka: M. 
Ivčič) v Červenej lisovni pri Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave – Rači (jún 2016). 
 
Bakalársky študijný program SOCHÁRSTVO A PRIESTOROVÁ TVORBA 
Garant : prof. Miroslav Brošš akad.mal, 
 
 
V akademickom roku 2015/2016 v 1. ročníku študovalo 7 študentov. Štyria študenti nepokračovali 
v štúdiu buď zo zdravotných dôvodov, prestupom na inú katedru, nezvládnutím odborných 
zručností. 
Charakteristickým znakom prístupu študentov k napĺňaniu študijného programu bola aj tentoraz 
prirodzená snaha podať aktuálny, ale aj individuálne-osobnostne odôvodnený umelecký výkon, 
často prekračujúci koncepčné hranice ateliéru v ktorom študent prezentuje svoju prácu. Práce tak 
prekračujú tradičné chápanie prístupu k soche, dostávajú sa do intermediálneho prostredia. Táto 
skutočnosť kladie väčšie nároky na pedagógov, študentov a rozsah a kvalitu komunikácie 
a participácie s celým pedagogickým prostredím. Veľmi kladne z pohľadu napĺňania tohto 
študijného programu je možné hodnotiť podujatia ako Workshop vysokých teplôt a Workshop 
papiera, ktoré Katedra sochárstva a priestorovej tvorby zorganizovala cez rôzne granty a v rámci 
ktorých boli zorganizované konferencie a vydané katalógy. Tieto podujatia vhodne dopĺňajú 
a obohacujú obsah študijného programu. 
Úroveň záverečných prác zodpovedala 1. stupňu štúdia a s výnimkou jednej práce, všetky práce 
poukazovali na potenciál kvalitatívneho rastu ich autorov v ďalšom stupni štúdia. Jedna 
záverečná práca svojou kvalitou presahovala koncepčnú a realizačnú úroveň ostatných prác a 
ďalšia záverečná práca sa aj pri opravnom termíne negatívne odlišovala od ostatných prác 
svojou neujasnenou koncepciou a finálnym prevedením. Pri obhajobách záverečných prác boli 
pripomienky k písomným častiam záverečných prác. Písomné časti obsahovali formálny prehľad 
prác doterajšieho štúdia v neprimeranom pomere k ostatným častiam práce a bez náležitých 
kontextov k téme záverečnej práce. Naopak pri viacerých prácach chýbalo prezentovanie 
koncepcie práce (aj textové aj vizuálne) s prezentáciou postupov skúmania témy záverečnej 
práce. Garant študijného programu Sochárstvo a priestorová tvorba prof. M. Brooš, akad. maliar 
preto navrhuje prehĺbiť vzájomnú komunikáciu medzi vedúcim práce a konzultantom, aby boli 
viac oboznámení so svojimi zámermi a aby sa prirodzene prepájali ich prístupy a metodické 
zámery a tak vytvárali podmienky pre zvyšovanie úrovne záverečných prác. 
Prijímacie konanie prebehlo v súlade s kritériami definovanými v akreditovanom študijnom 
programe a podľa zverejneného časového harmonogramu. Prihlásilo sa 7 uchádzačov, z ktorých 
sa 5 zúčastnili prijímacieho konania a z nich 4 nastúpili na štúdium. Počet a odborná úroveň 
zručností a vedomostí  adeptov vysokoškolského štúdia, ich celkový kultúrny prehľad je odrazom 
úrovne a koncepcie stredoškolského umeleckého vzdelávania, ale aj súčasného dlhodobo 
malého záujmu o médium sochy u mladých uchádzačov.  
 
 

 
TEORETICKÉ DISCIPLÍNY  
(spoločné pre všetky bakalárske študijné programy) 
 
Štátne záverečné skúšky FVU v prvom stupni štúdia z predmetov Štátna skúška z dejín umenia a 
Štátna skúška z estetiky prebiehali v dňoch 1.2.-2.2.2016.  Zastupujúcim predsedom hodnotiacej 
komisie bola prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.. Prvý deň (1.2.2016) sa skúšok zúčastnilo 21 
poslucháčov všetkých študijných programov 1. stupňa z ktorých 4 poslucháči neuspeli, buď z 
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jedného alebo z dvoch predmetov.  Druhý deň (2.2.2016) odpovedalo celkovo 11 poslucháčov 
z ktorých neuspeli traja. Poslucháči boli celkovo dobre pripravení. Najlepšie už tradične 
odpovedajú poslucháči študijného programu Grafika a najslabšie poslucháči študijného programu 
Sochárstvo a priestorová tvorba. Na júnový termín opravných skúšok sa dostavili všetci študenti, 
ktorí neuspeli v riadnom termíne. Predsedom komisie bol doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc., 
ktorý konštatoval len priemernú úroveň vedomosti. Nakoniec 8 študentov vykonalo opravnú 
skúšku úspešne a 1 študent bol neúspešný. Prevažovalo predovšetkým hodnotenie v dolnej 
kvalitatívnej stupnici. 
 
Magisterský študijný program VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE  
prof. Miroslav Brošš akad.mal, 
Programy v jednotlivých ateliéroch vychádzali predovšetkým zo snahy o akceleráciu 
individuálnych potenciálov študentov čo sa prejavilo predovšetkým pri charaktere zvolených tém, 
ktoré korešpondovali s individuálnymi koncepciami poslucháčov, ale aj vo voľbe spôsobu 
realizácie a obhajoby zvolených postupov vyjadrovania. Charakteristickým znakom prístupu 
študentov k finálnym prezentáciám bola aj tentoraz prirodzená snaha podať aktuálny, ale aj 
osobnostne odôvodnený umelecký výkon, často prekračujúci koncepčné hranice ateliéru. Práce 
tak prekračujú tradičné chápanie prístupu k tradičným médiám (socha, maľba, grafika) a 
dostávajú sa do intermediálneho a multimediálneho prostredia, kde študent akoby zostal 
osamotený „len“ so svojou snahou bez potrebnej analýzy použitých umeleckých stratégií. 
Napríklad v týchto kontextoch by bolo zaujímavé, keby prístup študenta 1. ročníka Matúša 
Astraba, prerástol prostredie svojej katedry, ktorý v rámci bežnej práce v Ateliéri digitálnych médií 
dostal za úlohu realizovať na pôde katedry kreatívny workshop zameraný na vytváranie 
interaktívnych inštalácii, čo pozitívne pôsobilo na rozvoj praktických zručností aj iných študentov 
na katedre. Pozitívne aj s prihliadnutím na Dni otvorených dverí FVU AU, je možné hodnotiť 
komplexnejší prístup na Katedre grafiky k prezentácii prác študentov počas letného prieskumu aj 
s komentárom PhDr. A. Vrbanovej, PhD. V tomto kontexte treba pozitívne vyzdvihnúť prístup 
doc. Róberta Bruna, akad. maliara. Pre prijímacie pohovory na 2. stupeň štúdia (21.06.2016) boli 
dekanom fakulty menované dve prijímacie komisie. Komisia č. 1 - predsedom komisie pre 
uchádzačov o štúdium v ateliéroch Katedry sochárstva a Katedry maľby, bol menovaný prof. M. 
Brooš, akad. maliar, ktorý konštatuje, že pokračuje trend (aj zo strany študentov), len výnimočne 
programovo prekračovať, meniť  kontinuitu katedrového odborného zamerania z 1. stupňa štúdia. 
Úroveň predkladaných projektov, po formálnej aj obsahovej stránky bola priemerná, v mnohých 
prípadoch  minimálne naznačujúca ciele a špecifiká zamerania adepta 2. stupňa štúdia.  Vo 
väčšine prípadov prezentovali adepti snahu pokračovať kontinuálne v programe 1. stupňa štúdia. 
Mnohí adepti pri rozhodovaní o voľbe ďalšieho štúdia minimálne zvažujú špecifiká študijného 
programu Voľné výtvarné umenie. Garant študijného programu prof. M. Brooš navrhuje zvážiť 
pôsobenie 2 komisií, štruktúra ktorých vychádza zo študijného programu 1. stupňa 
špecializovaného na jednotlivé médiá, pre jeden študijný program, ktorý nie je špecializovaný na 
jednotlivé výtvarné médiá. Prihlásilo sa 19 adeptov štúdia, 19 bolo prijatých a 19 nastúpili na 
štúdium. Komisia č. 2 - predsedom komisie pre uchádzačov o štúdium v ateliéroch na Katedre 
grafiky a Katedre IDM, bola menovaná prof. Milota Havránková, ktorá konštatuje, že prijímacie 
pohovory prebehli v štandardnom móde. Prihlásilo sa 14 uchádzačov, z ktorých sa zúčastnilo 12 
uchádzačov. Prijatých bolo 12 uchádzačov, ktorí preukázali na základe pohovoru štandardne 
dobrú úroveň pripravenosti pokračovať v štúdiu na druhom stupni štúdia v danom odbore. Každý 
z nich mal pripravenú vlastnú koncepciu, s ktorou sa predstavil komisii. Na základe splnených 
podmienok boli komisiou prijatí na štúdium ma Fakultu výtvarných umení v študijnom programe 
Voľné výtvarné umenie. 
Magisterské štúdium je zavŕšené úspešným absolvovaním predmetov štátnej skúšky a 
vypracovaním záverečnej práce - ktorá je umeleckým výkonom a jej obhajobou. Jednotlivé časti 
štátnej skúšky sú vnímane ako predmet s vlastným informačným listom predmetu a primeraným 
počtom kreditov za ich úspešne ukončenie. Štátna záverečná skúška z dejín a teórie výtvarného 
umenia zameraná na obsah študijného programu Voľné výtvarné umenie, ktorú tvoria štátnicové 
predmety: Štátna skúška z teórie umenia a Štátna skúška z dejín umenia. Zastupujúcim 
predsedom komisie (za doc. PhDr. M. Zelinského, CSc.) bola menovaná prof. PhDr. Eva 
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Kapsová, CSc.. Skúšky prebiehali v dňoch 2.2.2016 (odpovedalo 8 poslucháčov, z ktorých jeden 
neuspel) a 3.2.2016 (odpovedalo 19 poslucháčov, jedna sa nedostavila a dvaja študenti nesplnili 
podmienky). Celkovo bola úroveň veľmi dobrá a poslucháči boli dobre pripravení. Ako tradične 
najlepšie odpovedali poslucháči Katedry grafiky a najslabšie poslucháči z Katedry sochárstva. Na 
opravné skúšky v 2. magisterskom stupni štúdiá realizované 1.6.2016 sa dostavilo sedem 
študentov. Predsedom komisie bol doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.. Vo všeobecnosti sa dá 
povedať, že boli dobre pripravení, prevažovali známky z hornej polovice hodnotiacej stupnice. 
Jeden študent sa vzdal možnosti odpovedať a odišiel z miestnosti. Asi po 45 minútach sa vrátil, 
že svoje rozhodnutie prehodnotil a chce odpovedať. Komisia sa po porade rozhodla neumožniť 
mu znovu odpovedať, nakoľko by išlo o jednoznačné porušenie pravidiel.  
Záverečná diplomová práca (predmet Diplomová práca - vypracovanie a obhajoba) pozostáva z 
umeleckého výkonu, teoretickej písomnej práce a obhajoby, ktorá je súčasťou štátnej skúšky. 
Obhajoby diplomových prác v študijnom programe Voľné výtvarné umenie - 2. stupeň sa konali 
14.06.2016. Dekanom fakulty boli zriadené a menované dve hodnotiace komisie. Každá komisia 
je zložená z odborníkov z príslušných katedier, ktorých študenti sa hodnotia a odborníka z praxe 
či inej vysokej školy. Hodnotiaca komisia č. 1, ktorej predsedom bol doc. M. Brooš, akad. mal. 
hodnotila 14 študentov z Katedry maľby a Katedry sochárstva, z ktorých 13 úspešne absolvovalo. 
Mnohé témy predpokladali aj využitie teoretických koncepcií o jazyku a štruktúre umeleckého 
diela, ktoré však neboli v dostatočnom rozsahu využité. Z metodologického hľadiska bude 
potrebné koncepčnejšie využívať spomenuté koncepcie pri kategorizácii informácií so zámerom 
definovať autorské koncepcie vyjadrovania, zlepšiť úroveň poznania a orientácie v semiotike s 
dôrazom na cielenú aplikáciu v individuálnej vizuálnej komunikácii. Zaujala záverečná práca 
(poslucháčka Katedry sochárstva a priestorovej tvorby) využívajúca potenciál inštalácie pre  
konkrétny priestor, ktorá vynikla svojim výrazom, úrovňou realizácie, kontextualizáciou 
problematiky, prirodzeným riešením vzťahov dielo-autor-divák aj v  kontexte orientovanom mimo 
rámec katedry a fakulty. Podľa garanta študijného programu je potrebné zvážiť štruktúru 
hodnotiacich komisií pre študijný program Voľné výtvarné umenie, v ktorom  práce prirodzene 
oscilujú v celej šírke prejavov a nemali by byť ohraničované dvomi médiami pôsobiacimi v inom, 
mediálne orientovanom štúdiu.  
 
