
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU  
zo dňa 28. 6. 2017 

 

Prítomní:  
 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

 

Dr. h. c., prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. 

doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD. 

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 

Mgr. art. Milan Oravec, ArtD. 

prof. Jozef Podhoranský 

prof. Alexander Stepanov, CSc. 

Mgr. Tibor Sedlický 

doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. 

prof. Mária Tomanová, ArtD. 

 

Ospravedlnení: 

prof. Eva Blahová  

prof. Marián Lapšanský  

prof. Miroslawa Knapik 

 

Habilitačná komisia uchádzačky Mgr. Zuzany Bouřovej, Ph.D., ArtD. 

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - predseda 

Mgr. art. Sándor Papp, ArtD. 

doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

 

Oponenti: 

Dr. h. c., prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. 

prof. Ján Slávik, ArtD. 
Mgr. Václav Horák 

Habilitačná komisia uchádzača Mgr. Adama Marca, ArtD. 

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - predseda 

prof. Ján Slávik, ArtD. 

doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

 

Oponenti: 

doc. Mgr. et Mgr. art. Ján Labant, ArtD.   

doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.   

Mgr. art. Sándor Papp, ArtD. 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Habilitačné konanie a habilitačná  prednáška Mgr. Zuzany Bouřovej, PhD., ArtD. 

            (predkladá:. prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, príloha č. 1) 

3. Habilitačné konanie a habilitačná prednáška Mgr. art. Adama Marca, ArtD. 

(predkladá: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, príloha č. 2) 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

 

 

 



K bodu 1  

Otvorenie 

 

Predsedníčka UaVR FMU AU doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. otvorila zasadnutie umeleckej 

a vedeckej rady, privítala členov UaVR FMU, členov habilitačných komisií, oponentov, habilitantov 

a všetkých hostí.  

Informovala prítomných, že hlavnou náplňou programu rokovania sú habilitačné prednášky a obhajoba 

habilitačnej práce Mgr. Zuzany Bouřovej, Ph. D., ArtD. a Mgr. art. Adama Marca, ArtD. 

Za zapisovateľky určila Bc. Janu Majerovú a Mgr. Eriku Brezánsku a za overovateľku zápisnice doc. Mgr. 

art. Evu Cáhovú, ArtD.. Za skrutátorov pri sčítavaní hlasov určila doc. Mgr. art. Evu Cáhovú, ArtD. a Bc. 

Janu Majerovú. 

Predsedníčka UaVR FMU na základe predložených prezenčných listín skonštatovala, že umelecká 

a vedecká rada je uznášania schopná a môže pokračovať v rokovaní podľa predloženého schváleného 

programu. 

 

Uznesenie č. 1/2017 

UaVR FMU schvaľuje program rokovania bez pozmeňovacích návrhov 

Výsledok hlasovania: 

Za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/2017 

UaVR FMU schvaľuje na návrh predsedníčky UaVR FMU AU za zapisovateľov Bc. Janu Majerovú a Mgr. 

Eriku Brezánsku 

Výsledok hlasovania: 

Za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/2017 

UaVR FMU schvaľuje na návrh predsedníčky UaVR FMU AU za skrutátorov u oboch uchádzačov doc. 

Mgr. art. Evu Cáhovú, ArtD. a Bc. Janu Majerovú 

Výsledok hlasovania: 

Za: 11  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2 

Habilitačné konanie a habilitačná prednáška Mgr. Zuzany Bouřovej, PhD., ArtD. 

 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. predstavila habilitantku Mgr. Zuzanu Bouřovú, Ph. D., ArtD., 

členov habilitačnej komisie, oponentov a odovzdala slovo predsedovi habilitačnej komisie.  

 

Habilitačné konanie Mgr. Zuzany Bouřovej, Ph.D. ArtD. viedol prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 

-  predseda habilitačnej komisie, ktorý informoval o podaní žiadosti Mgr. Zuzany Bouřovej, PhD., ArtD., 

predstavil jej osobný a profesijný profil, zhodnotil plnenie kritérií pre habilitačné konanie. Konštatoval 

uznášaniaschopnosť habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce a vyzval oponentov o prednesenie 

oponentských posudkov. Po prednesení posudkov nasledovala habilitačná prednáška. 

Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD. predniesla habilitačnú prednášku na tému Psychofyziologická 

problematika interpretácie.  

