
 

 
 

 

Panel Hudobné umenie 

 

Zápisnica z online zasadnutia zo dňa 7. júna 2022 

 

 

Prítomní: 

prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. 

doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.   

Mgr. art. Oľga Smetanová 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

 

Ospravedlnení: 

doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. – dočasný člen panelu 

doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – dočasná členka panelu 

Bc. Alexandra Volentiérová - študentka 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

2. Informácie o hodnotení VTC 

3. Prerokovanie žiadosti dekana FMU AU doc. Mgr. art. Petra Špiláka, PhD., ArtD. 

o zrušenie Študijného programu Umelecká interpretácia hudobného diela 

4. Prerokovanie žiadosti dekana FMU AU doc. Mgr. art. Petra Špiláka, PhD., ArtD. 

o zrušenie Študijného programu Orchestrálne nástroje 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

K bodu 1 

Doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. – predsedníčka Odborného panelu hudobné umenie 

(ďalej len „panel HU“) otvorila zasadnutie, privítala všetkých prítomných a oboznámila ich 

s programom zasadnutia.  

 

K bodu 2 

Všetci členovia panelu obdržali individuálne hodnotiace hárky na hodnotenie VTC 

predložených študijných programov na posúdenie súladu SP so štandardami SAAVŠ  

a dokumentom Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, 

výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „ 

VSK AU“): Kompozícia -  Bc., Kompozícia - Mgr., Interpretačné umenie - Bc., Interpretačné  



 

 
 

umenie -  Mgr., Hudobné umenie ArtD. - denná forma, Hudobné umenie ArtD. -  externá 

forma. Každý člen hodnotí VTC individuálne. 

Keďže nikto  nemal pripomienky k spôsobu hodnotenia VTC, dala predsedníčka hlasovať 

o uznesení. 

 

Uznesenie AR HU č. 1/2022 

Členovia panelu vypracujú hodnotiace hárky do 25. 6. 2022 a následne zašlú predsedníčke, 

ktorá doplní hodnotenia do sumárneho hárku jednotlivých ŠP. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 4, proti: 0, zdržal sa:0 

 

K bodu 3 

Panel HU prerokoval podanú žiadosť dekana FMU AU doc. Mgr. art. Petra Špiláka, PhD., ArtD. 

o zrušenie  Študijného programu Umelecká interpretácia hudobného diela, ArtD. - kód: 100392, 

UIPŠ kód: 8211V13. Žiadosť bola tajomníčkou Akreditačnej rady AU zaevidovaná a zaslaná 

predsedníčke panelu na prerokovanie a schválenie žiadosti o zrušenie ŠP členmi panelu Žiadosť 

obsahuje základné informácie a zdôvodnenie podania predmetnej žiadosti. 

Keďže nikto  nemal pripomienky k predloženej žiadosti, dala predsedníčka hlasovať 

o uznesení. 

 

Uznesenie AR HU č. 2/2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o zrušenie ŠP Umelecká interpretácia hudobného 

diela kód: 100392, UIPŠ kód: 8211V13 zaevidovanej pod č. ARAU000023/2022/002 panel HU 

predmetnú žiadosť prerokoval a schvaľuje zrušenie ŠP Umelecká interpretácia hudobného 

diela kód: 100392, UIPŠ kód: 8211V13 bezprostredne po schválení žiadosti. Rektor, dekan 

fakulty alebo nimi poverené osoby sú povinné zrealizovať ďalšie potrebné kroky vyplývajúce 

predovšetkým z ustanovení dokumentu VSK AU, čl. 75.  

Výsledok hlasovania: 

Za: 4, proti: 0, zdržal sa:0 

 

K bodu 4 

Panel HU prerokoval žiadosť dekana FMU AU doc. Mgr. art. Petra Špiláka, PhD., ArtD. 

o zrušenie  Študijného programu Orchestrálne nástroje, Bc. stupeň štúdia - kód: 4703, UIPŠ 

kód: 8211839. Žiadosť bola tajomníčkou Akreditačnej rady AU zaevidovaná a zaslaná 

predsedníčke panelu na prerokovanie a schválenie žiadosti o zrušenie ŠP členmi panelu. 

Žiadosť obsahuje základné informácie a zdôvodnenie podania predmetnej žiadosti. 

Keďže nikto  nemal pripomienky k predloženej žiadosti, dala predsedníčka hlasovať 

o uznesení. 



 

 
 

 

Uznesenie AR HU č. 3/2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o zrušenie ŠP Orchestrálne nástroje. Kód: 4703, 

UIPŠ kód: 8211839 zaevidovanej pod č. ARAU000023/2022/001panel HU predmetnú žiadosť 

prerokoval a schvaľuje zrušenie ŠP Orchestrálne nástroje kód: 4703, UIPŠ kód: 8211839 

bezprostredne ku dňu schválenia žiadosti. Rektor, dekan fakulty alebo nimi poverené osoby 

sú povinné zrealizovať ďalšie potrebné kroky vyplývajúce predovšetkým z ustanovení 

dokumentu VSK AU, čl. 75.  

Výsledok hlasovania: 

Za: 4, proti: 0, zdržal sa:0 

 

K bodu 5 

Do bodu Rôzne sa neprihlásil nikto.  

 

K bodu 6 

Doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. – predsedníčka panelu HU poďakovala všetkým za 

aktívnu účasť a ukončila zasadnutie panelu. 

 

      doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.  

predsedníčka panelu HU 

 

 

Banská Bystrica, 7. 6. 2022 


