Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060001

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektonická tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8215 (2.2.7) Architektonická tvorba
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Voticky, Robert, prof. Ing. arch. Dip. Arch (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060002

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Burian František, Prof., akad. soch. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060003

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fotografia a nové médiá
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Stacho, Ľubomír, prof., Mgr., Ing. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060004

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: grafika a iné médiá
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kállay Dušan, prof., akad. mal. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060005

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: intermédiá
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Čierny Anton, Prof., Mgr. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060006

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: maliarstvo
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Daniel Fischer, Prof., akad. mal. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060007

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: reštaurátorská tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8286 (2.2.8) Reštaurovanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kvasnica Boris, Prof., akad. mal (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
V študijnom pláne je potrebné doplniť predmet, ktorého obsah sa bude zaoberať vyučovaním
platných právnych noriem pre reštaurátorov.
Odporúčania vys okej š kole:
Odporúčame doplniť/upraviť: II.38 Splnenie charakteristiky študijného programu Doplniť:
ateliérová reštaurátorská tvorba = výuka reštaurovania - výuka tvorivých procesov prezentácie a
sprístupnenia diel výtvarného a užitkoveho unenia (definovať presnejšie obsah predmetov jadra). V
záverečnej skúške chýba obsah "teoória reštaurovania a reštaurátorská metodika". II.63 Uplatnenie
absolventov Nie samostatný, len pomocný reštaurátor. Nie odborný poradca.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060008

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: socha, objekt, inštalácia
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Roller Peter, Profesor (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060009

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: textilná tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Júlia Sabová, Prof., akad. mal. (1958)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060011

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: úžitkové umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Weisslechner Karol, Prof. akad. arch. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060010

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vizuálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Stankoci Stanislav, prof., akad. mal. (1959)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060012

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektonická tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8215 (2.2.7) Architektonická tvorba
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Voticky, Robert, prof. Ing. arch. Dip. Arch. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060013

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Burian František, Prof., akad. soch. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060014

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fotografia a nové médiá
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Stacho, Ľubomír, prof., Mgr., Ing. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060015

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: grafika a iné médiá
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Kállay Dušan, prof., akad. mal. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060016

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: intermédiá
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov:
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Ilona Németh, Doc., akad. mal., DLA (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060017

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: maliarstvo
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Daniel Fischer, Prof. , akad. mal. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060018

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: reštaurátorská tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8286 (2.2.8) Reštaurovanie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Kvasnica Boris, Prof., akad. mal (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A5 nie je zosúladená požiadavka, že oponentom diplomovej práce musí byť reštaurátor s
oprávnením v danej špecializácii. KSP-B8 doplniť podmienky na prijatie, aby študent, ktorý sa hlási na
druhý stupeň mal absolvované predchádzajúce štúdium (Bc.) v študijnom odbore 2.2.8. reštaurovanie.
Odporúčania vys okej š kole:
škola musí doplniť v KSP B8 vetu, v ktorej deklaruje, že na druhý stupeň štúdia môže byť prijatý
len študent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň štúdia (Bc.) v študijnom odbore 2.2.8
Reštaurovanie+ v KSP A5 doplniť požiadavku, že oponentom diplomovej práce musí byť reštaurátor s
oprávnením v danej špecializácii. Odporúčame škole doplniť II.38 Splnenie charakteristiky študijného
programu: Doplniť:- ateliérové štúdium = výuka reštaurovania - výuka tvorivých procesov prezentácie
a sprístupnenia diel výtvarného a užitkoveho unenia ( definovať presnejšie obsah predmetov jadra). Celé MGR štúdium je možné absolvovať len v jednom ateliéry, ktorý študenta profiluje na výkon
povolania. - Teoretická diplomová práca je teoretickou prácou v odbore 2.2.8 reštaurovanie. Diplomová práca je výtvarnou praktickou prácou v odbore 2.2.8 reštaurovanie - pozostávajúca z
výskumu, návrhu ( projektu) a realizácie tvorivých procesov prezentácie a sprístupnenia diel
výtvarného a užitkoveho unenia – reštaurovanie pod vedením pedagóga – odborne spôsobilej osoby.
II.35 Profil absolventa - Absolvent je schopný vykonávať prax v špecializácii reštaurovania, ktorú
magisterskou prácou obhájil. Po absolvovaní 3 ročnej praxe môže byť v Slovenskej republike zapísaný
do Zoznamu reštaurátorov vedenom Komorou reštaurátorov. Následne môže vykonávať regulované
povolanie “Reštaurátor”. II.43 Ciele a organizácia záverečnej práce vrátane obhajoby - Teoretická
diplomová práca je teoretickou prácou v odbore 2.2.8 reštaurovanie a problematikou nadväzuje na

