
 

 
 

Zápisnica z online zasadnutia  

Umeleckej a vedeckej rady 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 

zo dňa 8. decembra 2021 
 
 

Prítomní:  prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., doc. Igor Benca, akad. maliar, doc. 

Štefan Balázs, akad. maliar, ArtD., prof. Miroslav Brooš, akad. maliar, doc. 

Miroslav Nicz, akad. maliar,  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc., doc. 

Mgr. art. Peter Špilák, PhD. ArtD., doc. Mgr. art. František Výrostko, prof. 

Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., Mgr. art. 

Barbora Špániková, ArtD., Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., doc. Ing. 

Vladimír Hiadlovský, PhD., doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., Dr. h. c. prof. 

Rudolf kropil, PhD., prof. Mária Tomanová, ArtD., prof. PhDr. Miloš Mistrík, 

DrSc., doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.,  

Ospravedlnený/í:    doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD.,  doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

Pozvaný/í:  PaedDr. Peter Vítko 
 

Zapísala: Jana Majerová 
 



 

 
 

 

Program: 

1.            Otvorenie a schválenie programu Umeleckej a vedeckej rady AU BB 

 

2.            Hodnotenie vzdelávacej činnosti Akadémie  umení v Banskej Bystrici  za rok 2020 

Referuje: PaedDr. Peter Vítko, prorektor AU 

 

3.            Hodnotenie umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti Akadémie  umení v Banskej Bystrici   

               za  rok 2020 

Referuje: doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD., dekan FMU AU  

        

4. Schválenie Štatútu akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici   

         Referuje: PaedDr. Peter Vítko, prorektor AU 

 

5.           Rôzne  

6.          Záver 

 

Bod 1. Otvorenie a schválenie programu Umeleckej a vedeckej rady AU BB 
 

Rektor prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. otvoril online zasadnutie UaVR AU BB, privítal 

prítomných členov a oboznámil ich s programom rokovania. Ospravedlnil neprítomných členov, 

skonštatoval, že je prítomných 20 členov a UaVR AU BB je uznášania schopná. Zároveň navrhol 

dvoch overovateľov zápisnice z rokovania. K programu, ani k návrhu za overovateľov zápisnice 

neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie UaVR AU BB č. 3 - 1/2021 
Umelecká a vedecká rada AU BB schválila program online rokovania UaVR AU BB konaného 8. 12. 

2021. 
Výsledok hlasovania: 
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať: 20 

Za: 20  

proti: 0 

zdržal sa: 0 
 

Uznesenie UaVR AU BB č. 3 - 2/2021 
Umelecká a vedecká rada AU BB schválila za overovateľov zápisnice z rokovania UaVR AU BB 

konaného 8. 12. 2021 doc. Mgr. art. Máriu Strenáčikovú, CSc. a doc. Mgr. art. Ľubomíra Viludu, ArtD. 
Výsledok hlasovania: 
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať: 20 

Za: 20  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 



 

 
 

Bod 2. Hodnotenie vzdelávacej činnosti Akadémie  umení v Banskej Bystrici  za rok 2020 

Referuje: PaedDr. Peter Vítko, prorektor AU 

 

→ Rektor informoval, že dokument bol doručený členom umeleckej a vedeckej rady 

v dostatočnom predstihu. Správa je vypracovaná v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj 

interných predpisov AU BB.  

→ Správa je obsiahla, podrobná, má 208 strán rozdelených do 10 kapitol. Prorektor PaedDr. Peter 

Vítko podrobne cez prezentáciu informoval o jednotlivých kapitolách. Vyzdvihol kľúčové 

momenty v akademickom roku 2020/2021 v dôsledku pretrvávajúcej pandémie. Podmienky 

pedagogického procesu sa priebežne upravovali cez MS-Teams, zefektívnili sa a vzdelávanie sa 

uskutočňovalo plynule dištančnou formou. 

→ Prebieha zosúlaďovanie študijných programov so štandardami podľa zákona o kvalite č. 

269/2018. na FVU boli zlúčené 4 študijné programy do 2. nových študijných programov, tým 

sa zintenzívnila komunikácia o kvalite, štandardoch aj o mobilizácii ľudských zdrojov. 

→ Budú sa dolaďovať nové štruktúry a prioritou do budúcna je dokončiť proces zosúlaďovania 

študijných programov, habilitácií a inaugurácií so štandardami SAAVŠ. 

→ Prebehlo vyhodnocovanie študentskej ankety na univerzitnej úrovni (predmetová anketa) 

a tiež dotazníka SAAVŠ. Podľa výsledku sa budú prijímať opatrenia na zlepšenie vzdelávacích 

podmienok. 

→ Zvyšovanie nárokov na kvalitu vzdelávania a umeleckého výskumu vedie aj k posilneniu 

postavenia AU BB v konkurencii vysokých škôl na Slovensku, ale aj v európskom kontexte. 

→ V nasledujúcom období bude preto potrebné dobudovať a vyškoliť potrebný personál, 

štandardizovať postupy a procesy pri evidencii uchádzačov o štúdium, evidencii študentov, 

absolventov, pri registrácii a posudzovaní publikačných a umeleckých výstupov, evidencii  

a vyhodnocovaní projektovej činnosti, propagácii vlastnej tvorivej činnosti AU a podujatí 

organizovaných akadémiou, evidencii cien, ocenení a citácií a v ďalších činnostiach. 