Doktorandský študijný program VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE /denná a externá forma 
štúdia 
prof. Miroslav Brošš  akad. maliar 
1.spolugarant -  doc. Igor Benca, akad. maliar 
2.spolugarant - doc. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 
 
V akademickom roku 2015/16 študovalo na FVU 12 doktorandov v dennej forme štúdia a 1 
doktorand v externej forme štúdia. Počet záujemcov  o doktorandské štúdium v poslednom 
období  pravidelne  3 krát  prekračuje počet adeptov, ktorých po prijímacom konaní FVU AU 
prijme. Charakteristiku prijatých študentov nie je celkom možné zovšeobecniť, pretože sa mení z 
roka na rok. Študenti dennej aj externej formy sa významne podieľajú na umeleckej činnosti na 
renomovaných podujatiach. Čo sa týka ich zastúpenia v procese umeleckej a publikačnej činnosti 
FVU počas štúdia majú väčší podiel obyčajne doktorandi, ktorí nenastupujú na štúdium ihneď po 
absolvovaní 2. stupňa štúdia. Títo študenti už v rámci prijímacieho konania prezentujú umelecké 
aktivity aj na medzinárodných výstavných podujatiach. Výsledky umeleckého výskumu 
doktorandov (prezentácia a výstava dizertačných prác) boli pravidelne prezentované v 
Stredoslovenskej Galérii v Banskej Bystrici, a v Galérii FX FVU. Tu sa môže s výsledkami 
umeleckého výskumu oboznámiť odborná a laická verejnosť. Okrem toho sú to samozrejme 
ďalšie prezentácie v regionálnych galériách podľa výberu alebo pôsobiska doktoranda. 
Podrobnejšie je umelecká a publikačná činnosť zaznamenaná v rámci umeleckej a publikačnej 
činnosti FVU AU. 
Na prijímacom konaní pre akademický rok 2016/17 sa zúčastnilo 17 uchádzačov o doktorandské 
štúdium, z ktorých prijímacie kritériá splnilo 11 uchádzačov, z ktorých boli prijatí 4 uchádzači na 
denné štúdium a 2 na externé štúdium.  V tomto roku bol výrazný kvalitatívny rozdiel medzi 
úrovňou jednotlivých kandidátov. Teraz v prospech kandidátov, ktorí sa neprihlásili hneď po 
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absolvovaní 2 stupňa štúdia. Prijímacie konanie sa uskutočnilo podľa podmienok a kritérií 
stanovených Smernicou pre organizáciu doktorandského štúdia FVU AU na jej konanie. 
Talentová skúška pre uchádzačov na doktorandské štúdium prebehla v súlade s 
harmonogramom, ktorý bol vopred  zverejnený. Skúšobná komisia  poskytla každému adeptovi 
štúdia  priestor aj nad rámec časového harmonogramu, hoci na tento akademický rok sa hlásilo 
veľa kandidátov a komisia pracovala od 10.00--19.00 hod. Niektoré materiály uchádzačov 
o štúdium nespĺňali ani len formálne požiadavky. Rozsah návrhu projektu by mal mať minimálne 
3 normované strany a aj predpísanú štruktúru, ktorá súvisí so schopnosťou  implementácie 
a prepojenia teoretických a praktických poznatkov počas doktorandského štúdia. Napríklad jeden 
uchádzač predložil projekt, v ktorom bol ručne prepisovaný text a niektoré časti textu boli 
vybielené. Komisia navrhuje, aby materiál kandidátov na doktorandské štúdium bol dôslednejšie 
preskúmaný a kandidáti, ktorí nepredložili materiál podľa vopred schválených kritérií v budúcnosti 
neboli pripustení ku skúške. Skúšobná komisia hodnotila výsledky na neverejnom zasadnutí a 
každý člen komisie samostatne. O poradí rozhodlo sčítanie bodov jednotlivých členov komisie. 
Vzhľadom k tomu, že sa na tú istú tému školiteľa prof. Hološku, akad. maliara hlásilo viacero 
uchádzačov,  komisia v týchto prípadoch vo väčšej miere prihliadala na jeho hodnotenie 
umeleckého potenciálu projektov v kontextoch doktorandského štúdia. Celkovo komisia pri 
viacerých kandidátoch konštatovala nedostatky v schopnosti odborne prezentovať svoje 
koncepcie (špecifické možnosti vizuálnej komunikácie…). Konštatovala nedostatky 
v koncepčnom a teoretickom uvažovaní a prezentovaní konkrétnej metodiky umeleckého 
výskumu. Komisia navrhuje, aby bol ku komisii určený a pridelený/á  vždy aj zapisovateľ/ka a pri 
veľkom počte uchádzačov by bolo vhodné do programu zaradiť aj prestávku.  
Doktorandské štúdium je vo svojej prvej fáze zavŕšené dizertačnou skúškou. Predmetmi 
dizertačnej skúšky sú: Dizertačná skúška z cudzieho jazyka, Dizertačná skúška z dejín 
súčasného umenia a aktuálnych tendencií, Dizertačná skúška z vybraných kapitol z estetiky a 
filozofie umenia, Dizertačná skúška - projekt dizertačnej práce. Za pozornosť stojí skutočnosť, že 
všetci 4 doktorandi z dennej formy štúdia v akademickom roku 2015/16 neprospeli na dizertačnej 
skúške. Pri troch z nich, bol problém v nízkej úrovni rozpracovanosti ich projektov (Dizertačná 
skúška - projekt dizertačnej práce). Program a priebeh dizertačnej skúšky naplnil všetky 
podmienky a kritériá stanovené Smernicou pre organizáciu doktorandského štúdia FVU AU na jej 
konanie. Dizertačná skúška prebehla v súlade s  časovým harmonogramom, ktorý bol vopred 
zverejnený. Skúšobná komisia  poskytla každému doktorandovi  priestor aj nad rámec časového 
harmonogramu. Každý školiteľ (nie všetci školitelia využili možnosť zúčastniť sa dizertačnej 
skúšky) aj doktorand boli  na úvod  oboznámení s priebehom a časovým limitom na jednotlivé 
časti dizertačnej skúšky, ktorý vychádzal z harmonogramu. Školitelia nerozhodovali/nehlasovali 
o výsledku skúšky, ale komisia im umožnila vyjadriť svoje postoje v rámci diskusie.  Doc. I. 
Benca, akad. maliar aj doc. M. Nicz, akad. maliar túto možnosť využili. Z oponentov bola na 
dizertačnej skúške prítomná odborníčka z inej vysokej školy E. Hnatová, ArtD., akad. maliarka, 
ktorá sa aj aktívne zapojila do diskusie v rámci procesu hodnotenia. Pri hodnotení boli vždy 
prítomní všetci členovia skúšobnej komisie, okrem neprítomných oponentov. Komisia 
konštatovala, že úroveň rozpracovanosti projektov u väčšiny  doktorandov nebola  na 
požadovanej úrovni.  Výnimkou bol  projekt  Mgr. art. L. Krajčíka, ktorý komisia hodnotila 
pozitívne. Vzhľadom na skutočnosť, že pri hodnotení predmetov dizertačnej skúšky sa kladie 
dôraz na úroveň zvládnutia teoretických poznatkov  relevantných k predmetu dizertačnej práce, 
mal by projekt rozpracovanosti dizertačnej práce obsahovať aplikáciu relevantných poznatkov zo 
všetkých odborných oblastí - filozoficko-estetickej, umenovednej a koncepčne metodickej. Ide 
o relevantné obsahy  jednotlivých predmetov dizertačnej skúšky aplikované na konkrétne 
projekty. Doktorandke Mgr. art. A. Krivanskej komisia odporučila koncepčne prepojiť praktickú 
časť projektu s teoretickou. V projekte absentuje výskum na poli umenovednom. (Kontexty 
analytickej, softvérovo digitálne projektovanej novej maľby...) V projekte dominovali ukážky prác 
z predchádzajúceho obdobia (2009, diplomová práca...) a v menšej miere doktorandka kládla 
dôraz na formulovanie koncepcie budúcej praktickej dizertačnej práce. Komisia očakáva väčšiu 
mieru experimentu s dôrazom na problematiku  maľby v  dobe postmédií. Prezentované práce 
doktoranda Mgr. art.  Gabriela Gyenesa  k téme z obdobia doterajšieho štúdia považovala 
komisia za nepresvedčivé a nedostatočne ideovo  a tematicky rozpracované. V teoretickej  časti 
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projektu nepredstavil dostatočne relevantne problematiku BioArtu v aktuálnych kontextoch. 
Koncepčne, metodicky prezentoval predstavy o BioArte nepresne. U doktoranda  Mgr. art. 
Andreja Poliaka komisia konštatovala absenciu metodiky výskumu. Projekt neobsahoval 
teoretickú časť - zaradenie participatívneho umenia do kontextov súčasného umenia, 
medzinárodné kontexty problematiky.... V projekte sú nedostatky v koncepčnom a  teoretickom 
uvažovaní, vychádzajúce aj z absencie využitia odbornej literatúry. Garant študijného programu 
doc. M. Brooš, akad. maliar preto navrhuje do programu Odborovej komisie pre doktorandské 
štúdium zaradiť presnejšiu definíciu pojmu rozpracovanosti projektu dizertačnej práce, zaoberať 
sa formálnou stránkou rozpracovanosti projektu, zadefinovať povinnosti školiteľa pred 
odovzdaním projektu dizertačnej práce a v tomto kontexte zvažovať aj opodstatnenosť posudku 
školiteľa. Komisia má za to, že niektoré práce mali také nedostatky (opakovanie textov, použitie 
textov z iných prác, napríklad seminárnych....), že školitelia mali požadovať ich opravu. Ďalej 
navrhuje zvážiť zaradenie opodstatnenosti funkcie konzultanta pre teoretickú časť dizertačnej 
práce aj s možnosťou prerozdeliť kreditovú dotáciu medzi praktickú a teoretickú časť. Tento 
problém sa pravidelne ukazuje, ale nie vždy v takom rozsahu. Preto garant študijného programu 
navrhuje zaradiť do predmetovej štruktúry študijného programu predmet ktorý by sa zaoberal 
touto problematikou v teoretickej aj praktickej rovine.  
Dizertačnú prácu v akademickom roku 2015/16 úspešne obhájili 2 denní a 1 externý doktorand. 
Obhajobou dizertačnej práce - predmet Obhajoba dizertačnej práce - vypracovanie a obhajoba, 
absolvent preukazuje pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. 
 
