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ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  UMELECKEJ  A  VEDECKEJ  RADY 

AKADÉMIE  UMENÍ  V BANSKEJ  BYSTRICI  26. 11. 2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnená: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

 

PROGRAM  ZASADNUTIA: 
1. Otvorenie a schválenie programu Umeleckej a vedeckej rady AU BB 

 
2.   Hodnotenie vzdelávacej činnosti Akadémie  umení v Banskej Bystrici  za rok 2019 
      Referuje: PaedDr. Peter Vítko, prorektor AU 
 
3.  Hodnotenie umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti Akadémie  umení v Banskej  
     Bystrici  za rok 2019 
     Referuje: doc. Mgr.  Peter Špilák, PhD., ArtD., prorektor AU  
 
4. Vyhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru Akadémie umení v Banskej Bystrici 
    2015 – 2020         
    Referuje: Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., prorektor AU 
        
5. Dlhodobý zámer Akadémie umení v Banskej Bystrici  na obdobie    2021 – 2026 
    Referuje: Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., prorektor AU 
 
6. Rôzne  

7. Záver 

 

K bodu 1:  Otvorenie a schválenie programu Umeleckej a vedeckej rady AU BB 

Zasadnutie Umeleckej a vedeckej rady AU BB, ďalej len („UaVR AU BB“) otvoril a viedol rektor 
Akadémie umení v Banskej Bystrici prof. Ing. MgA. Michal Murin, ArtD., predseda UaVR. 
Predstavil nových členov UaVR AU BB, ktorí boli dňa 11. 11. 2020 schválení v Akademickom 
senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

Predseda UaVR AU BB zhodnotil, že UaVR AU BB je uznášaniaschopná (23 prítomných členov) a 
požiadal členov o schválenie programu rokovania.  

 

Uznesenie UaVR AU BB č. 1 - 1/2020 

Umelecká a vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici prerokovala a jednomyseľne 
schválila program rokovania 26. 11. 2020. 

Verejným hlasovaním bol program rokovania jednomyseľne schválený. 

Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia boli verejným hlasovaním schválení: doc. Mgr. art. 
Ľubomír Viluda, ArtD. a doc. Štefan Balázs, akad. maliar, ArtD. 
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K bodu 2:  Hodnotenie vzdelávacej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2019 

Prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor a predseda UaVR AU otvoril bod č. 2 a odovzdal slovo 
PaedDr. Petrovi Vítkovi – prorektorovi AU pre vzdelávanie. PaedDr. Vítko odprezentoval 
prerokovávaný dokument Správa o hodnotení úrovne vzdelávacej činnosti AU BB za akademický 
rok 2019/2020. Správa je obsiahlym dokumentom, ktorý sa spracovával niekoľko mesiacov. 
Obsahuje 9 hlavných kapitol, kde sa podrobne hodnotí úroveň vzdelávania na AU až na jednotlivé 
fakulty. Porovnáva vývoj počtu študentov v dlhšom časovom horizonte, informuje o akreditovaných 
študijných programoch, zahraničných mobilitách študentov, absolventoch AU.   

Pomer absolventov, ktorí ukončili štúdium s hodnotením prospel s vyznamenaním k 
celkovému počtu absolventov (26,2%) bol zvýšený oproti predchádzajúcemu roku (o 7,8%) 
a nasvedčuje o úrovni kvality výučby zo strany učiteľov a záujmu študentov zvládnuť ich 
požiadavky. 
Vzdelávací proces ovplyvnil na AU COVID-19. Od začiatku marca prebiehala dištančná forma 
vzdelávania a trvala do konca mája, čo ovplyvnilo realizáciu bakalárskych  a absolventských 
výstupov. Študenti sa však celkom dobre adaptovali na túto formu štúdia. Prebiehali pravidelné 
vyhodnotenia a vytvorili sa zároveň lepšie podmienky na digitalizáciu (Office.365, mobilná aplikácia 
AU, FB), čo sa prejavilo vo výsledku anonymného dotazníka. Covid-19 bol výzvou, ktorá nás 
naučila  používať nové  komunikačné prístupy. 
Celkové hodnotenie neobsahuje konkrétne osobné údaje v záujme dodržania GDPR. Tieto údaje 
sú však vo fakultných správach. Fakultné správy boli vypracované na základe odporúčanej 
štruktúry hodnotiacich správ prorektorom PaedDr. Vítkom. 

