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AKADÉMIA  UMENÍ  V  BANSKEJ BYSTRICI 
UMELECKÁ A VEDECKÁ RADA AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 
                            Ul. Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica   

 
 
 

                            Vážená pani 
                                                                                           doc. Viktória Herencsár, ArtD.   
                            Rétihéja u. 6 
                                                                                           1173  BUDAPEŠŤ 
                                                                                            Maďarsko  
        
                                                                                                                                                                               
                            Banská Bystrica  27. novembra 2019 
                                                                                                     Č. j. RAU000261/2018-RAU/005 
 

VEC 
ROZHODNUTIE   
 
 
 
       Podľa § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 6 vyhlášky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len 
„vyhláška“) sa Umelecká a vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí 
25. novembra 2019 opätovne zaoberala návrhom Fakulty múzických umení Akadémie umení 
v Banskej Bystrici  na vymenovanie doc. Viktórie Herencsár, ArtD. za profesorku v odbore:  
hudobné umenie a tajným hlasovaním prijala nasledovné  

r o z h o d n u t i e 

Umelecká a vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici opätovne schvaľuje návrh 
Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na vymenovanie doc. Viktórie 
Herencsár, ArtD. za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného konania: hudobné 
umenie. 

 

Odôvodnenie: 

     Vymenúvacie konanie doc. Viktórie Herencsár, ArtD. sa podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o vysokých školách“) a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 
vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení 
neskorších zmien   (ďalej len „vyhláška“)  začalo  podaním žiadosti o vymenovanie za profesorku 
9. novembra 2017. Dňa 11. apríla 2018 bola vymenovaná inauguračná komisia v zložení: prof. 
Jozef Podhoranský (Vysoká škola múzických umení v Bratislave/Akadémia umení v Banskej 
Bystrici - 0,8), prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi (Akadémia umení v Banskej Bystrici), prof. 
Ferenc Szecsődi (Szegedi Tudományegyetem Zenemüvészeti Kar/University of Szeged, 
Maďarsko), Růžena Děcká (Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži)  a oponenti: prof. Ján 
Slávik, ArtD. (Vysoká škola múzických umení v Bratislave), prof. Jozef Zsapka (Vysoká škola 
múzických umení v Bratislave), Dalibor Štrunc (Konzevatoř Brno). 
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Po preskúmaní plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie, na základe kladných posudkov 
oponentov a  kladného posúdenia prednesenej prednášky, inauguračná komisia (8. novembra 
2018) celkove zhodnotila pedagogickú a umeleckú činnosť uchádzačky. Po prerokovaní a tajnom 
hlasovaní Umelecká a vedecká rada Fakulty múzických umení AU (8. novembra 2018) rozhodla 
o návrhu na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore 2.2.3 hudobné umenie a odporučila 
predsedníčke UaVR FMU, aby návrh predložila na prerokovanie predsedovi Umeleckej a vedeckej 
rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.   

Na zasadnutí Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 19. novembra 2018 
bol členom UaVR AU predstavený umelecko-pedagogický prínos uchádzačky v rámci rozvoja 
hudobného umenia  a zároveň doc. Viktória Herencsár, ArtD. preniesla prednášku pod názvom 
Variabilita tvorby tónu na cimbale. Po prednáške nasledovala odborná rozprava  a neverejná 
diskusia, následne Umelecká a vedecká rada Akadémia umení v Banskej Bystrici prerokovala 
a jednohlasne schválila návrh doc. Viktórie Herencsár, ArtD. na vymenovanie za profesorku 
v odbore 2.2.3 hudobné umenie. Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici návrh na 
vymenovanie  doc.  Viktórie  Herencsár,  ArtD. za profesorku  predložil  ministerke  školstva  SR 
17. decembra 2018. V nadväznosti na predložený návrh MŠVVaŠ SR listom č. 2019/6255:5-
A1110 z 25. januára 2019  nespochybnilo pedagogické a umelecko-vedecké výsledky doc. 
Viktórie Herencsár, ArtD., ale upozornilo Akadémiu umení v Banskej Bystrici, že v čase 
inauguračného konania bol viac ako jeden člen inauguračnej komisie zamestnancom Akadémie 
umení v Banskej Bystrici.  

Z dôvodu zabezpečenia nápravy vo vymenúvacom konaní  predsedníčka Umeleckej 
a vedeckej rady Fakulty múzických umení AU  so súhlasom UaVR FMU AU vymenovala 13. marca 
2019 novú inauguračnú komisiu v zložení: predseda komisie - prof. Jozef Podhoranský, (Akadémia 
umení v Banskej Bystrici), a ďalší členovia komisie: prof. MgA. Miloslav Jelínek, (Janáčkova 
akademie múzických umění v Brne), prof. Ferenc Szecsődi, (Szegedi Tudományegyetem 
Zenemüvészeti Kar/University of Szeged, Maďarsko), Růžena Děcká, medzinárodne  významná  
odborníčka,   (Konzervatoř   P. J. Vejvanovského  v  Kroměříži).  Dňa 3. apríla 2019 predsedníčka 
UaVR FMU vymenovala nových oponentov: Dr.h.c. prof. PhDr. Ladislava Burlasa, DrSc. 
(Akadémia umení v Banskej Bystrici), prof. PhDr. Oskára Elscheka, DrSc. (muzikológ), 16. júla 
2019 prof. Mgr. art. Dagmar Zsapkovú, ArtD. (Vysoká škola múzických umení v Bratislave). 
V rámci náprav v inauguračnom konaní sa na Fakulte múzických umení  AU uskutočnila 
inauguračná prednáška doc. Viktórie Herencsár, ArtD. (8. októbra 2019), Umelecká a vedecká 
rada FMU prerokovala návrh novej inauguračnej komisie, posúdila a opätovne potvrdila, že 
uchádzačka doc. Viktória Herencsár, ArtD. spĺňa podmienky na vymenovanie za profesorku 
a konštatovala, že v priebehu konania bol dodržaný postup ustanovený zákonom o vysokých 
školách a vyhláškou.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti podľa § 6 ods. 6 vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor bol návrh na vymenovanie doc. Viktórie Herencsár, ArtD. za profesorku opätovne 
predložený na schválenie Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej 
len „UaVR AU“) 25. novembra 2019. Pri opätovnom hlasovaní o návrhu Fakulty múzických umení 
Akadémie umení v Banskej Bystrici na vymenovanie doc. Viktórie Herencsár, ArtD. za profesorku 
v odbore hudobné umenie sa UaVR AU vyjadrila nasledovne: celkový počet všetkých členov UaVR 
AU 23, z toho prítomných a oprávnených hlasovať bolo 17 členov; za predložený návrh bolo 
odovzdaných 17 hlasov, proti predloženému hlasovaniu bolo odovzdaných 0 hlasov, 0 členov sa 
zdržalo hlasovania a 0 hlasov bolo neplatných. Návrh získal potrebnú nadpolovičnú väčšinu 
všetkých členov UaVR AU a bol opätovne schválený.  
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Poučenie: 

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa na rozhodovanie podľa tohto zákona vo veciach konania na 
vymenovanie za profesora nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici  z 25. novembra 2019 
je preto právoplatné a nie je možné sa voči nemu odvolať. 

 
 

 
 
 
                              prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI 

                                              rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici 
                                                                                  predseda Umeleckej a vedeckej rady 
                                                                                   Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 

 
  
 
 
Na vedomie: Umelecká a vedecká rada Fakulty múzických umení AU 

Vybavuje: Ing. Danica Šimková 
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