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K bodu 3 

Habilitačná komisia na svojom rokovaní po oboznámení sa so všetkými podkladmi, oponentskými 

posudkami, na základe zhodnotenia pedagogickej, umeleckej, vedeckej a ďalšej činnosti habilitujúcho, po 

vypočutí habilitačnej prednášky a následnej rozpravy, s prihliadnutím na oponentské posudky dospela k 

záveru, že habilitant spĺňa odborné a pedagogické kritériá na vymenovanie za docenta v odbore  

2.2.3 hudobné umenie a odporúča Umeleckej a vedeckej rade FMU AU v Banskej Bystrici udeliť Mgr. art. 

et Mgr. Ivanovi Zvaríkovi, ArtD. umelecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 2.2.3 hudobné 

umenie. 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov UVR FMU/ počet prítomných členov: 14/11 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov: 11 
Počet platných hlasov: 11 

Z toho kladných: 11 

Z toho záporných: 0 

Z toho neplatných: 0 

 

UaVR FMU AU tajným hlasovaním schválila návrh vymenovať Mgr. art. et Mgr. Ivana Zvaríka, ArtD. 

za docenta v odbore 2.2.3 hudobné umenie. Počas tajného hlasovania Mgr. art. et Mgr. Ivana Zvaríka, ArtD. 

nebol prítomný v miestnosti zasadnutia umeleckej a vedeckej rady. Po skončení hlasovania prodekan fakulty 

pred prítomnými členmi UaVR FMU AU ústne oznámil kandidátovi na vymenovanie za docenta súhlas 

umeleckej a vedeckej rady fakulty s návrhom vymenovať ho za docenta v odbore 2.2.3 hudobné umenie. 
 

 

Uznesenie UaVR FMU AU č. 3 - 6/2018 

UaVR FMU AU konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Mgr. art. et Mgr. Ivana Zvaríka, ArtD. bol 

dodržaný postup ustanovený  zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení vyhlášky MŠ SR 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a vyhlášky MŠVVŠ SR č. 457/2012 Z. z.. 

UaVR FMU AU na základe tajného hlasovania schvaľuje udeliť: 

 

Mgr. art. et Mgr. Ivanovi Zvaríkovi, ArtD. 

umelecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie 

 

Uznesenie bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných členov umeleckej a vedeckej rady schválené a písomné 

rozhodnutie bude do 30 dní doručené rektorovi AU. 

 

            Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD.,  ArtD.        

                                      prodekan FMU AU  

        poverený zastupovaním dekanky FMU na plnenie úkonov    

                   spojených s riadením a konaním vo veciach fakulty 

V Banskej Bystrici 8. 11. 2018 