diplomovú prácu. - Diplomová práca je výtvarná praktickou prácou v odbore 2.2.8 reštaurovanie pozostávajúca z tvorivých procesov prezentácie a sprístupnenia diel výtvarného a užitkoveho unenia –
reštaurovanie pod vedením pedagóga – odborne spôsobilej osoby. Obsahom štúdia je práve výuka
tvorivých procesov prezentácie a sprístupnenia diel výtvarného a užitkoveho unenia v procese
reštaurovania. Do komisií treba doplniť odborne spôsob. osobu na výkon reštaurovania v príslušnej
špecializácii reštaurovania v ktorej je práca realizovaná. V rámci študijného plánu je potrebné doplniť
predmet, ktorého obsah sa bude týkať PLATNÝCH PRÁVNYCH NORIEM PRE REŠTAURÁTOROV.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060019

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: socha, objekt, inštalácia
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Roller Peter, (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060020

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: textilná tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Júlia Sabová, Prof., akad. mal. (1958)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060022

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: úžitkové umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Weisslechner Karol, Prof. akad. arch. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060021

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vizuálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Stankoci Stanislav, prof., akad. mal. (1959)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060024

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektonická tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8215 (2.2.7) Architektonická tvorba
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Voticky, Robert, prof. Ing. arch. Dip. Arch. (1948)
Hájek Petr, doc. Ing. Mgr. (1970)
Shawkat Sabah, doc. Ing. PhD. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060023

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektonická tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8215 (2.2.7) Architektonická tvorba
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Voticky, Robert, prof. Ing. arch. Dip. Arch. (1948)
Hájek Petr, doc. Ing. Mgr. (1970)
Shawkat Sabah, doc. Ing. PhD. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060032

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Číslo a názov študijného odboru: 8109 (2.1.18) Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Rusinová Zora, Prof. PhDr., PhD. (1950)
Rusina Ivan, Prof. PhDr., PhD. (1944)
Kolesár Zdeno, Doc. PhDr., PhD. (1960)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
spolugarant/3. prof. je roč. 1944; žiaden ILP v ŠP - ani predmet cudzí jazyk I a II - nie je
pripravený v angličtine;
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060031

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Číslo a názov študijného odboru: 8109 (2.1.18) Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Rusinová Zora, Prof. PhDr., PhD. (1950)
Rusina Ivan, Prof. PhDr., PhD. (1944)
Kolesár Zdeno, Doc. PhDr., PhD. (1960)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
spolugarant/3. prof. je roč. 1944.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060026

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Burian František, Prof., akad. soch. (1948)
Stankoci Stanislav, Prof., akad. mal. (1959)
Sabová Júlia, Prof., akad. mal. (1958)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Vzhľadom na nižšiu úroveň umeleckých výstupov garanta prof. Františka Buriana, akad. soch.,
ktorá aktuálne nezabraňuje plnohodnotnej realizácii tohoto študijného programu, je potrebné v
strednodobom horizonte uvažovať o zmene osoby garantujúcej tento program.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060025

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Burian František, Prof., akad. soch. (1948)
Stankoci Stanislav, Prof., akad. mal. (1959)
Sabová Júlia, Prof., akad. mal. (1958)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948.
Odporúčania vys okej š kole:
Vzhľadom na nižšiu úroveň umeleckých výstupov garanta prof. Františka Buriana, akad. soch.,
ktorá aktuálne nezabraňuje plnohodnotnej realizácii tohoto študijného programu, je potrebné v
strednodobom horizonte uvažovať o zmene osoby garantujúcej tento program.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060028

