
 

 
 

 
 
 

 

Zápisnica Panelu dramatické umenie 

zo schválenia Periodického hodnotenia 

ŠP za akad. rok 2021/2022 
Žiadosti a HS ŠP postúpené panelu dňa 23. 11. 2022 

Prítomní:  doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD., Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., prof. PhDr. 

Jiří Voráč, Ph. D., Mgr. art. Matúš Hollý, prof. MgA. Ivo Krobot 

 Bc. Jana Majerová – tajomníčka AR AU 

 

Ospravedlnený/í:    

 

Pozvaný/í:   

 
 

Zapísala:            Bc. Jana Majerová 
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 Prerokovanie a schválenie periodického hodnotenia ŠP a hodnotiacich správ ŠP za akademický rok 

2021/2022. 

Predseda panelu informoval členov panelu o doručení žiadostí dekana FDU o periodické hodnotenie  

ŠP realizovaných na fakulte za akademický rok 2021/2022 podľa čl. 63 ods. 3b a ods. 13 VSK AU BB.  

Panel musí postupovať v súlade s čl. 4 ods. 25 Štatútu Akreditačnej rady AU, teda Hodnotiace správy, 

ktoré sa nachádzajú v prílohe e-mailu je potrebné preštudovať/prerokovať a uznesením schváliť.  

Hodnotiace správy už boli prerokované v programovej rade FDU.  

Vyjadrenie je potrebné zaslať v čo najkratšom čase, pretože kompletné materiály sa finalizujú  

a pripravujú na predloženie Slovenskej akreditačnej agentúre v mesiaci december 2022. 

Pokyny k hlasovaniu: 

Váš súhlas, resp. nesúhlas, alebo zdržanie sa, prosím, vyjadrite samostatne ku každému ŠP.  

1. Hodnotiacu správu ŠP DDR v Bc. stupni štúdia za akademický rok 2021/2022: 

schvaľujem/neschvaľujem   (vybrať možnosť) 

2. Hodnotiacu správu ŠP DU v  Mgr. stupni štúdia v dennej forme za akademický rok 

2021/2022: schvaľujem/neschvaľujem   (vybrať možnosť) 

3. Hodnotiacu správu ŠP DU v ArtD. stupni štúdia v dennej forme za akademický rok 

2021/2022: schvaľujem/neschvaľujem   (vybrať možnosť) 

4. Hodnotiacu správu ŠP DU v ArtD. stupni štúdia v externej forme za akademický rok 

2021/2022: schvaľujem/neschvaľujem   (vybrať možnosť) 

5. Hodnotiacu správu ŠP Herectvo v Bc. stupni štúdia za akademický rok 2021/2022: 

schvaľujem/neschvaľujem   (vybrať možnosť) 
 

Po preštudovaní jednotlivých hodnotiacich správ sa členovia panelu vyjadrili k správam elektronickou 

formou podľa inštrukcie predsedu panelu a tajomníčky AR AU. Z hlasovania boli v súlade s VSK AU BB 

čl. 63 ods. 23, písm. a) prijaté nasledujúce uznesenia: 

 

Uznesenie AR DU č. 9/2022 

Panel dramatické umenie AR AU žiadosť o periodické hodnotenie a schválenie ročnej hodnotiacej 

správy ŠP  Divadelná dramaturgia a réžia Bc. stupeň štúdia zaevidovanej dňa 22. 11. 2022 pod  

č. ARAU000029/2022/001 prerokoval a schvaľuje Periodické hodnotenie ŠP Divadelná dramaturgia  

a réžia Bc. stupeň štúdia za akademický rok 2021/2022 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania 

za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie AR DU č. 10/2022 

Panel dramatické umenie AR AU žiadosť o periodické hodnotenie a schválenie ročnej hodnotiacej 

správy ŠP  Herectvo Bc. stupeň štúdia zaevidovanej dňa 22. 11. 2022 pod č. ARAU000029/2022/008 

prerokoval a schvaľuje Periodické hodnotenie ŠP Herectvo Bc. stupeň štúdia za akademický rok 

2021/2022 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania 

za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie prijaté 
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Uznesenie AR DU č. 11/2022 

Panel dramatické umenie AR AU žiadosť o periodické hodnotenie a schválenie ročnej hodnotiacej 

správy ŠP  Divadelné umenie Mgr. stupeň štúdia zaevidovanej dňa 22. 11. 2022 pod č. 

ARAU000029/2022/004 prerokoval a schvaľuje Periodické hodnotenie ŠP Divadelné umenie Mgr. 

stupeň štúdia za akademický rok 2021/2022 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania 

za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie AR DU č. 12/2022 

Panel dramatické umenie AR AU žiadosť o periodické hodnotenie a schválenie ročnej hodnotiacej 

správy ŠP  Divadelné umenie ArtD. stupeň štúdia  v dennej forme zaevidovanej dňa 22. 11. 2022 pod  

č. ARAU000029/2022/006 prerokoval a schvaľuje Periodické hodnotenie ŠP Divadelné umenie ArtD. 

stupeň štúdia  v dennej forme za akademický rok 2021/2022 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania 

za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie AR DU č. 13/2022 

Panel dramatické umenie AR AU žiadosť o periodické hodnotenie a schválenie ročnej hodnotiacej 

správy ŠP  Divadelné umenie ArtD. stupeň štúdia  v externej forme zaevidovanej dňa 22. 11. 2022 pod  

č. ARAU000029/2022/007 prerokoval a schvaľuje Periodické hodnotenie ŠP Divadelné umenie ArtD. 

stupeň štúdia  v externej forme za akademický rok 2021/2022 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania 

za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Na základe hlasovania členov panelu predseda panelu skonštatoval, že všetky predložené žiadosti 

o periodické hodnotenie ŠP boli v paneli prerokované a hodnotiace správy ŠP za akademický rok 

2021/2022 schválené. 

 

V Banskej Bystrici, 30. novembra 2022 

doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD. 

predseda panelu  DU 

 

 

 


