
 

 
 

 
 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia  

Panelu hudobné umenie 

dňa 8. 6. 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:  doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD., doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, 

PhD. 

 
 

Zapísala:            Bc. Jana Majerová 
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1. Otvorenie zasadnutia 

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

otvorila zasadnutie panelu, privítala všetkých členov panelu, osobitne dekana FMU doc. Mgr. art. 

Petra Špiláka, PhD., ArtD. a prodekanku pre štúdium doc. PaedDr. Máriu Strenáčikovú, PhD. V úvode 

navrhla, že zasadnutie bude nahrávané, s čím všetci súhlasili. Informovala, že v paneli nastala ďalšia 

personálna zmena. V súvislosti so vzdaním sa členstva v AR AU študentky Michaely Mojžišovej bola 

za internú členku AR AU v paneli Hudobné umenie schválená AS FMU študentka FMU Alexandra 

Volentierová.  

 

2. Základné informácie o procese akreditačného procesu a posudzovania VTC 

→ Predsedníčka panelu informovala prítomných, že ŠP Kompozíciu Bc. stupeň štúdia 

podrobnejšie odprezentoval na minulom zasadnutí panelu určený spravodajca doc. Mgr. art. 

Peter Špilák, PhD., ArtD.  

Prezentácia ŠP IU – Bc. a Mgr. stupeň štúdia doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. 

 

→ Bc. štúdium  - OZŠP prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., členovia panelu boli oboznámení 

s Odporúčaným študijným plánom, Opisom študijného programu. 

→ Mgr. štúdium  - OZŠP prof. Marián Lapšanský, členovia panelu boli oboznámení 

s Odporúčaným študijným plánom, Opisom študijného programu – skladba predmetov je 

podobná s malými zmenami. 

 

Prezentácia ŠP Hudobné umenie ArtD. stupeň štúdia v dennej a externej forme doc. doc. Mgr. art. 

Peter Špilák, PhD., ArtD. 

→ v úvode sa poďakoval všetkým za členstvo v odbornom paneli hudobné umenie, 

→ podrobne odprezentoval Odporúčaný študijný plán, Opis študijného programu, 

→ v doktorandskom ŠP sa upravoval názov na Hudobné umenie, kde sa zlúčili viaceré ŠP 

a upriamil pozornosť na dôležité predmety. 

 

3. Rôzne 

Predsedníčka panelu oznámila, že boli doručené aj ostatné hodnotiace hárky a Hodnotiaca správa 

panelu za doktorandské ŠP. 

Hodnotenie Bc. štúdium  - národná úroveň – B 
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Hodnotenie Mgr. štúdium - medzinárodná úroveň – A 

Hodnotenie ArtD. štúdium -  špičková medzinárodná úroveň – A+  

→ Termín zaslania vyplnených hodnotiacich hárkov jednotlivých členov panelu je do 17. 6. 2022 

→ Zasadnutie panelu sa uskutoční 16. 6. 2022 o 16.00 hod. online 

→ Termín posudzovania na pracovisku (FMU)  je plánovaný  na 20. 6. 2022 po 15.00 hod. online 

→ Keďže Hodnotiaca správa panelu je obsiahly materiál, predsedníčka panelu bude pracovať na 

jej vypĺňaní a členovia panelu budú mať možnosť obsah správy pred finalizáciou 

pripomienkovať. 

 

4. Záver 

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

 

 

 

V Banskej Bystrici, 8. júna 2022 

 

doc. Mgr. art. Mária  Strenáčiková, CSc. 

predsedníčka panelu  HU 


