Zápisnica
z online zasadnutia Dočasnej akreditačnej rady VŠVU v BA
konaného 26. marca 2021 cez MS Teams

Prítomní (online cez MS Teams):

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (UK v BA)
doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. (UK v BA)
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. (SNG, BA)
Mgr. Dušan Buran, Dr. phil. (SNG, BA)
Mgr. Katarína Trnovská, ArtD. (GMB, BA)
Mgr. Jen Kratochvil (Kunsthalle, BA)
doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD. (VŠVU v BA)
doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová (VŠVU v BA)
Mgr. art. Michal Huba (VŠVU v BA)
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (rektorka VŠVU v BA)
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. (prorektorka VŠVU
v BA)
Mgr. Zuzana Candráková (VŠVU v BA)

Program:
1. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Dočasnej akreditačnej rady VŠVU
v BA.
2. Voľba predsedu Dočasnej akreditačnej rady VŠVU v BA.
3. Prezentácia akreditačného spisu nového študijného programu Vizuálne umenia
(rektorka VŠVU v BA a prorektorka VŠVU v BA).
4. Diskusia.
5. Sformulovanie záverečného stanoviska.
6. Záver.

Online zasadnutie Dočasnej akreditačnej rady VŠVU v BA (ďalej len „DAR VŠVU v BA“)
otvorila doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU v BA (ďalej len „rektorka VŠVU
v BA“). Prítomných oboznámila s programom online zasadnutia DAR VŠVU v BA. Materiál
k online zasadnutiu DAR VŠVU v BA prítomní dostali emailom v časovom predstihu. Ďalej
informovala, že platnosť DAR VŠVU v BA je do 31. 03. 2021. Tvoria ju zástupcovia z VŠVU v BA
(doc. Makar, doc. Birkušová) a z jej študentskej časti (Mgr. art. Huba – doktorand)
a z externého prostredia s umeleckým zameraním.
K bodu 1.
Rektorka VŠVU v BA uviedla a následne poinformovala prítomných o tomto bode týkajúcom
sa prerokovania a schválenia Rokovacieho poriadku Dočasnej akreditačnej rady VŠVU v BA.
Uznesenie č. 1
Prítomní hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 prerokovali a schválili Rokovací poriadok
Dočasnej akreditačnej rady VŠVU v BA.

K bodu 2.
Rektorka VŠVU v BA opäť uviedla a následne poinformovala prítomných o tomto bode
týkajúcom sa voľby predsedu DAR VŠVU v BA, kde si dovolila prítomným navrhnúť za predsedu
DAR VŠVU v BA pána prof. PhDr. Petra Michaloviča, CSc.1 Jej návrh sa zakladá na tom, že
p. prof. Michalovič pochádza z akademického prostredia a ako garant na FiF UK v BA je znalý
týchto procesov, ako aj dokumentov.
Uznesenie č. 2
Prítomní hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1 schválili za predsedu DAR VŠVU v BA
prof. PhDr. Petra Michaloviča, CSc., ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a následne
odsúhlasil ďalšie body programu online zasadnutia DAR VŠVU v BA dňa 26. 03. 2021.
K bodu 3.
V tomto bode predseda DAR VŠVU v BA odovzdal slovo rektorke VŠVU v BA, ktorá uviedla
a následne zdieľala v online prostredí zasadnutia materiál „Vnútorná hodnotiaca správa
študijného programu“. 2 Prítomných podrobne informovala o tomto rozsiahlom materiáli,
ktorý sa týka nového študijného programu Vizuálne umenia v Mgr. stupni štúdia pred
podaním na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“), ako aj
o procese akreditácie v rámci VŠVU v BA. Nový študijný program zlučuje všetky voľné výtvarné
disciplíny. Termín na podanie žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu na SAAVŠ
je do konca marca, t. j. do 31. 03. 2021. Po tomto termíne sa bude pokračovať na príprave
komplexnej inštitucionálnej akreditácie, ktorej termín je august 2022. Prítomným
prezentovala kapitolu po kapitole tohto vypracovaného materiálu, vysvetlila všetky kroky,
ktoré boli vykonané podľa nastavených štandardov pre študijný program a tak, aby všetky
požiadavky boli naplnené a nový študijný program bol akreditovaný.
Ďalej uviedla, že od apríla 2021, t. j. po ukončení platnosti DAR VŠVU v BA, začne plniť svoje
poslanie „riadna“ Akreditačná rada VŠVU v BA v zmysle jej štatútu a rokovacieho poriadku.
V rámci rozpravy k prezentácii rektorky VŠVU v BA vystúpil p. prof. Michalovič, CSc.
a p. Mgr. Buran, Dr. phil. Na ich otázky fundovane odpovedala rektorka VŠVU v BA.
Po odovzdaní slova ďalej v rámci bodu 3. pokračovala prorektorka VŠVU v BA – doc. Mgr. art.
Jana Hojstričová, ArtD. (ďalej len „prorektorka VŠVU v BA“), ktorá uviedla a následne zdieľala
v online prostredí zasadnutia materiál „Opis študijného programu – osnova1“.3 Prorektorka
VŠVU v BA prítomných podrobne informovala o tomto materiáli, ktorý je taktiež rozsiahly;
definuje zameranie, ciele, štruktúru a spôsob aplikácie nového študijného programu Vizuálne
umenia v pedagogickom procese na VŠVU v BA.
V rámci rozpravy k prezentácii prorektorky VŠVU v BA vystúpila p. Mgr. Trnovská, ArtD., p. doc.
Kolbiarz Chmelinová, PhD., p. prof. Michalovič, CSc., p. PhDr. Bajcurová, CSc., p. Mgr. Buran,
Dr. phil. Na ich otázky fundovane odpovedala prorektorka a aj rektorka VŠVU v BA.
Po odovzdaní slova ďalej v rámci bodu 3. pokračovala rektorka VŠVU v BA, ktorá v krátkosti
informovala prítomných o informačných listoch predmetov, o 25 excelentných výstupoch
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https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/clenovia-katedry/prof-phdr-peter-michalovic-csc/

Materiál „Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu“ je prílohou 1. Žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30
zákona č. 269/2018 Z. z. , ktorá sa podáva na SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (https://saavs.sk/ziadosti/).
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https://saavs.sk/ziadosti/ziadost-o-uvedenie-akreditacie-studijneho-programu/

zabezpečujúcich pedagógov a tiež o vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristike
hlavného zabezpečujúceho pedagóga a ďalších zabezpečujúcich pedagógov. Tieto materiály
sú súčasťou akreditačného spisu nového študijného programu Vizuálne umenia.
V rámci rozpravy k tejto krátkej informácii rektorky VŠVU v BA nevznikli od prítomných žiadne
otázky.
K bodu 4.
Tento bod programu bol viac-menej naplnený v bode 3.
K bodu 5.
K sformulovaniu záverečného stanoviska DAR VŠVU v BA z online zasadnutia dňa 26. 03. 2021
pristúpil predseda DAR VŠVU v BA spolu s členmi DAR VŠVU v BA a tajomníčkou DAR VŠVU
v BA po odhlásení sa rektorky a prorektorky VŠVU v BA z online zasadnutia DAR VŠVU v BA.
K bodu 6.
Predseda DAR VŠVU v BA poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na online
zasadnutí DAR VŠVU v BA, ktoré následne ukončil.

Bratislava 26. 03. 2021

Schválil:

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
predseda DAR VŠVU v BA

Zapísala:

Mgr. Zuzana Candráková
tajomníčka DAR VŠVU v BA

