
 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia 
Umelecko-pedagogickej rady 
Fakulty múzických umení AU BB konaného 
24. novembra 2022 
 
 
  

Prítomní:   doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.; prof. Mgr. art. Mária 
 Tomanová, ArtD.; doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.;  
 Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.; Mgr. art. Igor Bulla 

Online:  prof. Marián Lapšanský; doc. PaedDr.  Mária Strenáčiková, PhD.;  
doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.; doc. Mgr. Zuzana Bouřová,  Ph.D., ArtD.; 
doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.; Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.;  
prof. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD.; PhDr. Lýdia Dohnalová; 
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

Ospravedlnený/í:  prof. Mgr. art. Mgr. Štefan Sedlický, ArtD.; doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.;  
doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. 

Pozvaný/í: 
 
 
 
Zapísala: Irena Glézlová 
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PROGRAM 

1. Úvod 
          
2. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na Fakulte múzických umení Akadémie umení  

v Banskej Bystrici v akademickom roku 2021/22 
predkladá:  doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 

3. Správa o hodnotení úrovne umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti Fakulty múzických umení 
Akadémie umení v Banskej Bystrici za akademický rok 2021/22 
predkladá: doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 

4. Informácia o aktualizácii VUPCH osôb zodpovedných za profilový predmet (OZP) 
referuje: doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 

5. Rôzne 

6. Záver 
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Bod č. 1 
Úvod 
- predseda Umelecko-pedagogickej rady Fakulty múzických umení (ďalej len „UPR FMU“)  

doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. otvoril zasadnutie UPR FMU, ktoré sa konalo 
kombinovanou metódou (prezenčne a online cez MS Teams),  

- privítal prítomných členov a zároveň ospravedlnil neúčasť neprítomných členov UPR FMU 
- konštatoval, že UPR FMU je uznášaniaschopná 
- navrhol zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
- členov UPR FMU oboznámil s programom rokovania a požiadal členov o schválenie programu 

rokovania UPR FMU 
 
 

Predseda UPR FMU predložil na schválenie návrh na zapisovateľku p. Irenu Glézlovú. Členovia 
UPR FMU nevzniesli žiadne pripomienky.  

 Uznesenie UPR FMU AU č. 2 - 1/2022 
UPR FMU schvaľuje Irenu Glézlovú za zapisovateľku. 

Výsledok hlasovania: 
 za: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 

 
Predseda UPR FMU predložil na schválenie návrh na overovateľku zápisnice Mgr. art. et Mgr. 
Annu Burdovú, PhD. Členovia UPR FMU nevzniesli žiadne pripomienky.  

 Uznesenie UPR FMU AU č. 2 - 2/2022 
UPR FMU schvaľuje Mgr. art. et Mgr. Annu Burdovú, PhD. za overovateľku zápisnice. 

Výsledok hlasovania: 
 za: 13 proti: 0 zdržal sa: 1 

 
Predseda UPR FMU prečítal program zasadnutia UPR FMU, o jeho znení dal hlasovať. 

 Uznesenie UPR FMU AU č. 2 - 3/2022 
UPR FMU schvaľuje program zasadnutia UPR FMU. 

Výsledok hlasovania: 
 za: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 

 
 
Bod č. 2 
Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej 
Bystrici v akademickom roku 2021/22 

informuje: doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.: 
- členom UPR FMU bola prostredníctvom e-mailu zaslaný v dostatočnom časovom predstihu 

správa „Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na Fakulte múzických umení Akadémie 
umení v Banskej Bystrici v akademickom roku 2021/22“ (ďalej len „hodnotiaca správa 
o vzdelávacej činnosti FMU AU“) 

- štruktúra hodnotiacej správy bola oproti minulým rokom doplnená o body, ktoré bolo 
potrebné zhodnotiť v intenciách Vnútorného systému zabezpečovania kvality AU BB (nová 
štruktúra hodnotiacej správy by sa mala v budúcom roku zjednotiť) 
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- poďakoval za súčinnosť pri vypracovaní hodnotiacej správy o vzdelávacej činnosti FMU AU 
členom programových rád, vedúcim katedier a všetkým, ktorí sa na tvorbe hodnotiacej správy 
o vzdelávacej činnosti FMU AU podieľali 

- informoval členov UPR FMU, že spätná väzba od študentov k úpravám v študijných 
programoch je pozitívna 
 
 Uznesenie UPR FMU AU č. 2 - 4/2022 

UPR FMU prerokovala a schválila správu „Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na 
Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v akademickom roku 2021/22“ 

Výsledok hlasovania: 
za: 14  proti: 0       zdržal sa: 0 

 
 
Bod č. 3 
Správa o hodnotení úrovne umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti Fakulty múzických umení 
Akadémie umení v Banskej Bystrici za akademický rok 2021/22 

- na vypracovaní Správy o hodnotení úrovne umeleckej, výskumnej a vedeckej činnosti Fakulty 
múzických umení podieľal referát prodekana Mgr. art. Petra Pažického, ArtD. 