V hodnotiacom období bol celkový počet absolventov 183 ( 95 absolventov v bakalárskom stupni 
štúdia, 73 absolventov v magisterskom stupni štúdia a 15 absolventov v doktorandskom stupni 
štúdia v dennej a externej forme štúdia). V porovnaní s akademickým rokom 2014/2015 ( počet 
181 absolventov) bol zaznamenaný mierny nárast a to v počte absolventov v bakalárskom stupni 
štúdia (91 absolventov), v magisterskom stupni štúdia bol nezmenený stav (73 absolventov) 
a v doktorandskom stupni bol pokles o dvoch absolventov (17). 
 

fakulta stupeň štúdia študijný program prospeli z toho s vyznamenaním

Divadelná dramaturgia a réžia 3 0

Herectvo 11 0

Filmová a televízna réžia a scenáristika 15 1

Divadelná dramaturgia a réžia 1 1

Herectvo 12 2

Filmová a televízna réžia a scenáristika 6 0

Divadlené umenie/ denná forma štúdia 1 0

Divadlené umenie/ externá forma štúdia 2 0

51 4

Interpretačné umenie 31 4

Kompozícia 2 0

magisterský Interpretačné umenie 23 8

Interpretačné umenie/denná forma štúdia 3 0

Interpretačné umenie/externá forma štúdia 6 0

65 12

Grafika 8 1

Maľba 14 0

Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá 5 0

Sochárstvo a priestorová tvorba 6 0

magisterský Voľné výtvarné umenie 31 6

Voľné výtvarné umenie/ denná forma štúdia 2 0

Voľné výtvarné umenie/ externá forma štúdia 1 0

67 7

95 6

73 17

15 0

183 23

bakalársky

magisterský

doktorandský 
AU

AU spolu

Prehľad absolventov v akademickom roku 2015/2016

bakalársky

doktorandský

FDU

FDU spolu

FMU

FMU spolu

FVU

FVU spolu

magisterský

bakalársky

doktorandský

bakalársky

doktorandský
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6. ŠTUDENTSKÉ ANKETY 
Študentské ankety ako jeden nástroj na hodnotenie kvality vzdelávania na fakultách AU 
prebiehajú pravidelne na konci výučby letného semestra bežného akademického roku  a sú 
vyhodnocované a schvaľované vedeniami fakúlt ako súčasť hodnotiacich správ fakúlt.  
 
Fakulta dramatických umení 
Anonymný dotazník poslucháčov FDU sa konal v priebehu mesiacov apríl - máj 2016.    Z 
celkového počtu 139 študentov bolo odovzdaných celkovo 23 dotazníkov, z toho platných 22. 
Účasť študentov bola 16,5 % .  
Väčšina študentov je spokojná so štúdiom na Fakulte dramatických umení a nemá výrazné 
výhrady voči výučbe a zabezpečeniu jednotlivých katedier. Podobne ako predchádzajúci 
akademický rok by študenti ocenili väčšiu spoluprácu ako medzi katedrami fakulty tak aj medzi 
fakultami Akadémie. Opakovane vyjadrujú veľkú nespokojnosť so vzhľadom a funkčnosťou 
webovej stránky a navrhujú tiež niekoľko podnetov na propagáciu fakulty a jej umeleckej činnosti. 
Počet vyplnených dotazníkov: 22/139 
Vyhodnotením anonymného dotazníka sa zaoberalo vedenie fakulty na kolégiu dekana konaného 
dňa 19.5.2016. 
Stanovisko dekana k anonymnému dotazníku študentov FDU za akademický rok 2015/2016 
Dekan FDU si podrobne preštudoval vyhodnotenie anonymného dotazníka  a voči výhradám 
študentov vydal následné stanovisko: 
Bod 1. Webová stránka FDU. 
V roku 2016 by sa mala spustiť nová, prehľadnejšia webová stránka FDU, na jej príprave sa už 
začalo pracovať. 
Bod 2. Spolupráca medzi katedrami. 
Študijný program FDU ponúka študentom jednotlivých katedier dostatočnú spoluprácu medzi 
katedrami či už prostredníctvom hlavných  lebo výberových predmetov. 
Bod 3. Spolupráca medzi fakultami Akadémie umení. 
Študenti FDU si môžu zapísať predmety aj z ostatných fakúlt AU, avšak užšia spolupráca medzi 
fakultami, ktorá by bola zaradená do jednotlivých študijných programov nie je kvôli predmetovej 
zaťaženosti možná. 
Bod 4. Marketing a propagácia FDU 
Dekan má už niekoľko rokov eminentný záujem o vybudovanie marketingového centra na FDU, 
ktoré by plnilo propagačnú funkciu. Stály nedostatok financií doposiaľ neumožnil jeho zriadenie. 
 

Anonymné hodnotenie študentov FDU AU za akademický rok 2015/2016 

1. Čo Vás motivovalo pre štúdium vo Vašom odbore? 
láska k umeniu 2x, k divadlu2x; neviem si predstaviť študovať niečo iné; veľké nádeje; záujem 
o tému, teóriu divadla, študentskú tvorbu; sen byť herečkou; upadajúci filmový priemysel; vášeň; 
tvorba, praktický odbor, menej teórie; láska k herectvu; kniha Náhodný scenárista od B. 
Kardošovej; sedačky v kinosále (bez humoru, filmu som sa predtým nevenoval); vnútorný pocit; 
sen z detstva, vášeň pre dramatické situácie 
8 poslucháčov neodpovedalo 
2. Ako hodnotíte úroveň študijného programu Vášho odboru: 
a) Je dobrá - 3 
b) Je primeraná - 13 
c) Je zlá - 6 
d) Neviem posúdiť 
 
3. Aký je Váš názor na pomer teoretických a praktických predmetov vo výučbe? 
a) Teórie je veľmi veľa (resp. praxe je veľmi málo) - 6 
b) Pomer je vyvážený - 12 
c) Praxe je veľmi veľa - 1 
a) Neviem posúdiť – 2 
              Neodpovedal – 1 
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4. Aký je Váš názor na priemerný týždenný počet hodín výučby vo Vašom odbore? 
a) Príliš veľký - 3 
b) Primeraný - 10 
c) Príliš malý - 7 
d) Neviem posúdiť – 2 
 
