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SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE 

z vymenúvacieho konania 
doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD. 

za profesora  

v študijnom odbore 2.2.3,  Hudobné umenie  

 

ZLOŽENIE INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 

Predseda: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 

                        Akadémia umení v Banskej Bystrici 

 

Členovia: prof. Jevgenij Iršai, PhD.  

Vysoká škola múzických umení v  Bratislave  

                        

 prof. dr hab. Adam Korzeniowski  
                        Akademia Muzyczna w Krakowe 

 

                       Dr. h. c. Ondrej Lenárd  

Symfonický orchester Českého rozhlasu 

 

Oponenti: prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. 
            Akadémia múzických umení v Prahe 

 

  Prof. PhDr. Jiří Skopál, CSc. 

  Univerzita v Hradci Králové 

 

Prof. Miroslawa Knapik 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

 

 

INAUGURAČNÁ KOMISIA na základe dokladov a podkladov uchádzača v zmysle §76 ods. 

5 a 7 zákona 131/2002 Z. z., Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. §4 ods. 11 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor  

v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. §4, Smernice č. 115/2017 o postupe získavania 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Akadémii umení v Banskej Bystrici čl. 

8, ods. 3 ku konaniu vymenovania za profesora na Fakulte múzických umení Akadémie 

umení v Banskej Bystrici zhodnotila doterajšiu pedagogickú, vedeckú a odbornú činnosť 

uchádzača a podáva správu: 

 

a) Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti 

 

     Nadobudnuté vzdelanie a pedagogická prax doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefana 

Sedlického, ArtD. spĺňajú všetky požadované kritériá pre uchádzača o vymenúvacie konanie. 

Študoval hru na klavíri a dirigovanie na VŠMU v Bratislave, má titul ArtD. v špecializácii 

interpretačné umenie a v roku 2005 získal umelecko-pedagogický titul docent.  

  Odvtedy pôsobí na FMU AU v Banskej Bystrici ako docent na Katedre kompozície a 

dirigovania zboru, má bohaté pedagogické skúsenosti, je uznávanou pedagogickou 

a umeleckou osobnosťou doma aj v zahraničí. Doteraz úspešne viedol celkom 17  
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záverečných prác, má jedného vyškoleného doktoranda a jedného doktoranda po úspešnej 

dizertačnej skúške. 

V priebehu svojho profesionálneho vývoja pôsobil tiež na niekoľkých ďalších 

umelecko-pedagogických inštitúciách, okrem iných aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej 

Bystrici a Konzervatóriu v Žiline. 

 

b) Hodnotenie umeleckej a umelecko-teoretickej činnosti 

 

V kvantifikačných kritériách umelecko-pedagogických činností sú v maximálnej miere 

zastúpené všetky parametre. Interpretačné výstupy inauguranta v kvantite aj v kvalite 

prekračujú požadované limity. Sumár umeleckých výstupov obsahuje mnohé prezentácie 

umeleckých diel na renomovaných pódiách doma aj v zahraničí, často s ohlasom a ocenením 

odbornej kritiky.    

Všetky kategórie  výstupov spĺňajú kvantitatívnu a kvalitatívnu požiadavku, 

v niektorých parametroch ju výrazne prekračujú. Vo vedecko-výskumnej činnosti sú 

maximálne zastúpené predovšetkým organizačné aktivity a citácie na umelecký výkon. Doc. 

Mgr. art. et Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. je medzinárodne uznaný profesionálny umelec. 

Ako dirigent viacerých umeleckých telies koncertoval na významných domácich 

a zahraničných pódiách s pozitívnymi odbornými recenziami. V rámci svojich zahraničných 

aktivít prednášal na viacerých európskych univerzitách, viedol majstrovské kurzy doma aj 

v zahraničí, pracoval v odborných porotách renomovaných interpretačných súťaží.  

 Rozsah a kvalitu jeho umelecko-pedagogických aktivít dokumentujú  mnohé recenzie 

a ohlasy, ako aj úspechy na domácich a zahraničných interpretačných súťažiach a festivaloch. 

 

Celkové hodnotenie odbornej činnosti 

 

Doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. získal v priebehu svojej umeleckej a 

pedagogickej praxe významné odborné uznanie v  domácom aj medzinárodnom kontexte. 

Dokladom toho sú jeho mnohopočetné koncertné výstupy a prezentačno-mediálne aktivity.  

Ako vysokoodborne fundovaný vysokoškolský pedagóg vychoval mnoho študentov a 

absolventov, ktorí sa veľmi úspešne prezentujú na domácich a zahraničných festivaloch a 

súťažiach a pôsobia na významných umeleckých a pedagogických inštitúciách. 

 

ZÁVER 

 

Inauguračná komisia dospela po zhodnotení materiálov doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefana 

Sedlického, ArtD. k záveru, že uchádzač o umelecko-pedagogický  titul profesor je uznávaná 

umelecká a pedagogická osobnosť doma aj v zahraničí, má bohaté umelecké, pedagogické a 

ďalšie odborné aktivity. Spĺňa požadované kritériá na udelenie umelecko-pedagogického 

titulu profesor. 

 

Vzhľadom k uvedenému  

 

ODPORÚČA 

pokračovať vo vymenúvacom konaní v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie na 

Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. 
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Inauguračná komisia: 

 

 

 

Predseda: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi            ............................................            

 

 

Členovia: prof. Jevgenij Iršai, PhD.                                        ............................................ 

 

                        

prof. dr hab. Adam Korzeniowski                         ............................................ 

                         

                        

                       Dr. h. c. Ondrej Lenárd                                           ............................................ 

                        

                         

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 11. 4. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