Po prerokovaní bodu č. 2 dal predseda UaVR AU hlasovať o uznesení: 

Uznesenie UaVR AU BB č. 1 - 2/2020 
Umelecká a vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici prerokovala a jednomyseľne 
schválila Správu o hodnotení vzdelávacej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za 
akademický rok 2019/2020. 
 
 

K bodu 3: Hodnotenie umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti Akadémie umení 
v Banskej Bystrici za rok 2019 
 
Prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor a predseda UaVR AU otvoril bod č. 3 a odovzdal slovo 
doc. Mgr. art. Petrovi Špilákovi, PhD., ArtD. – prorektorovi AU pre umenie, tvorivú činnosť, 
habilitačné a inauguračné konanie AU BB. Doc. Špilák odprezentoval obsah správy. Údaje 
v správe sú uvedené správne, odkontrolované s vkladateľom výstupov do centrálneho registra 
CREUČ a CREPČ. Obsahuje 8 hlavných kapitol a podrobne informuje o vývoji umeleckej 
a publikačnej činnosti AU, o výskumnej a vedeckej činnosti pedagógov a doktorandov. Správa sa 
dotýka aj projektovej činnosti, podpory umenia a vedy, ako aj personálneho zabezpečenia 
a kvalifikačného rastu pedagogických zamestnancov na všetkých fakultách. Dôležitou informáciou 
je vznik novej platformy na podporu vedy a umenia s názvom 3FaU. Jedná sa o vnútorný grantový 
systém, ktorý je funkčný od novembra 2020. Je potrebné vyzdvihnúť aj ocenenia pedagógov FMU 
a ich medzinárodné aktivity. 
 
V diskusii prof. Eva Blahová poďakovala za obidve obsiahle správy a upozornila, že v hodnotiacej 
správe chýbajú niektoré údaje z jej umeleckej činnosti. Taktiež odporučila sledovať uplatnenie 
našich absolventov v praxi. Predseda UaVR AU prof. Michal Murin informoval, že úspešnosť 
absolventov AU sleduje prorektorka Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. AU má spustenú mobilnú 
aplikáciu, ktorá slúži aj na propagáciu aktivít študentov, absolventov a pedagógov. 
 

Po prerokovaní bodu č. 3 dal predseda UaVR AU hlasovať o uznesení: 
 

Uznesenie UaVR AU BB č. 1- 3/2020 
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Umelecká a vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici prerokovala a jednomyseľne 
schválila Správu o hodnotení umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti Akadémie umení v 
Banskej Bystrici za rok 2019. 
. 
 
K bodu 4: Vyhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru Akadémie umení v Banskej Bystrici 
2015 – 2020 
 
Prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor a predseda UaVR AU otvoril bod č. 4 a odovzdal slovo 
Mgr. art. Ing. Richardovi Kittovi, ArtD. – prorektorovi pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu 
AU. 
Zhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru AU (ďalej len „DZ“) bolo vypracované na základe 
ukončenia DZ predchádzajúceho obdobia 2015 – 2020. Pri vyhodnotení prorektor vychádzal 
z vyhodnotení jednotlivých zámerov fakúlt. Je možné skonštatovať, že predchádzajúci DZ splnil 
cieľ na 90% a neexistujú výrazné odchýlky v plnení. Akreditovali sa nové študijné programy, FMU 
a FVU získala habilitačné a inauguračné konania. Bol zaevidovaný nárast medzinárodnej 
prepojenosti umeleckého vzdelávania a treba vyzdvihnúť veľmi dobre fungujúci systém programu 
ERASMUS+ Fakulty majú vlastné špecializované pracoviská určené na prezentovanie svojej 
umeleckej činnosti (Kuzmányho sieň, zvukové a dabingové štúdio, kreatívne a dokumentačné 
centrum Kleio, Galéria FX. Rozvoj fakúlt akceleroval aplikovaním vybraných IKT technológií, čo 
podmienilo zlepšenie propagácie umeleckej produkcie. V priebehu rokov 2015 – 2020 AU 
pokračovala v rekonštrukčných prácach na kaštieli Radvanských. Cieľ preinvestovať 1,65 mil. € bol 
splnený. 
 