5. Domnievate sa, že spôsob štúdia na Vašej katedre poskytuje dostatok priestoru pre tvorivosť? 
a) Dostatok - 12 
b) Nedostatok - 7 
c) Neviem posúdiť – 3 
 
6. Domnievate sa, že možnosti tímovej spolupráce medzi katedrami sú: 
a) Dostatočné - 3 
b) Nedostatočné - 14 
c) Neviem posúdiť – 5 
 
7. Považujete bodové hodnotenie jednotlivých predmetov v rámci kreditného systému ECTS za adekvátny? 
a) Áno - 10 
b) Nie - 6 
c) Neviem posúdiť – 6 
 
8. Vyhovuje Vám  elektronický systém hodnotenia AIS? 
a) Áno - 14 
b) Nie - 6 
c) Neviem posúdiť – 2 
 
9. Domnievate sa, že komunikácia medzi poslucháčmi a pedagógmi na Vašej katedre je dostatočná? 
a) Áno - 11 
b) Nie - 10 
c) Neviem posúdiť – 1 
 
10. Domnievate sa, že technické vybavenie Vašej katedry je dostatočné? 
a) Áno - 11 
b) Nie  - 11 
c) Neviem posúdiť 
 
11. Domnievate sa, že absolvent Vašej katedry je optimálne pripravený pre profesionálne uplatnenie v dnešnej  
              dobe? 
a) Áno - 5 
b) Nie - 11 
c) Neviem posúdiť – 6 
 
12. Ktorá z možností podľa Vášho názoru poskytuje najviac priestoru pre uplatnenie absolventa Vašej katedry? 
a) Dotované štátne a iné príspevkové inštitúcie - 2 
b) Súkromné agentúry - 5 
c) Grantové a projektové aktivity - 12 
d) Neviem posúdiť – 5 
               2 poslucháči uviedli odpoveď a) aj odpoveď b) 
 
13. Je podľa Vás na fakulte k dispozícii dostatok učebného materiálu, skrípt, odbornej literatúry a učebných  
               pomôcok? 
a) Áno - 11 
b) Nie - 11 
c) Neviem posúdiť 
 
14. Využívate služby akademickej knižnice, príp. vedecko-výskumného centra Kleió? 
a) Pravidelne - 15 
b) Občas - 6 
c) Nie – 1 
 
15. Aký je Váš názor na webovú stránku Akadémie umení? 
a) Je výborná - 1 
b) Je priemerná - 9 
c) Je nedostačujúca - 12 
d) Neviem posúdiť 

 
16. Čo by ste zmenili na webovej stránke fakulty? 
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Štruktúru, správcu stránky, grafiku, pridal by som profily študentov a ich činnosť; nevyhovuje dobe; prehľadnosť 4x, 
nedostatok informácií 2x, aktualizácia 7x; všetko2x, dizajn2x; zjednotiť stránky jednotlivých fakúlt, rolovacie menu; 
propagácia školy a jej absolventa; zlúčenie s univerzitnou stránkou, nedostatok informácií, neprehľadnosť, veľa 
informácií je starých 

17. Myslíte si, že je verejnosť dostatočne informovaná o FDU? 
a) Áno - 1 
b) Nie - 20 
c) Neviem posúdiť – 1 
 
18. Čo by ste navrhli pre zefektívnenie propagácie činností FDU? 
Marketingové oddelenie; propagácia 3x; reklama4x, využívanie grantov; pravidelné premietanie študentských filmov 
(raz za 3 mesiace); plagáty s predstaveniami na verejných plochách a medzi ľuďmi, viac verejných podujatí; reklama 
cez internet; spolupráca medzi katedrami, zaužívať stály festival (Artorium nie je dostatočne propagované); bilbordy, 
propagácia pedagógov a predstavení, pozdvihnúť úroveň divadla AU na bežné repertoárové činoherné divadlo. 
 

19. Boli ste počas štúdia riešiteľom alebo spoluriešiteľom  nejakého grantu? 
a) Áno - 3 
b) Nie - 13 
c) Rád by som – 6 
 
20. Plánujete ukončiť štúdium na FDU v stupni? 
a) Bakalárskom - 7 
b) Magisterskom - 6 
c) Doktorandskom - 3 
d) Nie som rozhodnutý – 5 
              1 odpoveď neplatná 
 
21. Plánujete počas štúdia využiť možnosti programu Erasmus? 
a) Áno - 11 
b) Nie - 6 
c) Zatiaľ neviem – 5 
 
22. Poznáte študijné programy a systémy výučby iných umeleckých vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí? 
a) Áno - 16 
b) Nie - 6 
c) Ak áno, uveďte názov vysokej školy: VŠMU 8x, DAMU 4x, JAMU 4x, FAMU 2x, Košice, Prague Film School,              
              PWST, UvA (Univerzita v Amsterdame), Univerzita v Helsinkách, Kultur Universitet Istanbul, Karlsmochschule  
              Nemecko, Univerzita v Izmire Turecko, Zlín, Praha, Budapešť, Varšava 2x, Filmová škola na ostrove Bali 
 
23. Považujete možnosti spolupráce medzi jednotlivými fakultami v rámci Akadémie umení za: 
a) Dostatočnú - 4 
b) Nedostatočnú - 13 
c) Neviem posúdiť – 5 
 
24. Čo by ste navrhli ako pozitívnu zmenu na Vašej katedre? 

Všetko: zväčšenie priestoru pre katedry, zmena profesorov na tých, ktorí majú praktické skúsenosti - KDaR; 
fajčiarska terasa so strieškou, aspoň dve „domáce“ učebne pre KDaR; väčšia účasť pedagógov na hodinách 
KH; väčšiu reklamu pre KH; spoločné kreditované hodiny, aby spolupráca študentov nebola len dobrovoľná 
KDT; oboznámenie ľudí s tým, že tu vôbec nejaká škola (nejakí mladí herci) je; verejná prezentácia 
ročníkových prác, spolupráca FDS a FDT, priestor aj pre scenáristiku a dramaturgiu dokumentárneho filmu; 
spoločné projekty medzi katedrami, ale aj fakultami, prax na viacerých projektoch, pravidelné stretnutia 
s vedením školy a nie len ignorovanie požiadaviek študentov (doba sa mení) KDS, propagácia, skrátiť štúdium 
na 4 roky a zintenzívniť ho (DAMU – 3 roky technika herectva a 4.ročník 5 absolventských inscenácií 
v spolupráci so študentmi réžie. Na FDU je Mgr. stupeň herectva prázdny, takmer nič sa nerobí.) 
 

25.        Študujete na katedre: 
a) Herectva - 9 
b) Divadelnej dramaturgie a réžie - 5 
c) Dokumentárnej tvorby - 3 
d) Filmovej dramaturgie a scenáristiky – 4 
1 poslucháč neodpovedal 
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Fakulta múzických umení  

 

FMU AU v akademickom roku 2015/2016 uskutočnila pre účely hodnotenia kvality vzdelávania 
prieskum, ktorý realizovala v záujme vlastnej informovanosti o úrovni vyučovacieho procesu a 
poskytovaní čo najlepších podmienok na štúdium.  Dotazníková forma hodnotenia kvality 
vyučovania prebieha každoročne v letnom semestri v marci alebo apríli. V akademickom roku 
2015/2016 prebehla na začiatku mája 2016. 
 

Pre získanie potrebných informácií bola zvolená metóda dotazníka, ktorá zaisťuje anonymitu 
respondentov, pričom jej forma nepodlieha osobnému kontaktu opýtaných. Výsledky štatisticky 
vyhodnocujeme percentuálnou stupnicou, ktoré sú následne spracované do grafickej podoby. 
Študenti mali možnosť hodnotiť jednotlivé úseky predložených problémov stupnicou od A až po 
Fx. Jednotlivé oblasti problémov mali formu uzavretých otázok, kedy sa študentom poskytla 
voľba odpovedí viacerých alternatív, no len s jednou možnosťou odpovede.  
 
Vyplnenie dotazníka je na FMU vždy založené na dobrovoľnosti. Prieskumu sa za akademický 
rok 2015/2016  zúčastnilo 75 respondentov z celkového počtu 174, čo tvorí 43,5% študentov. V 
porovnaní s predošlým rokom počet študentov stúpol takmer o polovicu (v akademickom roku 
2014/2015 sa prieskumu zúčastnilo 45 respondentov). Spracovaných dotazníkov bolo 100%. 
Všetci respondenti vypĺňali dotazník anonymne. Zúčastnili sa na ňom študenti bakalárskych, 
magisterských a doktorandských študijných programov. 
 
Respondenti mali k dispozícii 12 otázok z rôznych okruhov problémov. Základným a nosným 
cieľom dotazníka bolo zistiť dostupnosť informácií o študijnom odbore a jednotlivých predmetoch 
v rámci študijných programov, ohodnotiť prepojenosť jednotlivých študijných programov s 
požiadavkami praxe, ale aj logickú postupnosť, prepojenosť a nadväznosť študijných predmetov, 
oceniť možnosti a ohodnotiť kvalitu výučby v cudzom jazyku, vyjadriť sa ku kvalite dostupnosti  
a možnosti využívaniu internetu a počítačovej techniky, vyjadriť sa k časovému harmonogramu 
výučby (rozvrh hodín), zhodnotiť danú informovanosť o uplatňovaní kreditového štúdia, posúdiť 
ústretovosť študijného oddelenia v poskytovaní informácií a pomoci študentom, vyjadriť sa k 
spokojnosti s riešením problémov a sťažností študentov, vysloviť sa k dodržiavaniu rozvrhu 
vyučovacích hodín pedagógov, k možnosti vytvárania priestoru na diskusiu a vytvorenia si 
vlastného názoru na problémy a činnosť školy, zdôrazniť objektívnosť pedagógov pri hodnotení 
študentov.  

