
 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia 
Umelecko-pedagogickej rady 
Fakulty múzických umení AU BB konaného  
8. marca 2023 
 
 

Prítomní:   doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.; prof. Mgr. art. Mgr. Štefan 
 Sedlický, ArtD.; prof. Marian Lapšanský; prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.; 
 doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.; doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.; 
 doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.; Mgr. art. Peter Pažický, ArtD. 
 doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, Ph.D., ArtD.; Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD. 

Online:  doc. Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.; prof. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD.; 
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.; doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.;  
Mgr. Lýdia Dohnalová; Mgr. art. Igor Bulla 

Ospravedlnený/í:  doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. 

Pozvaný/í: 
 
 
 
Zapísala: Irena Glézlová 
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PROGRAM 

1. Úvod          

2. Informácia a vyhodnotenie priebehu ZS akademického roka 2022/2023 
predkladá: doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 

3. Prerokovanie prebratých kritérií pre výberové konanie na funkčné miesta docentov a profesorov 
predkladá: doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 

4. Prerokovanie návrhu členov do výberových komisií na funkčné miesta docentov a profesorov 
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 členov UPR FMU doc. Mgr. art. 
Ronalda Šebestu, ArtD. 

- konštatoval, že je prítomných 16 členov a 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. 1 - 1/2023 
UPR FMU schvaľuje Irenu Glézlovú za zapisovateľku. 

Výsledok hlasovania: 
 za: 16 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. 1 - 2/2023 
UPR FMU schvaľuje Mgr. art. et Mgr. Annu Burdovú, PhD. za overovateľku zápisnice. 

Výsledok hlasovania: 
 za: 15 proti: 0 zdržal sa: 1 

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

 Uznesenie UPR FMU AU č. 1 - 3/2023 
UPR FMU schvaľuje program zasadnutia UPR FMU. 

Výsledok hlasovania: 
 za: 16 proti: 0 zdržal sa: 0 

 
 
Bod č. 2 
Informácia a vyhodnotenie priebehu ZS akademického roka 2022/2023 

informuje: doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 

- v dňoch 22. 3. – 23. 3. 2023 príde na Akadémiu umení v BB pracovná skupina Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVS“), ktorá bude posudzovať 
implementáciu a dodržiavanie Vnútorného systému zabezpečovania kvality na AU BB (ďalej 
len „VSK“) 

- zo strany SAAVS bol zaslaný predbežný harmonogram stretnutia 
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- v zmysle VSK sa realizujú ankety (ankety za semester, predmetové ankety, ankety 
absolventov), vyhodnotenie ankiet prebieha v spoločných programových radách (podľa 
príslušných študijných programov) 

- v anketách neboli negatívne vyjadrenia k inovovaným študijným programom, za negatívum  
považujú študenti nedostatočné materiálno-technické vybavenie (nástroje....) 

- na základe výzvy z ministerstva predložila FMU požiadavky na investičné akcie na rok 2023 - 
renovácia a modernizácia Kuzmányho koncertnej siene (architektka vypracovala kalkuláciu  
na rekonštrukciu - cca 65 tis. €) 

 

Bod č. 3 
Prerokovanie prebratých kritérií pre výberové konanie na funkčné miesta docentov a profesorov  
- výberové konanie na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa uskutoční 

koncom mája 2023  
- výberové konanie na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov (odborní 

asistenti, asistenti, lektori) sa uskutoční v júni 2023 
- členovia komisie pre výberové konanie musia spĺňať kritériá pre habilitačné konanie 

a inauguračné konanie, v prípade, že škola habilitačné a inauguračné konanie neuskutočňuje, 
preberá sa etalón kritérií partnerskej vysokej školy (VŠMU) 

informuje: doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. 

- podľa štandardov SAAVS, FMU preberá kvantifikačné tabuľky habilitačných a inauguračných 
konaní, ktoré stanovujú minimálne plnenie na obsadzovanie funkčných miest 

- obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov nie je doriešené, nakoľko minimálne 
kritériá, ktoré sú uvádzané v novele VŠ zákona neboli zo strany MŠVVaŠ vydané 

- kritériá na získanie titulu docent a profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania VŠMU sú veľmi podobné kritériám, ktoré mala FMU  

 Uznesenie UPR FMU AU č. 1 - 4/2023 
UPR FMU prerokovala a berie na vedomie „Kritériá na získanie titulu docent a profesor  
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania muzikológia“ vydané Vysokou 
školou múzických umení v Bratislave. 

 Uznesenie UPR FMU AU č. 1 - 5/2023 
UPR FMU prerokovala a berie na vedomie „Kritériá na získanie titulu docent a profesor  
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania hudobné umenie“ vydané 
Vysokou školou múzických umení v Bratislave. 

 Uznesenie UPR FMU AU č. 1 - 6/2023 
UPR FMU prerokovala a berie na vedomie „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných 
miest profesorov a docentov“. 
 

Bod č. 4 
Prerokovanie návrhu členov do výberových komisií na funkčné miesta docentov a profesorov 
- návrh členov komisie pre výberové konanie sa uskutoční podľa § 77 ods. 7 zákona č. 131/2022 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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Bod č. 5 
Rôzne 

informuje: doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. 

- dňa 8. 3. 2023 sa bude konať online stretnutie so všetkými zainteresovanými osobami, ktorých 
sa bude týkať proces návštevy pracovnej skupiny SAAVS, aby ich oboznámil 
s harmonogramom návštevy pracovnej skupiny SAAVS 

- pracovná skupina bude realizovať rozhovory so študentami, zainteresovanými stranami (pre 
prax...) 
 
 

Bod č. 6 

Záver 

- poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí UPR FMU 
 
 

 

V Banskej Bystrici dňa 8. 3. 2023 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

Zápisnicu overila: 

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