Habilitačného konania sa zúčastnili všetci členovia habilitačnej komisie a dvaja oponenti. 

Žiadny z oponentov nevzniesol voči práci zásadné výhrady. 

Prezentácia  a prednáška vyvolala primeranú diskusiu, do ktorej sa zapojili 4diskutujúci, ktorí položili 

habilitantke otázky, na ktoré odpovedala  na požadovanej úrovni. Po ukončení rozpravy vyzvala doc. Mgr. 

art. Mária Strenáčiková, CSc. habilitačnú komisiu, aby na svojom neverejnom zasadnutí prerokovala návrh 

na udelenie titulu docent. Následne po krátkej prestávke sa habilitačná komisia vrátila do koncertnej sály, 

kde predseda komisie prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi predniesol správu habilitačnej komisie 

z habilitačného konania Mgr. Zuzany Bouřovej, PhD., ArtD. 

 



Habilitačné konanie Mgr. Zuzany Bouřovej, Ph.D., ArtD. sa konalo v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

 

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 habilitantka 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. Zuzane 

Bouřovej, Ph.D., 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 

 

Uznesenie UaVR FMU AU č. 4/2017 

UaVR FMU AU konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Mgr. Zuzany Bouřovej, Ph.D., 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 MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z.. 

UaVR FMU AU na základe tajného hlasovania schvaľuje: 

Udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. Zuzane Bouřovej, Ph.D., ArtD. 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. 

 

K bodu 3 

Habilitačné konanie a habilitačná prednáška Mgr. art. Adama Marca, ArtD. 

 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. predstavila habilitanta Mgr. art. Adama Marca, ArtD. , členov 

habilitačnej komisie, oponentov a odovzdala slovo predsedovi habilitačnej komisie.  

 

Habilitačné konanie Mgr. art. Adama Marca, ArtD. viedol prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi -  

predseda habilitačnej komisie, ktorý informoval o podaní žiadosti Mgr. art. Adama Marca, ArtD., predstavil 

jeho osobný a profesijný profil, zhodnotil plnenie kritérií pre habilitačné konanie. Konštatoval 

uznášaniaschopnosť habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce a vyzval oponentov o prednesenie 

oponentských posudkov. Po prednesení posudkov nasledovala habilitačná prednáška. 

Mgr. art. Adam Marec, ArtD.  predniesol habilitačnú prednášku na tému Súčasná slovenská gitarová tvorba. 

Habilitačného konania sa zúčastnili všetci členovia habilitačnej komisie a všetci oponenti. 

Žiadny z oponentov nevzniesol voči práci zásadné výhrady. 

Prezentácia  a prednáška vyvolala primeranú diskusiu, do ktorej sa zapojili 5diskutujúci, ktorí položili 

habilitantovi otázky, na ktoré odpovedal  na požadovanej úrovni. Po ukončení rozpravy vyzvala doc. Mgr. 

art. Mária Strenáčiková, CSc. habilitačnú komisiu, aby na svojom neverejnom zasadnutí prerokovala návrh 

na udelenie titulu docent Mgr. art. Adamovi Marcovi, ArtD.. Následne po krátkej prestávke sa habilitačná 

komisia vrátila do koncertnej sály, kde predseda komisie prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 

predniesol správu habilitačnej komisie z habilitačného konania Mgr. art. Adama Marca, ArtD. 

 



Habilitačné konanie Mgr. art. Adama Marca, ArtD. sa konalo v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

  

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. 

Adamovi Marcovi, 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 

 

 

Uznesenie UaVR FMU AU č. 5/2017 

UaVR FMU AU konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Mgr. art. Adama Marca, 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 MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z.. 

UaVR FMU AU na základe tajného hlasovania schvaľuje: 

Udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. art. Adamovi Marcovi, ArtD. 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. 

 

K bodu 4 

V rôznom neboli žiadne podané návrhy ani podnety. 

 

K bodu 5 

Predsedníčka UaVR FMU AU doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. poďakovala členom UaVR FMU 

AU za účasť na zasadnutí, poďakovala za účasť aj členom habilitačných komisií, oponentom a ukončila 

zasadnutie umeleckej a vedeckej rady. 

 

 

 

 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

                            predsedníčka UaVR FMU AU 

V Banskej Bystrici 28. júna 2017 

Zapísala: Bc. Jana Majerová 

Overila: doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD. 