 
 

Vyhodnotenie dotazníka 

 

Otázka č.1 Dostupnosť informácií o študijnom odbore a jednotlivých predmetoch  

Prvá otázka sa týkala dostupnosti informácií o študijnom odbore a o jednotlivých predmetoch. Najviac študentov sa 
vyjadrilo známkou A. Výsledky v porovnaní s vlaňajším rokom sa zlepšili, čím sa naplnila vlaňajšia úloha zlepšiť 

informovanosť študentov prostredníctvom internetovej stránky školy a verejných vývesných tabúľ. Dostupnosť 
informácií na stránke školy budú neustále dopĺňané o informácie, ktoré budú podliehať aktualizáciám. Kolégium 
dekana však zdôraznilo potrebu inovácie vlastnej webovej stránky FMU AU. 
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Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 

 

Otázka č.2 Prepojenosť študijného programu s požiadavkami z praxe 
Druhá otázka z oblasti prepojenosti študijných programov s požiadavkami praxe ostala v rovine hodnotenia B tak, ako 

predošlé akademické roky. Aj tu v porovnaní s akademickým rokom 2014/2015 došlo k zlepšeniu, nakoľko najnižšie 
hodnotenia ( E, FX) boli na 0% vyjadrení, čím študenti jasne potvrdili zlepšujúcu sa úroveň prepojenia ŠP s 
požiadavkami z praxe. Predpokladáme, že k výraznejšiemu zlepšeniu ešte dôjde po otvorení DPŠ na FMU AU, ktorého 
začiatok po úspešnej akreditácii by sa mohol zahájiť letným semestrom akademického roku 2016/2017. Vedenie FMU 
AU splnilo úlohu z vlaňajšieho roku - predložiť podanie novej žiadosti na DPŠ.

1
  

 
 

Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 
 
Otázka č.3 Logická postupnosť učebných predmetov 

                                                 
1
 K dátumu spracovaniu vyhodnotenia dotazníka (28.10.2016) je úspešné akreditované DPŠ pre ŠP 

Kompozícia. 
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Tretia otázka riešila logickosť postupností študijných predmetov aj v zmysle ich prepojenosti a nadväznosti. Najviac 
odpovedí bolo ohodnotených známkou B, najmenej známkou E. V porovnaní s vlaňajšími výsledkami však došlo 

k menšiemu zhoršenie nakoľko 1,3% študentov ohodnotilo tento bod známkou FX.  Vedenie fakulty preto berie tento 
výsledok na vedomie a bude sa snažiť v obsahovej/ predmetov štruktúre jednotlivých ŠP urobiť také zmeny, aby sa 
vytvorila väčšia predmetová postupnosť a poprípade sa odstránili predmety priamo nesúvisiac e s profilom absolventa 
jednotlivých stupňov vzdelávania na FMU AU: 
 

 
Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 

 

Otázka č.4 Možnosť a kvalita výučby v cudzom jazyku 

Možnosť vzdelávania v cudzom jazyku a hodnotenie kvality vyučovania ocenili študenti najvyšším percentuálnym 
hodnotením na stupni B, najnižším FX, pričom hodnotenie oproti minulému roku je o stupeň nižšie. Pri tomto bode však 

pomerne veľké % hodnotenie je aj v známkach D a E, čo je asi zapríčinené nedostatočnou výukou anglického jazyka 
ma Mgr. stupni. Pre budúcnosť, si vedenie ukladá úlohu vyriešiť vzdelávanie cudzích jazykov predovšetkým na druhom 
stupni.  
 

 
Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 
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Otázka č.5 Dostupnosť  a využívanie internetu a počítačovej techniky 

Piata otázka riešila problematiku dostupnosti a možnosti využívania internetu na škole. Táto problematika bola najviac 
ohodnotená známkou B. Ich hodnotenie sa dotklo všetkých stupňov hodnotenia s percentuálne pomerne vyrovnanou 

výškou pridelených hlasov. 
Je práve zaujímavé hodnotenie E, a FX, vzhľadom k tomu, že fakulta disponuje pomerne slušnou počítačovou 
technikou a taktiež možnosťou pripojenia na internet. Ako jeden z dôvodov takého hodnotenia môže byť, častá 
problematická práca s PC v učebniach kde sa vyučujú teoretické predmety a kde teda logicky sa stretáva najväčší 
počet študentov, čím dochádza k všeobecnej predstave o problematickom fungovaní týchto zariadení. V budúcnosti 
bude teda potrebné tieto učebne vybaviť bezproblémovovou technikou. 
 

 
Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 

 

 

 

Otázka č.6 Časový harmonogram výučby (rozvrh hodín) 

Spokojnosť s rozvrhom hodín vyjadrili študenti percentuálne najvyššie známkou A (46,7%), čo zdvihlo 

hodnotenie o jeden stupeň oproti minulému roku. Známkami E a FX sa k tomuto bobu nevyjadrili žiadni študenti, čím 
v porovnaní s vlaňajšími výsledkami nastala pozitívna zmena. 
 

 



Hodnotenie vzdelávacej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za akademický rok 2015/2016 

Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 

Otázka č.7  Informovanosť o uplatňovaní kreditového štúdia 
Informovanosť o uplatňovaní kreditového štúdia klesla zo stupňa A na stupeň B. Svoju informovanosť označili študenti 

aj najnižšími známkami E a Fx. Vedenie FMU AU nadštandardne informuje na svojej stránke akademickú obec 
o systéme kreditového štúdia. Pripúšťa preto možnosť, že študenti dostatočne nečítajú zverejnené dokumenty. 

 
Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 

 

Otázka č.8 Ústretovosť študijného oddelenia  v poskytovaní informácií  a pomoci študentom 

Ústretovosť v informovanosti študentov a pomoc pri problémoch štúdia si každoročne drží vysokú úroveň hodnotenia 
A - 76%. Malé percento bolo na úrovni C až D. E a Fx zaznamenalo nula percent. 

 

 
Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 

Otázka č.9 Riešenie problémov, sťažností študentov 

Deviata otázka sa týkala úspešnosti riešenia problémov a sťažností študentov zo strany školy. Najviac percent získalo 
hodnotenie A, čím študenti vyjadrili spokojnosť. V porovnaní s vlaňajším rokom došlo opäť k malému zlepšeniu – z B 
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na A.  Malé percento získali však aj stupne D a E, Fx. Vedenie FMU AU sa bude nažiť v budúcnosti tieto výsledky 
zlepšiť. 
 

 
Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otázka č.10 Dodržiavanie rozvrhu vyučovacích hodín zo strany pedagógov 

 
Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 
Dodržiavanie rozvrhu pedagógov bola ohodnotená vyšším percentuálnym číslom v rámci stupňov A a B, čím sa 

hodnotenie vylepšilo. Mierne kleslo percento v hodnotení Fx. FMU AU bude naďalej presadzovať postoj maximálnej 
eliminácie nedodržiavania harmonogramu vyučovania zo strany pedagógov. 
Otázka č. 11 Vytváranie priestoru na diskusiu a vytvorenie vlastného názoru 
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Vysoké percento opýtaných hodnotilo vytváranie priestoru na diskusiu a na vyjadrenie vlastného názoru najvyššími 
známkami A (52%). Oproti minulému roku sa objavilo aj hodnotenie Fx. V porovnaní s vlaňajším rokom došlo 

k miernemu zhoršeniu, nakoľko FX sa vlani neobjavilo. Hodnotenie považujeme preto za istý signál v stratégii  vedenia 
fakulty pre vytváranie väčšieho priestoru na vyjadrenie vlastného názoru v oblasti štúdia na FMU AU. 
 

 
Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 
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Otázka č. 12.Objektívnosť pri hodnotení študentov zo strany pedagógov 

Objektivita hodnotenia študentov zo strany pedagógov vytvorila pozitívne hodnotenie, ktoré sa pohybovalo v najvyšších 
stupňoch A a B. Negatívom hodnotenie známkou FX sa oproti minulému akademickému roku neobjavilo. 
 

 
Zdroj: Anonymný dotazník FMU AU 

 
Závery vyplývajúce z dotazníka nám ukazujú, že hodnotenie kvality vyučovania na FMU zo strany študentov 

vykazujú vo väčšine zodpovedaných otázok vysoké pozitívne hodnoty. Vedenie FMU AU berie do úvahy aj negatíva, 
ktoré budú usmerňovať kompetentných k vylepšeniu daného stavu a k eliminácii negatív. Cieľom fakulty do budúcna je 
zvyšovanie úrovne nielen vyučovacieho procesu, ale aj vytvárania optimálneho priestoru pre štúdium a objektivitu 
hodnotenia pedagógov.  
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Fakulta výtvarných umení 
Študentská anketa hodnotenia pedagogickej činnosti na FVU v akademickom roku 2015/2016 
 
*Anketa je dobrovoľná a anonymná.   

Získané údaje budú použité výhradne na skvalitnenie činnosti FVU 

Účasť - spolu 67   

(z 220-30,455 %)  

Účasť podľa stupňa štúdia - spolu 1. (Bc.) 

54 

zo 149  

36,2% 

2. (Mgr.)   

11 

 Z 58  

19,9%  

3. (ArtD.) 

2 

z 13 

15,3% 

Účasť podľa študijných programov Maľba 

14 

Grafika 

22 

Sochárstvo 

7 

I-DM-AM 

11 

VVU 

11 

VVU 

2 

Priemer na ročník 54:4:4/3,375 11:2/5,5 2:3/0,666 

 

Č. OTÁZKA HODNOTENIE 

  A B C D E FX 

1 AKO HODNOTÍTE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ ATELIÉRU, KTORÝ 

NAVŠTEVUJETE A DOSTUPNOSŤ ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV ? 
8 10 27 5 7 4 

2 AKO HODNOTÍTE PEDAGÓGA/PEDAGÓGOV SVOJHO 

ATELIÉRU?       

a) Obsah a kvalita výučby? 125 21 14 1 5 0 

b) Úroveň komunikácie v ateliéri (reagovanie na otázky, snaha 

vysvetliť problém...) 
41 13 9 2 3 1 

c) Mimo ateliérová komunikácia 29 16 16 4 1 0 

d) Ú roveň a dodržiavanie konzultačných hodín 29 21 11 0 4 0 

3 VYHOVUJE VÁM METODIKA VYUČOVANIA V ATELIÉRI ? 25 21 12 8 3 0 

4 AKO HODNOTÍTE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ PRIESTOROV 

TEORETICKÝCH DISCIPLÍN A DOSTUPNOSŤ ŠTUDIJNÝCH 

MATERIÁLOV ? 