 

Uznesenie UaVR AU BB č. 3 - 3/2021 
Umelecká a vedecká rada AU BB v súlade s § 12 ods. (1) písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Správu  o hodnotení 

vzdelávacej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2020. 

Výsledok hlasovania: 
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať: 20 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 3. Hodnotenie umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti Akadémie  umení v Banskej Bystrici   

             za  rok 2020 

             Referuje: doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD., dekan FMU AU  

doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD. ako bývalý prorektor AU a zostavovateľ predloženej správy 

cez prezentáciu podrobne informoval o jednotlivých kapitolách správy. 



 

 
 

→  Obsahom správy je podať stručnú analýzu a celkový pohľad na oblasti zamerania a činností   

     univerzity za rok 2020. správa sumarizuje a vyhodnocuje umeleckú, publikačnú a projektovú   

     činnosť v nadväznosti na predchádzajúce hodnotiace obdobie. 

→  V roku 2020 univerzita prijala nové mechanizmy, ktoré viedli k zefektívneniu evidencie   

     umeleckej činnosti a to predovšetkým eliminácii chybových záznamov, ktoré sa prejavovali  

     v znižovaní pridelených finančných prostriedkov. 

→  Snahou univerzity je preto v maximálnej miere napomáhať fakultám vytvárať motivačné 

     i  materiálne podmienky pre rozvoj v oblasti umenia. Ide predovšetkým o zavádzanie rôznych  

     podporných mechanizmov ktoré majú jednotlivých pedagógov a doktorandov motivovať  

     k stále sa zvyšujúcej a skvalitňujúcej umeleckej a vedeckej činnosti. 

→  V roku 2020 bol spustený Interný grantový systém v troch programoch. Hneď v prvom roku  

     sa do výzvy zapojilo 25 pedagógov a 8 študentov. Výsledkom podporených projektov nie je len 

     realizácia samotného projektu, ale aj ďalšie výstupy, ktoré podporené projekty iniciovali. Tým  

     sa podarilo naplniť hlavnú filozofiu IGS ktorou je podpora umeleckej činnosti pedagógov  

     a študentov. 

→  Celkový počet umeleckých výstupov za rok 2020 - 480  

→ V roku 2020 dve fakulty AU zaznamenali pokles výstupov v najvyššej – Z kategórii. Najvyšší 

pokles bol na FMU. Výrazný pokles bol aj na FVU v kategórii Y a to až o 65 výstupov.  

→  Celkový pokles výstupov bol s predchádzajúcim rokom nižší o 190 výstupov. Tento negatívny  

   jav bol samozrejme spôsobený pandemickou situáciou COVID - 19 a s tým súvisiacimi  

   opatreniami, ktoré viedli k zamedzeniu akýchkoľvek kultúrnych podujatí. 

→  Akadémia umení v Banskej Bystrici bola na základe vyhodnotenia plnenia stanovených kritérií   

     začlenená medzi univerzitné vysoké školy. Komplexná akreditácia pozitívne zhodnotila  

     výstupy výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, od čoho sa odvíjali ciele a napĺňanie  

    dlhodobého zámeru školy pre roky 2015 - 2020. 

 

Uznesenie UaVR AU BB č. 3 - 4/2021  

Umelecká a vedecká rada AU BB v súlade s § 12 ods. (1) písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Správu o hodnotení 

umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2020. 

Výsledok hlasovania: 
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať: 20 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
 

Bod 4. Schválenie Štatútu akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici   

            Referuje: PaedDr. Peter Vítko, prorektor AU 

Schvaľovaný dokument členovia umeleckej a vedeckej rady mali k dispozícii v dostatočnom predstihu. 

Prorektor PaedDr. Peter Vítko podrobne informoval o procese tvorby štatútu a kreovaní Akreditačnej 

rady AU (AR AU), čo úzko súvisí s vnútorným systémom kvality. 

→ Dokument presne definuje čo je Akreditačná rada AU, jej zloženie, jednotlivé kompetencie. 

→ Podrobne určuje vznik, úlohy a povinnosti AR AU v akreditačnom procese. 



 

 
 

→ Predložený štatút je z pohľadu prorektora zásadným interným dokumentom,. Kreoval sa dlhšie a sú    

v ňom zohľadnené postoje všetkých fakúlt. V januári 2022 sa do AR AU budú nominovať členovia 

v súlade so štatútom.  

→ Kompetencie AR AU budú vysoké a výsostne sa budú venovať kvalite akreditačnému procesu. 

V rozprave k bodu č. 4 vystúpil doc. M. Nitz, akad. maliar, doc. I. Benca, akad. maliar, prof. MgA. Ing. 

Michal Murin, ArtD. 

Uznesenie UaVR AU BB č. 3 - 5/2021  

Umelecká a vedecká rada AU BB v súlade s § 12 ods. (1) písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých  školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila Štatút 

akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať: 20 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 5.  Rôzne 

→ prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. informoval členov, že ďalšie zasadnutie UaVR AU sa bude  

    konať vo februári 2022. 

→ doc. Mgr. art. František Výrostko vyzdvihol precízne spracované hodnotiace správy za rok 2020. 

 

Bod 6.  Záver 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB ukončil online zasadnutie UaVR AU 

BB, poďakoval všetkým za schválenie predložených materiálov a za aktívnu účasť.  

 

 

 

 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

rektor  

Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 

Overili: 

 

doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD. 

 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

 

 

V Banskej Bystrici 8. 12. 2021 

 