- FMU AU je aktívna v grantovej činnosti (projekty sa podávajú na FPU, do Nadácie Tatra 
banky) 

- vo všetkých stupňoch štúdia sa realizovali hodnotné výstupy (účasť študentov na súťažiach) 
čo sa premietlo aj v rôznych oceneniach 
 
 Uznesenie UPR FMU AU č. 2 - 5/2022 

UPR FMU prerokovala a schválila správu „Správa o hodnotení úrovne umeleckej, 
výskumnej a vedeckej činnosti Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej 
Bystrici za akademický rok 2021/22“ 

Výsledok hlasovania: 
za: 14  proti: 0       zdržal sa: 0 
 
 

Bod č. 4 
Informácia o aktualizácii VUPCH osôb zodpovedných za profilový predmet (OZP) 

referuje: doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 
- na AU BB je od marca 2022 v platnosti Vnútorný systém zabezpečovania kvality (ďalej len „VSK 

AU“), ktorý upravuje jednotlivé mechanizmy fungovania procesov na AU BB a na fakultách  
- na AU BB je zriadená Akreditačná rada (ďalej len „AR AU“), ktorá schvaľovala úpravy 

študijných programov FMU AU, vydala osvedčenia o zosúladení študijných programov FMU 
AU so zákonom o kvalite, v súlade so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 
školstvo a VSK AU 

- jedným z kľúčových dokumentov sú VUPCH a VTC, k deklarovaným výstupom zo strany 
hodnotiteľov AR AU (aj zahraničných) neboli vznesené žiadne pripomienky  

- informoval členov UPR FMU, že VUPCH pedagógov sa budú aktualizovať jedenkrát ročne 
(k júnu), nakoľko v zmysle VSK AU je potrebné každoročne periodicky vyhodnocovať študijný 
program a z toho dôvodu aj aktualizovať VUPCH 



5 

- na stretnutí klubu dekanov prof. Kánovský (z MŠVVaŠ) informoval, že sa bude brať do úvahy  
6 ročný cyklus hodnotenia, t. z. už nie výsledok komplexnej akreditácie, preto bude potrebné 
monitorovať umeleckú činnosť 

- urobili sa opatrenia, každý pedagóg viacmennej vykazuje umeleckú činnosť (kvantifikácia je 
rôzna) 

- o každú zmenu v študijnom programe (napr. personálna zmena) je potrebné požiadať AR AU 
o schválenie a spolu so žiadosťou predložiť aj podpornú dokumentáciu  

- všetky zmeny musia byť najskôr prerokované v programových radách a následne v UPR FMU 
- deadline na odovzdanie vnútornej hodnotiacej správy o implementácii VSK AU Slovenskej 

akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo je do 31. 12. 2022 
- informoval, že webové stránky fakúlt boli obsahovo aktualizované v zmysle VSK AU 

(informácie zverejnené aj v anglickom jazyku) 
 

Bod č. 5 
Rôzne 

informuje: doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 
- v júni 2023 sa bude realizovať ďalší ročník doktorandskej konferencie 
- v najbližšom období sa uskutočnia vianočné koncerty na FMU AU 
- od októbra sa konali rôzne podujatia – koncert pri príležitosti 25. výročia založenia Akadémie 

umení v Banskej Bystrici, 2. ročník medzinárodného hudobného festivalu InterComp, 
Medzinárodná dirigentská súťaž Stretnutie nad zborovou partitúrou 

- PR fakulty je aktívnejšie aj na sociálnych sieťach (facebook a instagram) 
- vypracuje sa harmonogram zasadnutí UPR FMU 
- predpoklad najbližšieho zasadnutia UPR FMU v júni 2023 - k periodickému hodnoteniu 

a k vyhodnoteniu študentských ankiet (v prípade potreby sa zasadnutie zvolá operatívne) 
 
 

Bod č. 6 
Záver 

- poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí UPF FMU a poprial všetkým príjemné prežitie 
vianočných sviatkov 

 

V Banskej Bystrici dňa 24. 11. 2022 

 

doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 
predseda UPR FMU AU / dekan FMU AU 

 

 
Zápisnicu overila: 

Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD. ...................................................................... 