12 17 26 5 4 2 

5 AKO HODNOTÍTE PEDAGÓGOV TEÓRIE? 
      

a) Obsah a úroveň prednášok 19 25 18 3 2 0 

b) Úroveň komunikácie počas prednášok 22 24 11 1 2 0 

c) Dodržiavanie kontaktných hodín (prednášky, dochádzka) 25 23 16 6 2 1 

d) Mimoškolská komunikácia (exkurzie atď.) 11 13 15 6 7 2 

6 VYHOVUJE VÁM METODIKA (SPÔSOB) VYUČOVANIA 

TEORETICKÝCH PREDMETOV ? 
21 23 17 2 6 1 

7 AKO HODNOTÍTE VYBAVENIE A INOVÁCIU KNIŽNICE 

ŠTUDIJNOU LITERATÚROU? 
15 15 22 6 7 1 

8 AKO HODNOTÍTE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ FAKULTOU ? 11 17 15 4 11 6 

9 INDIVIDUÁLNE POSTREHY A NÁZORY SÚVISIACE SO ŠTÚDIOM NA FVU: 
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Odpovede týkajúce sa štúdia - predmetov – vyučovania: 
Kladné: 

1. Priestor a profesionálny odborný dozor;  
2. Možnosť tvoriť v ateliéri; Flexibilita vstupu do ateliéru; Neobmedzené využívanie ateliéru; Technická 

zručnosť a prax;  
3. Vybavenie katedry IDM; 
4. Možnosti; 
5. Technické predmety; 
6. Vedomosti a skúsenosti nadobudnuté praxou v ateliéri a vyučbou  na prednáškach teoretických 

predmetov; 
7. Som veľmi rada, že som si vybrala AU v BB, som spokojná s celým štúdiom. Poznala som skvelých ľudí 
8. Možnosť samostatne sa rozvíjať v odvetví mnou zvoleným. Sloboda tvorby. 
9. Čas pre tvorbu; 

Záporné: 
1. Rada by som reagovala na možnosť štúdia aj mimo vyučovacích hodín vo večerných či nočných 

hodinách. Často sa stávalo že niektoré pani vrátničky neboli ochotné púšťať žiakov do ateliéru vo 
večerných hodinách (čomu samozrejme na jednej strane chápem ak to tak majú nariadené), no mohlo 
by sa s tým niečo robiť. Umelecké škola je taká, že človek robí na svojej práci vtedy kedy má chuť, čas 
a inšpiráciu, nedá sa prísť hocikedy a „odmakať“ si to lebo je to tak v rozvrhu. Práve niektorí majú 
takéto plodné chvíle vo večerných hodinách/v noci. Na návšteve na VŠMU je to pre žiakov normálne že 
pracujú kedy chcú, niečo podobné by sa mohlo zaviesť aj u nás. Samozrejme že niektoré panie 
vrátničky to dovolia, ale bolo by fajn keby to bolo normálne "legálne". A samozrejme ide aj o to, že nie 
vždy sa tam dá robiť cez deň; 

2. Môj priateľ Lukáš Pažitka študuje u prof. Ľudovíta Hološku, a počas dňa keď je v ateliéri kresba alebo 
iný predmet, tak je ateliér na celé hodiny odstavený, nehovoriac o tom, že sa všetky stojany musia 
podávať na bok aby vôbec mohli kresliť a mať odstup; 

3. Grafika žalostne potrebuje viac priestorov. Malo priestorov na realizáciu a skladovanie prac. To je na 
dlho; 

4. A býva často otravné ak vás príde vyhodiť z ateliéru vrátnička o 21:30, keď ešte potrebujete 
pracovať...totálny nezmysel...aspoň do 23:00 hod by to malo byť bez problémov... a týždeň pred 
prieskumom by to nemal byť problém aj cez noc ak niekto naozaj nestíha...to považujem za najväčší 
deficit; 

5. Vybavenosť ateliérov; nadobudnuté skúsenosti v kolektíve ateliéru a priateľstva aj mimo neho v rámci 
školy; všade sami individualisti;  

6. Nefunguje údržba priestorov školy a sociálnych zariadení; 
7. Nedostatočné prostriedky čo sa týka používania technických strojov, respektíve nemožnosť ich 

používať kvôli bezpečnosti alebo z dôvodu certifikátu; 
8. Názory, vždycky budú, a sú... jeden názor je istý, že je naozaj málo priestoru, no dobre tým sme možno 

aj skromnejší a lepší možno, neviem. A postreh, dnes asi neviem nič dodať. :); 
9. Figurama - podobné aktivity počas celého roka? 
10. V prvom rade, málo predmetov na výber, malá informovanosť študentov o tom, ako vôbec funguje VŠ; 
11. Chýba JEDÁLEŇ, a hlavne ŠPORT!!! Toaletný papier, kúrenie v zime, teplá voda - základné ľudské 

potreby nedodržané. Potom sa čudujete, že sa chováme ako opice. Nemáme čo jesť, a nehýbeme sa. 
Je nám zima, tak pijeme alkohol. Jedno s druhým; 

12. Teoretické hodiny by podľa mňa nemali spočívať často na prezentáciách študentov, to platí hlavne pre 
bakalárske štúdium, v magisterskom je to už lepšie vyriešené. 
 

Odpovede týkajúce sa pedagógov a komunikácie:  
Kladné: 

1. Odborné konzultácie s pedagógmi; 
2. Komunikácia a materiály; 
3. Prehĺbenie vzťahov na katedre IDM po minuloročnom štrajku učiteľov, kedy sa vzájomná komunikácia 

viac otvorila; 
4. Možnosť posunu vo vývoji v rámci odovzdania technických znalostí, zručností od starších študentov; 
5. Hodiny s P. Vitkom; 
6. Prof. Hološku a ArtD. Hnata za skvelý prínos.  

Záporné: 
1. Nedostatočná komunikácia s konzultantom záverečnej práce (doc. M. Zelinským), ignorácia, neochota 

pomôcť. Neodpovedanie na emaily, neochota osobných stretnutí; 
2. Málo mimoškolských aktivít. Pozitívne hodnotím jedine galériu FX ( ale priestory sú nereprezentatívne ) 

a Divadlo AU... 
3. Chýba mi výtvarná voľnosť, voľný prejav = ovplyvňovanie a pretváranie nápadov a návrhov podľa 

profesora. Tvorba stráca potom pre študentov význam, neberú ju ako autorské dielo, ale ako cudzie 
dielo, ktoré musia prezentovať 

4. Umenie spolupráce je dnes už zaužívaný pojem. V systémoch hodnotenia akadémie, však tento druh 
umenia absentuje. Pri ročnom hodnotení sa tak v mojom študijnom programe vyskytovali komplikácie. 
V tomto prípade oceňujem ústretovosť školiteľa a pracovníčok študijného oddelenia. 

5. Ocenili by sme aktivity spoločné pre všetky tri fakulty a nie každý si hrabe na svojom a nepoznáme sa 
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navzájom.  
6. Kolektivizácia a prístup vedenia ateliérov. 

 

10 UVEĎTE ČO POVAŽUJETE ZA NAJVÄČŠÍ PRÍNOS PRE VAŠE ŠTÚDIUM NA FVU: 
Odpovede týkajúce sa štúdia, predmetov a vyučovania:  
Kladné: 

1. Tiež veľmi pozitívne v porovnaní s inými školami (z informácií od mojich kamarátov študujúcich na inde) 
veľmi chválim študijné oddelenie. Čo počúvam od iných kamarátov, tak na študijné všetci neradi 
chodia, majú tam nepríjemné ženy ktoré sú neústretové a nepríjemné, nič sa s nimi nedá 
vykomunikovať. Na našej škole sú tam však príjemné ženy ktoré sú ochotné poradiť a pomôcť...; 

2. Väčšie sústredenie na život po štúdiu; 
3. Väčší rozhľad; 
4. Možnosť venovať sa vybranej téme aj napriek inštitucionálnym komplikáciám, ktoré ju sprevádzajú; 
5. Moje štúdium považujem za najväčší prínos a to že som sa mohla ďalej venovať záležitostiam ktoré ma 

baví; 
6. Praktické predmety; 
7. Voľnosť pohybu a tvorby v ateliéroch;.  
8. Mentálny rozvoj a schopnosť rozoberať veci do hlbších rovín. Aby moje myšlienky a ich prevedenie sa 

priblížili čo najbližšie mojim zámerom; 
9. Pobyt v zahraničí cez Erasmus program;  
10. Akože do budúcna, či doteraz? Jedine Erasmus. 

Záporné: 
1. Odporúčam viac exkurzií a praktického vyučovania aj pre teoretickú časť;  
2. Uvítal by som viacej miesta v ateliéri, viacej hodín kresby (figúra, živý model) lepšie vybavenie ateliéru; 
3. Treba lepší prístup k počítačom a možno školskú tlačiareň; 
4. Nepáči sa mi , že pravdepodobne asi ako jediná VŠ na Slovensku máme vydané povolenie pre vstup 

štátnych zložiek a verejných činiteľov na akademickú pôdu. Navyše existuje podozrenie, že tento 
dokument vydaný bývalým rektorom Oľhom je špatne datovaný; 

5. Modely sú problém; 
6. Cez prázdniny keby bolo možne vybaviť prenajatie ateliérov pre študentov, tak ako to majú na AVU v 

Prahe; 
7. Nedostatok materiálov; 
8. Chýba materiál a priestor na prácu s chemikáliami; 
9. ...a menej vybavovačiek keď sa niečo dôležité vybavuje ....  