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: reštaurátorská tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8286 (2.2.8) Reštaurovanie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kvasnica Boris, Prof., akad. mal (1964)
Birkušová Sylvia, Doc. , Mgr. art. (1974)
Balážiková Jana, Doc. , Mgr. art. (1975)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
škola musí doplniť v KSP B8 vetu, v ktorej deklaruje, že na tretí stupeň štúdia môže byť prijatý
len študent, ktorý absolvoval predchádzajúce stupne štúdia (Bc., Mgr. art.) v študijnom odbore 2.2.8
Reštaurovanie+ v KSP A5 doplniť požiadavku, že jedným z oponentov dizertačnej práce musí byť
reštaurátor s oprávnením v danej špecializácii. Odporúčame škole doplniť II.38 Splnenie
charakteristiky študijného programu: Doplniť: projekt dizertačnej práce – umeleckej realizácie =
samostatné vykonávanie reštaurovania pozostávajúca z výskumu, návrhu ( projektu) a realizácie
tvorivých procesov prezentácie, sprístupnenia diel výtvarného a užitkoveho unenia, ako novej
výtvarnej vrstvy a autorského prínosu reštaurátora pre zhodnotenie diela. - Doktorandské štúdium je
možné absolvovať len v jednom ateliéry, ktorý študenta ďaľej profiluje na výkon povolania. Teoretická dizertačná práca je teoretickou prácou v odbore 2.2.8 reštaurovanie a problematikou
nadväzuje na dizertačnú prácu. - Dizertačná práca je vykonávaním reštaurovania, ako výtvarno praktická
práca v odbore 2.2.8 reštaurovanie - pozostávajúca z výskumu, návrhu ( projektu) a realizácie
tvorivých procesov prezentácie a sprístupnenia diel výtvarného a užitkoveho unenia – reštaurovanie je
realizované v súčinnosti s pedagógom – odborne spôsobilou osobou. Resp. vyriešiť problém
požiadavky dizertačnej práce ako samostatného reštaurátorského výkonu v súlade so zákonom o
reštaurátorskej komore.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania

nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060027

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: reštaurátorská tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8286 (2.2.8) Reštaurovanie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kvasnica Boris, Prof., akad. mal (1964)
Birkušová Sylvia, Doc. , Mgr. art. (1974)
Balážiková Jana, Doc. , Mgr. art. (1975)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A5 nie je zosúladená požiadavka, že oponentom diplomovej práce musí byť reštaurátor s
oprávnením v danej špecializácii. KSP-B8 doplniť podmienky na prijatie, aby študent, ktorý sa hlási na
druhý stupeň mal absolvované predchádzajúce štúdium (Bc.) v študijnom odbore 2.2.8. reštaurovanie.
Odporúčania vys okej š kole:
škola musí doplniť v KSP B8 vetu, v ktorej deklaruje, že na tretí stupeň štúdia môže byť prijatý
len študent, ktorý absolvoval predchádzajúce stupne štúdia (Bc., Mgr. art.) v študijnom odbore 2.2.8
Reštaurovanie+ v KSP A5 doplniť požiadavku, že jedným z oponentov dizertačnej práce musí byť
reštaurátor s oprávnením v danej špecializácii. Odporúčame škole doplniť II.38 Splnenie
charakteristiky študijného programu: Doplniť: projekt dizertačnej práce – umeleckej realizácie =
samostatné vykonávanie reštaurovania pozostávajúca z výskumu, návrhu ( projektu) a realizácie
tvorivých procesov prezentácie, sprístupnenia diel výtvarného a užitkoveho unenia, ako novej
výtvarnej vrstvy a autorského prínosu reštaurátora pre zhodnotenie diela. - Doktorandské štúdium je
možné absolvovať len v jednom ateliéry, ktorý študenta ďaľej profiluje na výkon povolania. Teoretická dizertačná práca je teoretickou prácou v odbore 2.2.8 reštaurovanie a problematikou
nadväzuje na dizertačnú prácu. - Dizertačná práca je vykonávaním reštaurovania, ako výtvarno praktická
práca v odbore 2.2.8 reštaurovanie - pozostávajúca z výskumu, návrhu ( projektu) a realizácie
tvorivých procesov prezentácie a sprístupnenia diel výtvarného a užitkoveho unenia – reštaurovanie je
realizované v súčinnosti s pedagógom – odborne spôsobilou osobou. Resp. vyriešiť problém
požiadavky dizertačnej práce ako samostatného reštaurátorského výkonu v súlade so zákonom o

reštaurátorskej komore.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060030

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výtvarné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ladislav Čarný, Prof., akad. mal. (1949)
Csudai Ivan, Prof., akad. mal. (1959)
Weisslechner Karol, Prof., akad. arch. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

183/2014-AK / #1060029

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výtvarné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ladislav Čarný, Prof., akad. mal. (1949)
Csudai Ivan, Prof., akad. mal. (1959)
Weisslechner Karol, Prof., akad. arch. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1949.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

