
 

 
 

 
 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia  

Panelu filmové umenie a multimédiá  

dňa 1. 8. 2022 

 

Prítomní:  doc. Mgr. art. Mária Ridzonova Ferenčuhová, ArtD., doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.,  

Mgr. art. Martin Timko, ArtD., Mgr. art. Mária Pinčíková 

 Bc. Jana Majerová – tajomníčka AR AU 

 

Ospravedlnený/í:  doc. Mgr. Vít Janeček 

 

Pozvaný/í:  PaedDr. Peter Vítko, doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD. 

 
 

Zapísala:            Bc. Jana Majerová 
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Program 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Vypĺňanie hodnotiacich správ panelov – podrobnejšie informácie 

3. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

doc. Mgr. art. Mária Ridzonova Ferenčuhová, PhD. - predsedníčka Panelu filmové umenie a 

multimédiá (ďalej len „ panelu FUaM“) otvorila zasadnutie panelu, privítala všetkých pripojených a 

osobitne prorektora PaedDr. Petra Vítka. V úvode navrhla, že zasadnutie bude nahrávané, s čím všetci 

súhlasili. Zasadnutie bolo zvolané za účelom získania podrobnejších informácií, ktoré sú potrebné 

k vypĺňaniu hodnotiacej správy panelu pre jednotlivé zosúlaďované ŠP. 

 

2. Vypĺňanie hodnotiacich správ panelu 

Informácie o študentoch so špecifickými potrebami 

Študenti so špecifickými potrebami – riešenie takýchto študentov na AU objasnil prorektor pre 

vzdelávaciu činnosť PaedDr. Peter Vítko. AU má nastavený proces podľa požiadaviek, ktoré študenti 

doručia. Fakultné správy o činnosti uvádzajú počty študentov so špec. potrebami. Nie je ich veľa. 

Pracujú s nimi koordinátori na jednotlivých fakultách. 

→ na webovej stránke AU sú zverejnené informácie o špecifických potrebách 

→ pripomienky panelu budú do septembra zapracované 

→ do 15. 8. 2022 musí byť jasné, či sa ŠP zosúladí, a to platným prijatým uznesením 

→ v správe panelu sa budú uvádzať pripomienky panelu 

→ zásadné pripomienky panelu budú vlastne v správe panelu -  odporúčania panelu 

→ AU zriadi psychologicko-pedagogické centrum, poradenstvo poskytuje študentom aj študijný  

              referent, prodekan pre štúdium, kariérny poradca 

→ informácie o programe ERASMUS+ 

→ Štandard 9 – rezortné štatistiky, centrálne registre, vyhodnocovanie dát, údaje na webe, údaje 

              VSK AU, UNIKAN, prepojenie informačných systémov, odborná literatúra, Art.aku.sk – príklad  

              dobrej praxe – dôležitý informačný kanál AU (zaregistrovaných 2923 diel) 

→ počas akademického roka sa realizujú anonymné dotazníky študentov AU (akademická  

              štvrťhodinka – SAAVŠ, predmetové ankety 
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→ hlasovať o HS sa bude cez Forms formulár 

→ linky v hodnotiacich správach fakúlt sú aktívne 

Na kladené otázky predsedníčky panelu FUaM odpovedal aj dekan FDU doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, 

ArtD. 

3. Záver 

doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová Ferenčuhová, PhD. ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za 

aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 1. augusta 2022 

 

doc. Mgr. art. Mária  Ridzoňová Ferenčuhová, PhD. 

predsedníčka Panelu  FUaM 


