
 

 
 

 
 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia  

Panelu hudobné umenie 

dňa 10. 5. 2022 

 

Prítomní:  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc., doc. Ivo Kahánek, ArtD., doc. Mgr. art. 

Ronald Šebesta, ArtD., doc., Oľga Smetanová 

 Bc. Jana Majerová – tajomníčka AR AU 

 

Ospravedlnený/í:  doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

 

Pozvaný/í:  PaedDr. Peter Vítko 

 
 

Zapísala:            Bc. Jana Majerová 
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Program 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Termíny zasadnutí Panelu hudobné umenie 

3. informácia o odovzdaných akreditačných spisoch 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. - predsedníčka Panelu hudobné umenie (ďalej len „ panelu“) 

otvorila zasadnutie panelu, privítala všetkých pripojených a osobitne prorektora PaedDr. Petra Vítka. 

V úvode navrhla, že zasadnutie bude nahrávané, s čím všetci súhlasili. Informovala, že v paneli nastali 

personálne zmeny.  

V súvislosti s konfliktom záujmu doc. Mgr. art. Márie Strenáčikovej bol akreditačnou radou na 

zasadnutí 4. 5. 2022 schválený návrh na dočasných členov panelu. Doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. 

pre posudzovanie ŠP Kompozícia v 1. a 2. stupni štúdia a doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. pre 

posudzovanie ŠP Interpretačné umenie v 1. a 2. stupni štúdia. 

 

2. Termíny zasadnutí Panelu hudobné umenie 

Predsedníčka panelu informovala prítomných o termíne ďalšieho zasadnutia 18. 5. 2022. Tajomníčka AR 

zasadnutie naplánuje v aplikácii Microsoft Teams v tíme Panel hudobné umenie a zabezpečí nahrávanie. 

 

3. Informácia o odovzdaných akreditačných spisoch 

Všetkým členom panelu bol 9. 5. 2022 postúpený na posudzovanie akreditačný spis Kompozícia Bc. 

stupeň štúdia, ktorý je po formálnej kontrole. Ostatné odovzdané spisy FMU čakajú na výsledky 

formálnej kontroly. 

 

6. Rôzne  

Predsedníčka panelu odovzdala slovo prorektorovi PaedDr. Petrovi Vítkovi. 

- štyri študijné programy (ŠP) sa budú predkladať na schvaľovanie SAAVŠ, preto je potrebné spisy 

posudzovať 
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   v navrhnutom poradí: 

- termín ukončenia posudzovania v paneli by mal byť do polovice júna, 

- pozornosť treba venovať súboru ŠP na Share point, 

- prorektor sa venoval obsahu jednotlivých adresárov ŠP, 

- pri kontrole a posudzovaní spisov je žiadúce robiť si vlastné poznámky, 

- dal do pozornosti Metodické usmernenie, ktoré tajomníčka pošle členom panelu, 

- na zasadnutie panelu môže predsedníčka pozvať spravodajcu a iné osoby, 

- pripravuje sa formulár hodnotiacej správa panelu. 

Prorektor poukázal na niektoré konkrétne nedostatky v spisoch (Vnútorná hodnotiaca správa  - v 

obsahu textov, odbočenie od témy, ako aj v uvádzaných dôkazoch – nesprávne prelinkovanie, 

nefunkčné linky) a upozornil, na čo sa majú členovia panelu pri kontrole upriamiť. Treba dať pozor, ako 

sa zobrazuje VTC a VUPCH. Informoval, že formulár hodnotiacej správy je identický s formulárom 

SAAVŠ. 

 

7. Záver 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 10. mája 2022 

 

doc. Mgr. art. Mária  Strenáčiková, CSc. 

predsedníčka panelu  HU 


