
 

 
 

 

 

 

Zápisnica z online hlasovania Odborného panelu hudobné umenie o schválení  

Hodnotiacich správ odborného panelu k žiadosti o posúdenie súladu ŠP so 

štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB  a prijatých uznesení zo dňa 27. júla 2022 
 

 

Členovia panelu HU 

Predsedníčka: 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

Členovia: 

prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.  

doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.   

Mgr. art. Oľga Smetanová 

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

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

Bc. Alexandra Volentiérová – študentka FMU 

 

Oprávnení hlasovať: 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.  

doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.   

Mgr. art. Oľga Smetanová 

Bc. Alexandra Volentiérová – študentka FMU 

 

 

Pri posudzovaní žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu a vypracovaní Hodnotiacej 

správy Odborného panelu hudobné umenie (ďalej len „ panel HU“) k žiadosti o posúdenie súladu 

študijného programu so štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB panel HU skúmal súlad skutočností 

uvedených v žiadosti a v podkladoch k žiadosti so štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB pre jednotlivé 

študijné programy. Panel HU bol detailne oboznámený s Vnútornými hodnotiacimi správami 

študijných programov a posudzoval úroveň tvorivých činnosti (VTC) na spoločných zasadnutiach  

a hodnotenia  úrovne sú výsledkom vzájomnej odbornej diskusie jednotlivých členov panelu. Po 

ukončení procesu posudzovania súladu ŠP so štandardmi panel HU vypracoval Hodnotiace správy 

jednotlivých posudzovaných ŠP, schválil Hodnotiace správy a na základe výroku v časti I. Návrh 

rozhodnutia alebo vyjadrenia odborného panelu prijal uznesenia. Odborný panel hudobné umenie 

hlasoval o schválení Hodnotiacich správ panelu k žiadosti o posúdenie súladu študijného programu 

so štandardmi prostredníctvom formulára v aplikácii Forms. 

 

 

 



 

 
 

1. 

Žiadosť o zosúladenie ŠP Interpretačné umenie Bc. stupeň štúdia podaná 28. 4. 2022 

Postúpené panelu HU 23. 5. 2022 

Vyžaduje sa predchádzajúc súhlas SAAVŠ 

Odborný panel bol oboznámený s výpisom  uznesení zo 47. zasadnutia Výkonnej rady SAAVŠ 

 

Uznesenie SAAVŠ č. 47/9 z 20. 7. 2022, číslo žiadosti 16304 

 

Uznesenie AR HU č. 7/2022 zo dňa 27. 7. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o posúdenie súladu ŠP Interpretačné umenie Bc. stupeň 

štúdia, kód: 101089, zaevidovanej pod č. ARAU00008/2022-ARAU/001 so štandardmi SAAVŠ a VSK 

AU BB, panel HU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí konštatuje, že ŠP 

Interpretačné umenie Bc. stupeň štúdia je v súlade so zákonom o kvalite, v súlade so štandardmi 

SAAVŠ a postupmi uvedenými vo VSK AU BB.  

Výsledok hlasovania 

Za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0   

Uznesenie prijaté 

 

2. 

Žiadosť o zosúladenie ŠP Kompozícia Bc. stupeň štúdia v dennej forme podaná 28. 4. 2022 

Postúpené panelu HU 10. 5. 2022  

Vyžaduje sa predchádzajúc súhlas SAAVŠ 

Odborný panel bol oboznámený s výpisom  uznesení zo 47. zasadnutia Výkonnej rady SAAVŠ 

Uznesenie SAAVŠ č. 47/9 z 20. 7. 2022, číslo žiadosti 16305 

 

Uznesenie AR HU č. 8/2022 zo dňa 27. 7. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o posúdenie súladu ŠP Kompozícia Bc. stupeň štúdia, kód: 

101090, zaevidovanej pod č. ARAU00005/2022-ARAU/001 so štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB, panel 

HU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí konštatuje, že ŠP Kompozícia Bc. stupeň 

štúdia je v súlade so zákonom o kvalite, v súlade so štandardmi SAAVŠ a postupmi uvedenými vo VSK 

AU BB.  

Výsledok hlasovania 

Za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. 