 
Odpovede týkajúce sa pedagógov a komunikácie: 
Kladné: 

1. Komunikácia s našim profesorom... poskytnutie materiálov na ďalší rozvoj a vzdelávanie sa; 
2. Komunikácia a záujem vedúceho ateliéru;  
3. V porovnaní s ostatnými školami by som však ešte spomenula aj rôzne študentské posedenia a zábavy 

(poprieskumovice, kapustnice a i.), na ktorých sa zúčastňujú nielen žiaci ale aj pedagógovia všetkých 
odborov. Je to veľmi príjemné a vzácne; 

4. Najväčší prínos pre moje štúdium boli všetky konzultácie počas dvoch rokov na katedre audiovizuálnej 
tvorby. Predovšetkým s pánom Janáčikom, Adamovem, Niczom ale samozrejme aj ostatní sú skvelí. 
Páči sa mi otvorený prístup, priateľské a kolegiálne správanie, vysoká odbornosť a vynechanie 
zbytočných omáčok. Pedagógovia sa tu zbytočne nevyvyšujú, sú veľmi ľudskí, a z odborného hľadiska 
sú veľmi profesionálni, pretože majú vždy prehľad v súčasnej umeleckej scéne, a sú mladí duchom. 
Vidno že ich práca baví a má to pozitívny vplyv na študentov. 

5. Za najväčší prínos vo svojom štúdiu považujem možnosť spätnej väzby a rád od pedagógov k 
realizáciám mojich participatívnych projektov, ktoré mi svojimi stratégiami umožňujú prestupovať z 
dvoch disciplín, akými sú moja autorská umelecká produkcia a galerijná pedagogika, ktorej sa 
profesionálne venujem už niekoľko rokov; 

6. Považujem za prínos pre našu fakultu, aspoň pre mňa osobne je prínosom samotný pedagóg „gógovia“ 
a ich občasné vrúcne pozdravy. No dobré vlastne sú stále vrúcni a nedala by som ich za nič na svete. 
To je veľký prínos, obeta, možno si ich neuctím moc, alebo sa k ním nesprávam možno správne, ale sú 
skratka prínosom. A prínosom je i knižnica, je to základom, mannou našou každodennou. Potom 
vrátničky a ostatní personál je prínos, vždy pomôžu keď treba. Neviem čo je ešte ďalší prínos lebo 
voľajako mi to ušlo.  

7. Predmet digitálne technológie s P. Vítkom a hodiny grafického dizajnu s K. Czikorovou. 
 

 
 
Komentár k vyhodnoteniu študentskej ankety FVU 

V zmysle zákona 131/2002 o vysokých školách § 70 ods. 1 písm. h) sa počas letného 
semestra akademického roku 2015/2016 uskutočnil na Fakulte výtvarných umení Akadémie 
umení v Banskej Bystrici prieskum formou anonymného dotazníka v ktorom študenti mali 
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možnosť odpovedať na 10 otázok a slobodne vyjadriť svoj názor na kvalitu vzdelávacieho 
procesu a pedagógov fakulty. Tento rok mohli využiť okrem analógovej formy dotazníka aj 
digitálnu formu prostredníctvom systému AIS, ktorú tento AR využilo 22 študentov. 

V akademickom roku 2015/16 na FVU študovalo 220 študentov a ku dňu uzavretia ankety 
bolo odovzdaných 67 anketových lístkov, čo predstavuje iba 30,455 % študentov FVU v 1., 2. 
a 3. stupni štúdia. Najviac riadne vyplnených lístkov 54 bolo z radov 1. stupňa štúdia (Bc.) a 11 
riadne vyplnených lístkov z radov 2. stupňa štúdia (Mgr.) štúdia. Ankety sa zúčastnili iba dvaja 
študenti 3. stupňa štúdia. Priebeh a zber dotazníkových lístkov zabezpečili členovia študentskej 
časti akademického senátu fakulty a pracovníci študijného oddelenia.  
 
Vyjadrenie študentov k otázke č. 1:  
AKO HODNOTÍTE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ ATELIÉRU, KTORÝ NAVŠTEVUJETE A DOSTUPNOSŤ 
ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV ? 
Len 8 z 67 študentov považuje technickú vybavenosť a dostupnosť študijných materiálov ateliéru za výbornú, 10 za 
veľmi dobrú a 4 dokonca za nedostatočnú. Prevažuje priemerne hodnotenie – C/27. Slovne sa študenti k situácii 
nevyjadrili.  
 
Vyjadrenie študentov k otázke č. 2:  
AKO HODNOTÍTE PEDAGÓGA/PEDAGÓGOV SVOJHO ATELIÉRU ? 
Z vyjadrení študentov k otázke č. 2 prevažovali pozitívne hodnotenia, v časti:  
a) Obsah a kvalita výučby – prevažuje hodnotenie A – 125 hodnotení  

b) Úroveň komunikácie v ateliéri (reagovanie na otázky, snaha vysvetliť problém...) -  prevažuje hodnotenie A – 41 

hodnotení.           

c) Mimo ateliérová komunikácia - prevažuje hodnotenie A – 29 hodnotení 

d) Úroveň a dodržiavanie konzultačných hodín - prevažuje hodnotenie A – 29 hodnotení 

Celkovo možno povedať, že študenti sú najviac spokojní s obsahom a kvalitou vyučovania v ateliéroch a najmenej 
spokojní  s mimoateliérovou komunikáciou. 
 
Vyjadrenie študentov k otázke č. 3:  
VYHOVUJE VÁM METODIKA VÝUČBY V ATELIÉRI ?  
Z vyjadrení študentov k otázke č. 3 sa študenti písomne vyjadrovali prevažne kladne. Prevažuje hodnotenie A - 25 
hodnotení. 
 
Vyjadrenie študentov k otázke č. 4:  
AKO HODNOTÍTE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ PRIESTOROV TEORETICKÝCH DISCIPLÍN A DOSTUPNOSŤ 
ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV ? 
Z vyjadrení študentov k otázke č. 4 väčšina respondentov odpovedala kladne, najviac hodnotení získalo hodnotenie C 
– 26. Dve hodnotenia boli nedostatočné. 
 
Vyjadrenie študentov k otázke č. 5:  
AKO HODNOTÍTE PEDAGÓGOV TEÓRIE ? 
Z vyjadrení študentov k otázke č. 5 prevažná väčšina ich hodnotí kladne. Najviac výborných hodnotení (A) - 25 získala 
časť Dodržiavanie kontaktných hodín. Celkovo najslabšie, podobne ako posledné dva roky, bola hodnotená 
mimoškolská komunikácia.  
 
Vyjadrenie študentov k otázke č. 6:  
VYHOVUJE VÁM METODIKA (SPÔSOB) VÝUČBY TEÓRIE ? 
Z vyjadrení študentov k otázke č. 6 vyplýva, že študenti sú v prevažnej väčšine spokojní so spôsobom vyučovania 
teoretických predmetov. Najviac hodnotení bolo B - 23 a iba jedno hodnotenie bolo FX.  
 
Vyjadrenie študentov k otázke č. 7:  
AKO HODNOTÍTE VYBAVENIE A INOVÁCIU KNIŽNICE ŠTUDIJNOU LITERATÚROU ? 
Z vyjadrení študentov k otázke č.7 len 15 študentov hodnotí vybavenosť knižnice ako výbornú (A) a 15 ako veľmi dobrú 
(B). Najviac hodnotení 22 je C. 
 

Vyjadrenie študentov k otázke č. 8:  
AKO HODNOTÍTE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ FAKULTOU ?   
Na otázku č.7 iba 11 si myslí že aktivity fakulty sú výborné (A), 17 študentov ich  považuje za veľmi dobré (B) a 15 ako 
dobré (C). V tejto otázke bolo 6 negatívnych hodnotení FX, čo je najviac zo všetkých otázok. 

 
Vyjadrenie študentov k otázke č. 9:  
PRIESTOR NA INDIVIDUÁLNE POSTREHY A NÁZORY SPOJENÉ S VAŠÍM ŠTÚDIOM NA FVU AU  
Na túto otázku veľa študentov prejavilo spokojnosť so súčasným stavom, ale veľa z opýtaných na túto otázku vôbec 
neodpovedalo. Najviac postrehov a názorov – 21 sa týkalo štúdia, vyučovania a predmetov, pedagógov 
a komunikácie z ktorých bolo viac záporných – 12. 
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Iné názory sa týkali aj pedagógov a komunikácie kde bolo 6 kladných a 6 záporných postrehov. Asi najväčšia 
spokojnosť je s prístupom pedagógov a najväčšia nespokojnosť je s veľkosťou a vybavením ateliérov na katedrách. 
 
Vyjadrenie študentov k otázke č. 10:  
UVEĎTE, ČO POVAŽUJETE ZA NAJVÄČŠÍ PRÍNOS PRE VAŠE ŠTÚDIUM NA FVU 
K otázke č. 9 najčastejšie odpovede sa týkali: možnosti tvoriť, priatelia, skúsenosti, priestor na sebarealizáciu, 
Erasmus, komunikácia s pedagógmi a personálom fakulty, konzultácie, rozhľad, tvorivý rast, spolužiaci. V tejto otázke 
niektorí študenti v podstate odpovedali ešte na predchádzajúcu otázku. Možno povedať, že dominujú pozitívne pocity 
týkajúce sa prínosu pre ich štúdium. 
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7. ĎALŠIE VZDELÁVANIE 
 

FMU AU má akreditované Doplnkové pedagogické štúdium pre študentov a absolventov 
umeleckých škôl v študijnom odbore Hudobné umenie v znení: 
DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia 
v študijnom programe Kompozícia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých 
predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole. 
DPŠ v dennej a externej  forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia 
v študijnom programe Kompozícia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých 
predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole. 
 DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia 
v študijnom programe Interpretačné umenie  na výkon pedagogickej činnosti učiteľa 
umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.  
DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia 
v študijnom programe Interpretačné umenie na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých 
predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole. 
 