Po prerokovaní bodu č. 4 dal predseda UaVR AU hlasovať o uznesení: 
 

Uznesenie UaVR AU BB č. 1 - 4/2020 
Umelecká a vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici prerokovala  
a berie na vedomie  Informáciu o plnení Dlhodobého zámeru Akadémie umení v Banskej Bystrici 
za obdobie 2015 – 2020 bez pripomienok. 

 

K bodu 5:  Schválenie nového Dlhodobého zámeru Akadémie umení v Banskej Bystrici 
2021-2026 
 
Prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor a predseda UaVR AU otvoril bod č. 5 a odovzdal slovo 
Mgr. art. Ing. Richardovi Kittovi, ArtD. – prorektorovi pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu 
AU. 

Nový dlhodobý zámer nadviazal na predošlé obdobie a prispôsobil sa aktuálnym požiadavkám 
a reálnym potrebám akadémie. Štruktúra ostala zachovaná. Preambula charakterizuje akadémiu 
a kladie dôraz, akým spôsobom a v akých segmentoch je silná a špecifická. Sú v ňom už zahrnuté 
aj podmienky pre akreditačný proces. Kapitola č. 4 je venovaná pozornosť prepojeniu školy 
s praxou, so strednými školami, s inými VŠ. Dôležitá je spolupráca akadémie s umeleckými 
inštitúciami (divadlá, galérie, televízne a rozhlasové štúdiá a iné) ako aj plánované investičné akcie 
FVU (pavilón ŠOPA – FVU, rekonštrukcia Študentského domova AU, vybudovanie multifunkčného 
pavilónu AU a veľa iných zámerov, ktoré sú podrobne uvedené v DZ. 
Predložený dlhodobý zámer tvorí ucelený rámec pre aktivity a ciele Akadémie umení v Banskej 
Bystrici vo vymedzených oblastiach jej pôsobenia v nasledujúcich rokoch. Súčasťou 
aktualizovaného zámeru sú konkrétne opatrenia a riešenia úloh s plánovanou realizáciou v období 
2021 –2026. 

Po prerokovaní bodu č. 5 dal predseda UaVR AU hlasovať o uznesení: 

Uznesenie UaVR AU BB č. 1 - 5/2020 

Umelecká a vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona 
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala 
a berie na vedomie Dlhodobý zámer AU na roky 2021-2026 bez pripomienok.  
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K bodu 6: Rôzne 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

➢   Projekt Európske hlavné mesto kultúry je strategický projekt, do ktorého je AU zapojená. 
Všetkým zainteresovaným zamestnancom patrí pochvala za prácu na príprave projektu. 
Ako hlavný partner sme upozornili na nedostatky a bolo podpísané Memorandum 
o spolupráci s mestom B. Bystrica. Partnermi sú Akadémia umení v Banskej Bystrici, 
Univerzita Mateja Bela, BBSK a mesto B. Bystrica. 

➢   Podporou PR - public relation (piár) je univerzitný časopis ART3, v ktorom sa bude 
priebežne informovať o akreditačnom procese, o všetkých aktivitách AU a realizovaných 
investičných akciách, ktoré boli spomínané počas rokovania. 

➢   Budeme žiadať mesto B. B. o poskytnutie priestorov  na umelecké aktivity našich študentov 
pri centre mesta. 

doc. Igor Benca, akad. maliar 

➢  Vyjadril pochvalu nového dizajnu univerzitného časopisu ART3 a jeho obsahovej stránky. 
Je to dôležité pre PR - public relation (piár). Vydanie časopisu sa dostalo až do Mexika. 
Súčasná  podoba časopisu je zaujímavá, uverejňujú sa aktuálne informácie, na tvorbe 
participujú aj študenti. 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

➢ Poďakoval za pozitívne ohlasy na časopis ART3 

 

K bodu č. 7 

Predseda Umeleckej a vedeckej rady AU BB poďakoval členom za aktívnu účasť, poprial veľa 
úspechov v ďalšej práci a ukončil zasadnutie UaVR AU BB.  

 
          
 

               prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., v. r. 
                   rektor 
          predseda UaVR AU 

V Banskej Bystrici, 26. 11. 2020 

Zapísala: Bc. Jana Majerová 

 

 

 

Overili: doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., v. r. 

    

 

            doc. Štefan Balázs, akad. maliar, ArtD., v. r. 

 


