
 

 
 

 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia  

Panelu výtvarné umenie 

dňa 16. 5. 2022 

 

Prítomní:  prof. Ladislav Čarný, akad. maliar, prof. Michal Koleček, Ph.D., Mgr. art. Katarína 

Balunová, ArtD., Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.,  doc. Mgr. art. Rastislav 

Podoba, ArtD.  

 Bc. Jana Majerová – tajomníčka AR AU 

 

Ospravedlnený/í:  Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. 

 

Pozvaný/í:  PaedDr. Peter Vítko 

 

 

Zapísala:            Bc. Jana Majerová 
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Program 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Termíny zasadnutí Panelu výtvarné umenie 

3. informácia o odovzdaných akreditačných spisoch 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

prof. Ladislav Čarný, akad. maliar - predseda Panelu výtvarné umenie (ďalej len „ panelu“) otvoril 

zasadnutie panelu, privítal všetkých pripojených a osobitne prorektora PaedDr. Petra Vítka. V úvode 

navrhol, že zasadnutie bude nahrávané, s čím všetci súhlasili. Informoval, že v paneli nastali 

personálne zmeny.  

V súvislosti s konfliktom záujmu doc. Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. bol akreditačnou radou na 

zasadnutí 4. 5. 2022 schválený návrh na dočasných členov panelu. Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD. pre 

posudzovanie ŠP Maľba-Grafika v Bc. stupni štúdia a Mgr. art. Katarína Balunová, ArtD. pre 

posudzovanie ŠP Voľné výtvarné umenie v Mgr. stupni štúdia. 

 

2. Termíny zasadnutí Panelu výtvarné umenie 

Predseda panelu informoval prítomných o termíne ďalšieho zasadnutia 20. 5. 2022. Tajomníčka AR 

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

 

3. Všeobecné informácie a informácia o odovzdaných akreditačných spisoch 

Predseda panelu odovzdal slovo prorektorovi PaedDr. Petrovi Vítkovi, ktorý v úvode informoval členov 

panelu o ŠP, ktoré bude FVU odovzdávať na posúdenie: 

Maľba-Grafika  Bc. -  minimálne úpravy – už boli  posúdené 

- IDM Bc. - minimálne úpravy – už boli posúdené 

- VVU Mgr. 

- VVU ArtD. denná forma štúdia 

- VVU ArtD. externá forma štúdia – vyjadruje sa aj SAAVŠ 
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ŠP Voľné výtvarné umenie Mgr.  stupeň štúdia bol po formálnej kontrole podkladom pre  ďalšie ŠP. 

Prorektor s doc. JUDr. Šoškovou analyzovali Vnútornú hodnotiacu právu VVU -  Mgr. a upozornili 

dekanov a prodekanov na zistené nedostatky.  

→ Nedostatky sa už odstraňujú priebežne. 

→ Všetky akreditačné spisy sú veľké súbory, preto sú postúpené panelu zazipované. 

→ Vzory správ hodnotenia odborného panelu budú zaslané bezodkladne.  

→ K dispozícii budú pre členov panelu Metodické usmernenia AR AU č. 2 a č. 3 

→ Hodnotiaca správa odborného panelu – predpripravené tlačivo, ktoré pomôže vyplniť 

tajomníčka AR. 

→ Prorektor sa podrobne venoval obsahu Hodnotiacej správy odborného panelu – textovej  

a dôkazovej časti. 

→ Odporučil členom panelu, aby sa ako prvým dokumentom venovali adresárom od č. 4 – 8.

→ Každý člen si môže hodnotiť osobitne a robiť si poznámky. 

→ Dôležitá  je časť H.6 – tvorivá činnosť (25  tvorivých výstupov). Výstupy musia dosahovať 

požadovanú úroveň, posúdenie úrovne je na odbornom paneli. Expertné posúdenie tvorivých 

činností je kľúčová vec, na ňom stojí a padá ŠP. 

→ Prorektor upriamil pozornosť na jednotlivé štandardy ako aj na spôsob hodnotenia (A+, A, A-, 

B, C). 

→ Odporučil pozvať na ďalšie zasadnutia panelov spravodajcu ŠP alebo  môžu priamo dotazovať 

fakultu na jednotlivé otázky. 

→ Na adresár 3_VHS sa treba zamerať až po úpravách, ktoré boli robené na základe podrobnejšej 

kontroly zo strany prorektora a kontrolórky vnútorných procesov. 

→ Pri vypĺňaní správy sa môžu do nej podľa potreby aplikovať texty z metodického usmernenia  

č. 2, ako aj z vnútorného predpisu „VSK AU BB“ . 

 

6. Záver 

Predseda panelu prof. Ladislav Čarný, akad. maliar ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým za aktívnu 

účasť. 

 

V Banskej Bystrici, 16. mája 2022 

prof. Ladislav Čarný, akad. maliar 

predseda Panelu  VU 