Denná aj externá forma DPŠ sa pre oba ŠP sa realizuje v rozsahu 200 hodín, v trvaní 2 rokoch. 
Obsahom DPŠ sú tri moduly: 
Modul: Pedagogicko-psychologický   90 hodín 
Modul: Odborovo-didaktický    50 hodín 
 pedagogická prax     40 hodín praxe 
Modul: predmetovo-odborový   20 hodín 
 
Začiatok štúdia nie je záväzný na začiatok akademického roka, ale môže sa začať realizovať po 
akreditovaní. Preto FMU AU začína DPŠ realizovať od letného semestra akademického roka  
2016/2017. 
Študent po absolvovaní DPŠ pre ŠP Kompozícia, získava spôsobilosť na výkon pedagogickej 
činnosti: učiteľa kompozície a hudobno-teoretických predmetov na ZUŠ, stredných školách 
a konzervatóriách. 
Študent po absolvovaní DPŠ pre ŠP Interpretačné umenie, získava spôsobilosť na výkon 
pedagogickej činnosti: učiteľa hudobných a hudobno-teoretických predmetov na ZUŠ, stredných 
školách a konzervatóriách. 
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8. SYSTÉM SOCIÁLNEJ PODPORY 

Akadémia     poskytuje   sociálnu    podporu    študentom    akadémie    priamou    formou  
prostredníctvom  štipendií   a nepriamou formou  poskytnutím  príspevku  na  náklady  
spojené so stravovaním a ubytovaním, na podporu športových a kultúrnych činností študentov.  
 
Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky 
predpísané  na ich poskytnutie.   Pri  počte  uchádzačov  o niektorú z nenárokových  
služieb presahujúcom jej celkovú kapacitu sa služba poskytne uchádzačom podľa kritérií vopred 
určených akadémiou, ktoré zohľadnia najmä sociálnu situáciu a študijný prospech uchádzača. 
 
Ak študent využil sociálnu podporu na iný účel, než na aký je určený, alebo ak sociálnu podporu  
využil napriek tomu, že na ňu nemá nárok, alebo ak iným spôsobom túto podporu zneužil, 
dopúšťa sa disciplinárneho priestupku podľa  § 72 zákona o vysokých školách. 
 
Akadémia v rámci svojich možností vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so 
zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby bez znižovania požiadaviek 
na študijný výkon. 
 
Sociálne štipendium  z prostriedkov štátneho rozpočtu 
 
poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených 
vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z.  o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, 
v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.  
 
Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom 
študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška 
sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia. 
 
Systém podpory študentov je zabezpečený formou rôznych druhov štipendií a to podľa platnej 

legislatívy a Štipendijného poriadku AU. Zdrojom financovania sú prostriedky zo štátneho 

rozpočtu a z vlastných zdrojov fakúlt prostredníctvom štipendijných fondov. Z prostriedkov 

štátneho rozpočtu sa poskytuje sociálne, motivačné a doktorandské  štipendium, zo štipendijných 

fondov fakulty  poskytujú motivačné štipendium, na podporu študentov pri reprezentácii školy 

v zahraničí a na podporu štúdia cudzincov na fakultách AU  

počet 

študentov

vyplatená 

čiastka

počet 

študentov

vyplatená 

čiastka

počet 

študentov

vyplatená 

čiastka

počet 

študentov

vyplatená 

čiastka

počet 

študentov

vyplatená 

čiastka

FDU 14 35585 14 4920 5 8542 4 1000 37 50047

FMU 7 18215 17 6211 11 67747 18 2420 53 94593

FVU 23 65035 22 8174 11 51182 0 0 56 124391

AU 44 118835 53 19305 27 127471 22 3420 146 269031

Fakulta

Dotácia zo ŠR Vlastné zdroje
Celkom

Štipendiá na AU v AR 2015/2016

Sociálne Motivačné Doktorandské Mimoriadne

 
 

V rámci hodnotenia bolo sociálne štipendium poskytnuté 44 študentom (v akademickom 
roku 2014/2015  - 48 študentov vo výške 123 345 EUR). V zmysle Štipendijného poriadku AU 
bolo motivačné štipendium vo výške 19 305 EUR  priznané 53 študentom, ktorí splnili podmienky 
na jeho priznanie (v akademickom roku 2014/2015  - 32 študentom vo výške  10 606 EUR). Zo 
štipendijných fondov fakúlt AU bolo poskytnuté mimoriadne štipendium vo výške 3 420 EUR 
dvadsiatim dvom študentom a to ako motivačné štipendium (FDU) a tiež ako sociálna podpora 
študentom FMU (v akademickom roku 2014/2015  - 29 študentom vo výške  2 570 EUR).  
Finančné prostriedky pre študentov doktorandských študijných programov (denná forma štúdia) 
sa vyčleňujú v rámci rozdelenia dotácie na AU a v tomto období bolo poskytnuté doktorandské 
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štipendium 27 študentom vo výške 127 471 EUR (v akademickom roku 2014/2015 - 24 
doktorandom vo výške  155 974 EUR). 

 
V zmysle novely zákona o VŠ bola ustanovená rektorom AU  funkcia koordinátora pre 

študentov so špecifickými potrebami, ktorého výkonom je poverený prorektor pre vzdelávanie na 
AU. Činnosťou na fakultách AU sú koordinovaním poverení prodekani pre vzdelávanie, ktorých 
poverujú dekani fakúlt. Koordinátori sa aktívne podieľajú na identifikovaní uchádzačov o štúdium 
so špecifickými potrebami, zabezpečujú poradenstvo , spoluprácu s účelovými pracoviskami, 
vyhodnocujú rozsah podporných služieb, navrhujú špecifické formy prijímacích konaní. V 
akademickom roku 2015/2016 neštudoval na fakultách AU žiaden študent so špecifickými 
potrebami, ale koordinátori fakúlt sa zúčastňujú stretnutí organizovaných Radou MŠVVaŠ SR na 
podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. 
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9. PEDAGOGICKÁ ZAŤAŽENOSŤ 
 
Grafické vyjadrenie počtu pedagógov k počtu študentom na jednotlivých fakultách a celkovo na 
AU. Do počtu pedagógov sú zahrnutí len zamestnanci v trvalom pracovnom pomere (bez 
zamestnancov zabezpečujúcich výučbu na dohody o pracovnej činnosti vykonaní práce). 

 

Počet 

pedagógov Počet študentov 

Počet 

pedagógov Počet študentov 

Počet 

pedagógov Počet študentov 

Počet 

pedagógov Počet študentov 

2014 57 160 49 174 34 214 140 548

2015 50 147 52 178 33 220 135 545

2016 42 144 53 194 35 211 130 549

Porovnanie pedagogickej zaťaženosti učiteľov k počtom študentov v sledovanom období

FDU FMU FVU AU
stav k 

31.10.

 
 

     . 
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10. ÚLOHY PRE ĎALŠIE OBDOBIE  
 
 
Jednou zo základných úloh Akadémie pre nasledujúce obdobie je kvalitné a efektívne  
vzdelávanie. Všetky procesy v tejto oblasti by mali byť nastavené tak aby smerovať k vytváraniu 
optimálnych podmienok pre odborný a osobnostný rast študentov. Zvyšovanie nárokov na kvalitu 
vzdelávania a umeleckého výskumu by mali viesť k posilneniu postavenia akadémie 
v konkurencii verejných a súkromných vysokých škôl doma ale aj v európskom kontexte. 
Pre úspešne napredovanie a ďalší rozvoj Akadémie umení v najbližšom období bude potrebné : 
 

1. Udržať zaradenie AU medzi školy univerzitného typu s právom habilitovať a inaugurovať  
na FMU. V ďalšom období získať toto právo  pre FVU a FDU. 

2. Stabilizovať a udržať  stav  študentov na FMU a FVU. Na FDU zvýšiť celkový počet  
    o desať študentov. 

3. Pripraviť a kreovať  nové študijné programy Grafický dizajn, Digitálne sochárstvo,  
Divadelná veda, Divadelný manažment, Scénografia a kostýmové výtvarníctvo, 
Muzikálové herectvo, Bábkové herectvo, Orchestrálne dirigovanie, Jazzová interpretácia, 
Filmová produkcia a manažment. 

4. Rozšíriť ponuku elektronickej registrácie študentov(AIS) o nasledovné činnosti po        
implementácii správcom UIPŠ Košice : 

    
- dokončiť celý proces prijímacieho konania – elektronická návratka, v rámci ktorej     

uchádzač okrem záujmu o štúdium žiada o ISIC a ubytovanie 
- preklopenie prihlášok do kontrolného štatistického programu CVTI SR /rezortná štatistika    

o Prijímacom konaní 2017/2018/ 
- naimportovanie fotiek študentov do AiS2 
- import platieb zo štátnej pokladne do AiS2 a následné automatické párovanie 
- rozbehnúť modul ubytovania, v ktorom si študenti môžu podávať žiadosti o ubytovanie 

a následne môžu byť žiadosti aj vyhodnotené podľa zadaných kritérií stanovených ŠD 
AU 

- po implementácii programu EMSTUDENT od spoločnosti TransData možnosť importu 
údajov pre tlač preukazov študentov ISIC  

- kontrola platieb za nové preukazy a elektronickú validáciu preukazov študentom vyšších 
ročníkov 

 
V rámci medzinárodnej umelecko-pedagogickej spolupráce a prezentácie bude potrebné ďalej 
pokračovať v organizovaní alebo participácii na nasledovných podujatiach : 
  
Medzinárodná teatrologická konferencia  DNES A TU 
Medzinárodný festival študentov umeleckých škôl  ARTORIUM 
Medzinárodný festival študentských filmov  DÁMI A PÁNI PRICHÁDZAME 
Medzinárodný projekt umeleckých vysokých škôl   FIGURAMA  
Medzinárodný festival klavírneho umenia  FORUM PER TASTI 
Medzinárodný festival  BASS FEST 
Súťaž  Karla Ditters von Dittersdorfa) 
STRETNUTIE NAD ZBOROVOU PARTITÚROU (dirigentské kurzy a od r.2015 aj medzinárodná 
dirigentská súťaž). 
 

 

 

 

 

 


