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Zápisnica 
zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality  

Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta - Banská Štiavnica,  
odborná vysoká škola  

 

14. júna 2022 o 13.30 hod. 
Botanická 2, Banská Štiavnica 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Odsúhlasenie vnútorných predpisov Rady kvality: Štatút RK a Rokovací poriadok RK 
3. Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému  – príprava   
4. Zosúlaďovanie vnútorných predpisov so Štandardami SAAVŠ  
5. Hodnotenie úrovne tvorivých činností 
6. Uznesenie 
7. Záver  

 
 
K prvému bodu programu zasadnutia: 
Novovzniknutú Radu pre vnútorný systém zabezpečenia kvality (ďalej len RK“) Hudobnej 
a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola otvoril jej predseda 
prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.  Prítomných privítal a oboznámil všetkých zúčastnených členov RK 
s programom zasadnutia. Konštatoval, že RK je uznášaniaschopná.   
 
K druhému bodu programu zasadnutia: 
Predseda komisie prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. informoval prítomných členov RK o dokumentoch, 
ktorými sa upravuje postavenie, pôsobnosť a vnútorná organizácia Rady pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality HUAJA – Štatút RK a Rokovací poriadok RK, ktorý upravuje pravidlá 
rokovania RK. Návrh obidvoch dokumentov bol členom RK zaslaný vopred a všetci členovia mali 
možnosť sa s týmito dokumentami oboznámiť. Štatút RK a Rokovací poriadok RK sú základnými 
dokumentami, ktorými sa riadi činnosť RK tak, aby činnosť tohto orgánu bola transparentná, 
kontinuálna, odborná, nezaujatá a efektívna. Požiadal prítomných členov RK o prípadné 
pozmeňujúce návrhy alebo pripomienky ku navrhovaným dokumentom.  

Nikto z prítomných členov nevzniesol žiadne pripomienky a tak dal predseda RK hlasovať o prijatí 
navrhovaných dokumentoch.  

Skonštatoval, že Štatút RK a Rokovací poriadok RK boli jednohlasne prijaté všetkými členmni 
RK.  

K tretiemu bodu programu zasadnutia: 
Predseda RK informoval prítomných o príprave Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii 
vnútorného systému na HUAJA (VHS). VHS bude vypracovaná v súlade s osnovou Príručky na 
spracovanie vnútornej správy o implementácii vnútorného systému, ktorú vydala Slovenská 
akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. Požiadal prof. PhDr. 
Zuzanu Martinákovú, PhD. aby monitorovala a koordinovala práce na VHS a jednotlivé čiastkové 
úkony.    
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K štvrtému bodu programu zasadnutia:  
Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. informovala prítomných členov RK o zosúlaďovaní 
vnútorných dokumentov HUAJA so Štandardmi pre študijný program a Štandardmi pre vnútorný 
systém kvality.  V rámci zosúlaďovania so Štandardami pre ŠP, HUAJA požiadala SAAVS o zmenu 
názvu študijných programov na prvom a druhom stupni štúdia. ŠP s názvom Hudobná interpretácia 
a tvorba svojím obsahom a štruktúrou lepšie vyhovuje charakteru vzdelávania na HUAJA aj 
vzhľadom na nadväznosť na doktorandský ŠP s rovnomenným názvom. Nový názov Hudobná 
interpretácia a tvorba vzhľadom na obsah vzdelávania je výstižnejší a logickejší ako pôvodný názov. 
ŠP Hudobná interpretácia a teória zohľadňuje prieniky medzi hudobnou interpretáciou a hudobnou 
tvorbou v primeranom rozsahu vzhľadom na zameranie a špecializáciu študenta (viď Študijné 
plány https://huaja.org/studijne-programy/). Žiadosti o zmenu názvu na prvom a druhom stupni 
štúdia boli 25. 5. 2022 schválené Slovenskou akreditačnou agentúrou pre VS a zapísané do Registra 
študijných programov. 
V rámci zosúlaďovania boli upravené viaceré dokumenty: Štatút HUAJA, Dlhodobý zámer HUAJA, 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality HUAJA a ďalšie vnútorné predpisy.  
 
K piatemu bodu programu zasadnutia: 
Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. informovala o predložených VUPCH osôb, zabezpečujúcich 
študijné predmety a učiteľov, zabezpečujúcich profilové predmety. Úroveň ich výstupov je 
minimálne na medzinárodnej úrovni a dosahuje požadovanú kvalitu, ba mnohrát ju prekračuje na 
zabezpečenie študijných programov.  
 
K šiestemu bodu programu zasadnutia: 
Predseda komisie prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. navrhol Rade kvality prijať navrhované uznesenia:  
 

 Rada kvality HUAJA odsúhlasuje vnútorné dokumenty:  
- ŠTATÚT RADY KVALITY 
- ROKOVACÍ PORIADOK RADY KVALITY 

 Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. je poverená prípravou Vnútornej hodnotiacej 
správy o implementácii vnútorného systému na HUAJA a po odsúhlasení RK podaním 
žiadosti o akreditáciu vnútorného systému kvality HUAJA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
             prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.  
                               predseda komisie  

 
 
 
 
 
V Banskej Štiavnici dňa 14. 6. 2022   

 

https://huaja.org/studijne-programy/

