
 

 
 

 
 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia  

Panelu filmové umenie a multimédiá  

dňa 26. 5. 2022 

 

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

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

 Bc. Jana Majerová – tajomníčka AR AU 

 

Ospravedlnený/í:  doc. Mgr. Vít Janeček 

 

Pozvaný/í:  doc. Ľubomír Viluda, ArtD. 

 
 

Zapísala:            Bc. Jana Majerová 
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Program 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Pripomienky a poznámky k hodnoteniu ŠP v Bc. stupni štúdia 

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

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

dekana FDU. V úvode navrhla, že zasadnutie bude nahrávané, s čím všetci súhlasili. Zasadnutie bude 

nahrávané. 

 

2. Pripomienky a poznámky k hodnoteniu ŠP v Bc. stupni štúdia 

Predsedníčka panelu predložený dokument už pripomienkovala a tiež aj doc. Dudková svoje 

pripomienky poslala. Prizvaný dekan FDU doc. Viluda v diskusii odpovedal na všetky otázky kladené 

členmi panelu. Diskusia sa orientovala na obsah ŠP, na jednotlivé predmety v Bc. stupni štúdia. 

Odporúčania ako aj pripomienky panelu budú zaznamenané. 

→ Veľa čiastkových cvičení a výstupov za semester – bolo by dobré zredukovať a viac pracovať v tíme 

→ Radikálne zmeny nie je možné urobiť v tak krátkom čase, závisí to aj od súčasného personálneho 

obsadenia. Je možné robiť pozvoľné zmeny a pravidelne každý rok meniť IL predmetu 

→ Treba robiť pre Bc. študentov týždenný rozvrh a túto periodicitu dodržať aj u druhákov 

→ Tretí ročník zamerať viac na praktické vyučovanie 

→ Treba sa orientovať na potreby trhu 

→ Pripomienky priebežne implementovať do procesu a odstrániť vytknuté nedostatky 

→ Treba uviesť  štátnicové predmety 

→ Predsedníčka panelu urobí zo zasadnutia vecný zápis 

 

3. Rôzne  a diskusia 

Diskusia k jednotlivým otázkam prebiehala  priebežne počas zasadnutia panelu, do ktorej sa  zapojili 

všetci členovia panelu. Zároveň sa dohodli na ďalšom samostatnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 31. 

mája o 14:00 cez platformu MS Teams, a na ktoré pozývajú aj spravodajcu doc. Mgr. art. Ľubomíra 
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Viludu. ArtD.  a podľa potreby PaedDr. P. Vítka. Predsedníčka požiadala členov panelu, aby si 

preštudovali do termínu zasadnutia AS ŠP Mgr. a ArtD. štúdia. 

 

4. Záver 

doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová Ferenčuhová, ArtD. ukončila zasadnutie panelu a poďakovala za účasť. 

 

 

 

 

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

      predsedníčka Odborného panelu 

      Filmové umenie a multimédiá 

 

V Banskej Bystrici 17. 5. 2022 


