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Vec 

Návrh na vznik opisu nového študijného odboru Dejiny a teória výtvarného umenia a 

architektúry 

 

Váž. pán minister,  

 

v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, predkladáme na zmenu opisu študijných 

odborov 2.1.17 Dejiny a teória umenia a 2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia 

a architektúry, výsledkom ktorej bude vznik nového študijného odboru Dejiny a teória 

výtvarného umenia a architektúry. 

Nový študijný odbor je výsledkom úzkej a dlhodobej spolupráce Katedry dejín a teórie 

umenia Trnavskej univerzity v Trnave s Katedrou dejín výtvarného umenia na Univerzite 

Komenského v Bratislave a s Katedrou teórie a dejín umenia na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave. Spolu so žiadosťou prikladáme v prílohe č. 2 a č. 3 súhlasné stanoviská 

rektorov dvoch spolupracujúcich pracovísk. 

Opis študijného odboru zjednocuje dva predchádzajúce opisy študijných odborov  

2.1.17 Dejiny a teória umenia a 2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry do 

jedného opisu pre všetky tri stupne vzdelávania. Predchádzajúce opisy boli už zastarané, 

bakalársky a magisterský stupeň prislúchal k jednému študijnému odboru a doktorandský 

stupeň k druhému študijnému odboru.  

 

Na príprave opisu spolupracovali: 

 

 prof. doc. PhDr. Marian Zervan, PhD., koordinátor za Filozofickú fakultu Trnavskej 

univerzity v Trnave, Katedra dejín a teórie umenia  
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 prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD., expert za Vysokú školu výtvarných umení 

v Bratislave, Katedra teórie a dejín umenia  

 Mgr. Katarína Chmelinová, PhD., expert za Filozofickú fakultu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Katedra dejín výtvarného umenia  

 prof. Ladislav Čarný, akad.mal.,  odborný konzultant a recenzent za Vysokú školu 

výtvarných umení v Bratislave, Katedra teórie a dejín umenia. 

 

 

 

Ďakujem za spoluprácu. 

S úctou  

 

 

 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

Príloha:  

1. Návrh opisu študijného odboru Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 

2. Súhlasné stanovisko - prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU Bratislava 

3. Súhlasné stanovisko – prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK Bratislava 