Žiadosť o zosúladenie ŠP Interpretačné umenie Mgr. stupeň podaná 6. 5. 2022 

Postúpené panelu HU 23. 5. 2022  

ŠP nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu SAAVŠ 

Uznesenie AR HU č. 9/2022 zo dňa 27. 7. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o posúdenie súladu ŠP Interpretačné umenie Mgr. stupeň 

štúdia, kód: 101091, zaevidovanej pod č. ARAU00009/2022-ARAU/001 so štandardmi SAAVŠ a VSK  



 

 
 

AU BB, panel HU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí konštatuje, že ŠP 

Interpretačné umenie Mgr. stupeň štúdia je v súlade so zákonom o kvalite, v súlade so štandardmi 

SAAVŠ a postupmi uvedenými vo VSK AU BB.  

Výsledok hlasovania 

Za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté 

 

4. 

Žiadosť o zosúladenie ŠP Kompozícia Mgr. stupeň štúdia podaná 28. 4. 2022 

Postúpené panelu HU 23. 5. 2022  

ŠP nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu SAAVŠ 

 

Uznesenie AR HU č. 10/2022 zo dňa 27. 7. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o posúdenie súladu ŠP Kompozícia Mgr. stupeň štúdia, 

kód: 101092, zaevidovanej pod č. ARAU00006/2022-ARAU/001 so štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB, 

panel HU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí konštatuje, že ŠP Kompozícia Mgr. 

stupeň štúdia je v súlade so zákonom o kvalite, v súlade so štandardmi SAAVŠ a postupmi uvedenými 

vo VSK AU BB.  

Výsledok hlasovania 

Za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté 

 

5. 

Žiadosť o zosúladenie ŠP Interpretačné umenie ArtD. stupeň v dennej forme štúdia podaná 28. 4. 2022 

Postúpené panelu HU 23. 5. 2022  

Vyžaduje sa predchádzajúc súhlas SAAVŠ s úpravou ŠP a zmenou údajov o ŠP 

Odborný panel bol oboznámený s výpisom  uznesení zo 46. a 47. zasadnutia Výkonnej rady SAAVŠ 

Uznesenie SAAVŠ č. 46/5 zo 16. 6. 2022, číslo žiadosti 16129, č. 47/10 z 20. 7. 2022, číslo žiadosti 16130 

 

Uznesenie AR HU č. 11/2022 zo dňa 27. 7. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o posúdenie súladu ŠP Interpretačné umenie ArtD. stupeň 

v dennej forme štúdia, kód: 101094, zaevidovanej pod č. ARAU000010/2022-ARAU/001 so štandardmi 

SAAVŠ a VSK AU BB, panel HU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí konštatuje, že 

ŠP Interpretačné umenie ArtD. stupeň v dennej forme štúdia je v súlade so zákonom o kvalite, v súlade 

so štandardmi SAAVŠ a postupmi uvedenými vo VSK AU BB.  

Výsledok hlasovania 

Za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 

 



 

 
6. 

Žiadosť o zosúladenie ŠP Interpretačné umenie ArtD. stupeň v externej forme štúdia podaná 28. 4. 

2022 

Postúpené panelu HU 23. 5. 2022  

Vyžaduje sa predchádzajúc súhlas SAAVŠ s úpravou ŠP a zmenou údajov o ŠP 

Odborný panel bol oboznámený s výpisom  uznesení zo 46. a 47. zasadnutia Výkonnej rady SAAVŠ 

Uznesenie SAAVŠ č. 46/5 zo 16. 6. 2022, číslo žiadosti 16128, č. 47/10 z 20. 7. 2022, číslo žiadosti 16140 

 

Uznesenie AR HU č. 12/2022 zo dňa 27. 7. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o posúdenie súladu ŠP Interpretačné umenie ArtD. stupeň 

v dennej forme štúdia, kód: 101093, zaevidovanej pod č. ARAU000011/2022-ARAU/001 so štandardmi 

SAAVŠ a VSK AU BB, panel HU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí konštatuje, že 

ŠP Interpretačné umenie ArtD. stupeň v externej forme štúdia je v súlade so zákonom o kvalite, 

v súlade so štandardmi SAAVŠ a postupmi uvedenými vo VSK AU BB.  

Výsledok hlasovania 

Za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

Záver 

Odborný panel hudobné umenie predložené Hodnotiace správy k žiadosti o posúdenie súladu ŠP so 

štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB schválil a v prijatých uzneseniach konštatuje, že všetky predložené 

posudzované ŠP sú v súlade so zákonom o kvalite, v súlade so štandardmi SAAVŠ a postupmi 

uvedenými vo VSK AU BB.   

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 27. 7. 2022 

 

 

 

 

       doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

predsedníčka panelu HU 

 


