
 

 
 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia  

Panelu výtvarné umenie  

 zo dňa 10. 8. 2022 

Prítomní členovia panelu: prof. Ladislav Čarný, akad. maliar, prof. Michal Koleček, Ph.D.,  

             doc. Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD., Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD., 

             Mgr. art. Katarína Balunová, ArtD., Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD. 

                                                               

 

  

 

Neprítomný/í:  Lívia Vereščáková - študentka 

 

Zapísala:            Bc. Jana Majerová 
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A.  Hodnotiace správy odborného panelu k žiadosti o posúdenie súladu ŠP so štandardmi SAAVŠ  

      a VSK AU BB 

Pri posudzovaní žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu a vypracovaní Hodnotiacej 

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

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

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

študijné programy. Panel VU 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 VU 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 VU hlasoval  

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

štandardmi prostredníctvom formulára v aplikácii Forms dňa 10. 8. 2022. 

 
Odborný panel konštatuje, že Hodnotiaca správa Odborného panelu VU Je vypracovaná podľa 

požiadaviek a obsahuje všetky potrebné informácie, ktoré sú potrebné k zosúladeniu študijných 

programov. 

 
B. Uznesenia k výroku odborného panelu v časti I. Návrh rozhodnutia alebo vyjadrenia Odborného 

panelu výtvarné umenie 

1. 

Žiadosť o zosúladenie ŠP Maľba-Grafika Bc. stupeň štúdia podaná 28. 4. 2022 

Postúpené panelu VU 5. 5. 2022 

ŠP nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu SAAVŠ, zosúlaďuje sa s VSK AU 

 

Uznesenie AR VU č. 7/2022 zo dňa 10. 8. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FVU o posúdenie súladu ŠP Maľba-Grafika Bc. stupeň štúdia, 

kód: 184480, zaevidovanej pod č. ARAU00003/2022-ARAU/001 so štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB, 

panel VU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí konštatuje, že ŠP Maľba-Grafika 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 Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba Bc. stupeň štúdia podaná  

28. 4. 2022 

Postúpené panelu VU 5. 5. 2022  

ŠP nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu SAAVŠ, zosúlaďuje sa s VSK AU 

 

Uznesenie AR VU č. 8/2022 zo dňa 10. 8. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FVU o posúdenie súladu ŠP Intermédiá-Digitálne médiá-

Priestorová tvorba Bc. stupeň štúdia, kód: 184495, zaevidovanej pod č. ARAU00004/2022-ARAU/001 
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so štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB, panel VU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí 

konštatuje, že ŠP Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba 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 Voľné výtvarné umenie Mgr. stupeň podaná 28. 4. 2022 

Postúpené panelu VU 5. 5. 2022  

ŠP nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu SAAVŠ 

Uznesenie AR VU č. 9/2022 zo dňa 10. 8. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FVU o posúdenie súladu ŠP Voľné výtvarné umenie Mgr. stupeň 

štúdia, kód: 24909, zaevidovanej pod č. ARAU000013/2022-ARAU/001 so štandardmi SAAVŠ a VSK 

AU BB, panel VU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí konštatuje, že ŠP Intermédiá-

Digitálne médiá-Priestorová tvorba 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 Voľné výtvarné umenie ArtD. v dennej forme štúdia podaná 28. 4. 2022 

Postúpené panelu VU 5. 5. 2022  

ŠP nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu SAAVŠ 

 

Uznesenie AR VU č. 10/2022 zo dňa 10. 8. 2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FVU o posúdenie súladu ŠP Voľné výtvarné umenie ArtD. 

stupeň štúdia v dennej forme, kód: 12152, zaevidovanej pod č. ARAU000016/2022-ARAU/001 so 

štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB, panel VU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí 

konštatuje, že ŠP Voľné výtvarné umenie ArtD. stupeň štúdia v dennej forme 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 Voľné výtvarné umenie ArtD. v externej forme štúdia podaná 28. 4. 2022 

Postúpené panelu VU 5. 5. 2022  

Vyžaduje sa predchádzajúc súhlas SAAVŠ s úpravou ŠP  

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

Uznesenie SAAVŠ č. 47/9 z 20. 7. 2022, číslo žiadosti 16295 

 

Uznesenie AR VU č. 11/2022 zo dňa 10. 8. 2022 
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Na základe doručenia žiadosti dekana FVU o posúdenie súladu ŠP Voľné výtvarné umenie ArtD. 

stupeň štúdia v externej forme, kód: 101102, zaevidovanej pod č. ARAU000017/2022-ARAU/001 so 

štandardmi SAAVŠ a VSK AU BB, panel VU predmetnú žiadosť prerokoval a vo svojom rozhodnutí 

konštatuje, že ŠP Voľné výtvarné umenie ArtD. stupeň štúdia v externej forme 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 výtvarné 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, 10. augusta 2022 

 

prof. Ladislav Čarný, akad. maliar 

predseda Odborného panelu  VU 


