
Zápisnica zo zasadnutia Umeleckej a vedeckej rady FMU AU  
zo dňa 29. 11. 2017 

 

Prítomní:  
 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

 

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. 

prof. Marián Lapšanský  

 

Ospravedlnení: 

 

prof. Eva Blahová  

prof. Miroslawa Knapik 

doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD. 

doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

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

 

Prizvaný zástupca študentov:  

Paulína Turčanová 

 

Program 

1. Otvorenie, kontrola prijatých uznesení z 5. 9. 2017 
2. Hodnotiaca správa FMU vo vzdelávacej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti za rok 2016 

3. Začatie vymenúvacieho konania a schválenie témy inauguračnej prednášky doc. Mgr. art. Štefana 

Sedlického, ArtD. 

Téma č.1 

Možnosti interpretácie a využitie nehudobných prostriedkov v zborových skladbách 20. – 21. storočia 

s akcentom na slov. skladateľov 

Téma č. 2 

           Kompozície slovenských skladateľov pre mužský zbor z pohľadu súčasnej interpretácie 

Téma č. 3 

Interpretačné pohľady na zborovú tvorbu J. Cikkera 

4. Návrh na vymenovanie troch oponentov a štvorčlennej inauguračnej komisie vymenúvacieho konania doc. 

Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD. 

5. Schválenie návrhu reakreditovaných študijných programov Mgr. štúdia Interpretačné umenie 

a Kompozícia 
6. Rôzne 

7. 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 a ospravedlnila chýbajúcich členov. 

Informovala prítomných, že hlavnou náplňou programu rokovania  je prerokovanie Správy úrovne fakulty 

vo vzdelávacej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti za rok 2016 a schválenie vymenúvacieho konania doc. 

Mgr. art. et Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD. 



Za zapisovateľku určila 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. 4 - 1/2017 

UaVR FMU  

- schvaľuje program rokovania bez pozmeňovacích návrhov 

Výsledok hlasovania: 

Za: 9 proti: 0     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4 - 2/2017 

UaVR FMU  

- berie na vedomie plnenie uznesení z 5. 9. 2017 

Výsledok hlasovania: 

Za: 9 proti: 0     zdržal sa: 0 

 

K bodu 2 
Hodnotiaca správa FMU vo vzdelávacej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti za rok 2016 

Materiál bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný členom umeleckej a vedeckej rady na preštudovanie. 

Správa  o hodnotení úrovne sa predkladá raz za rok a prerokúva ju umelecká a vedecká rada. Je rozdelená do 

5 kapitol. Prioritou fakulty je informácia o výsledkoch vzdelávacej činnosti s konkrétnymi údajmi a faktami, 

no dôležitú úlohu zohráva prehľad umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pedagógov fakulty ako aj grantová 

činnosť. Zaznamenali sme 529 výstupov, z toho 509 je v kategórii Z a 75% grantovú úspešnosť. Správa 

obsahuje všetky podstatné skutočnosti, ktoré vypovedajú o veľmi dobrej úrovni fakulty vo všetkých 

oblastiach. 

(príloha č. 1) 

Rozprava: 

Prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi 

S potešením skonštatoval, že fakulta dosiahla najlepšie výsledky zo všetkých fakúlt vo všetkých oblastiach. 

Vyzdvihol, že umelecké výstupy majú rastúcu tendenciu, čo znamená prísun väčšieho balíka finančných 

prostriedkov do rozpočtu fakulty. Poprial dekanke, aby sa fakulte darilo naďalej pracovať perspektívne 

a úspešne. 

 

K bodu 3 

Začatie vymenúvacieho konania a schválenie témy inauguračnej prednášky doc. Mgr. art. et Mgr. art. 

Štefana Sedlického, ArtD. 

Predsedníčka umeleckej  a vedeckej rady predložila členom inauguračný spis doc. Mgr. art. Štefana 

Sedlického, ArtD. a informovala o podanej žiadosti na vymenúvacie konanie za profesora a priebehu 

posudzovania formálnych náležitostí konania. Uchádzač požiadavky splnil  a jeho žiadosť môže byť 

postúpená na schválenie v umeleckej  a vedeckej rade. V žiadosti boli uvedené 3 témy inauguračnej 

prednášky. 

Téma č.1 - Možnosti interpretácie a využitie nehudobných prostriedkov v zborových skladbách 20. – 21. 

storočia s akcentom na slov. skladateľov 

Téma č. 2 - Kompozície slovenských skladateľov pre mužský zbor z pohľadu súčasnej interpretácie 

Téma č. 3 - Interpretačné pohľady na zborovú tvorbu J. Cikkera 

 

Po dôkladnom zvážení predsedníčka navrhla členom rady schváliť tému č. 2 

 

Uznesenie č. 4 - 3/2017 

UaVR FMU  

- schvaľuje začatie vymenúvacieho konania doc. Mgr. art.  et Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 9 proti: 0     zdržal sa: 0 

 

 



Uznesenie č. 4 - 4/2017 

UaVR FMU  

- schvaľuje tému inauguračnej prednášky vymenúvacieho konania doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefana 

Sedlického, ArtD. - Kompozície slovenských skladateľov pre mužský zbor z pohľadu súčasnej 

interpretácie  

Výsledok hlasovania: 

 Za: 9 proti: 0     zdržal sa: 0 

 
K bodu 4 

Návrh na vymenovanie troch oponentov a štvorčlennej inauguračnej komisie vymenúvacieho konania doc. 

Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD. 

Tento materiál bol členom umeleckej a vedeckej rady zaslaný v dostatočnom časovom predstihu. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky. 

(príloha č. 2) 

 

Uznesenie č. 4 - 5/2017 

UaVR FMU  

- schvaľuje troch oponentov vymenúvacieho konania doc. Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD.  

prof. Miroslawa Knapik – Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 

prof. Jiří Skopal – Univerzita Hradec Králové 

prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. – Hudební a taneční fakulta AMU v Prahe 

Výsledok hlasovania: 

Za: 9 proti: 0     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4 - 6/2017 

UaVR FMU  

- schvaľuje štyroch členov inauguračnej komisie vymenúvacieho konania doc. Mgr. art. et Mgr. art.  

Štefana Sedlického, ArtD.  

Predseda 

prof. PaedDr. MgA et. Mgr. Vojtech Didi – Akadémia umení v Banskej Bystrici 

Členovia 

prof. Jevgenij Iršai – Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave 

prof. Dr. hab. Adam Korzienowski – Akademia Muzyczna w Krakowie 

Dr. h. c. Ondrej Lenárd – Symfonický orchester Českého rozhlasu - šéfdirigent 

Výsledok hlasovania: 

Za: 9 proti: 0     zdržal sa: 0 

 

K bodu 5  

Schválenie reakreditovaných študijných programov Mgr. štúdia Interpretačné umenie 

a Kompozícia 

Dekanka FMU AU predložila členom UaVR FMU AU na schválenie návrh študijných programov, ktoré sa 

predkladajú Akreditačnej komisii v januári 2018. Členovia rady nemali k predloženému návrhu 

pripomienky. Návrh študijných programov, ktoré má fakulta uskutočňovať bude prerokovaný na zasadnutí 

akademického senátu v čo najkratšom čase. 

 

Uznesenie č. 4 - 7/2017 

UaVR FMU v súlade s § 30 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

- schvaľuje návrh študijných programov predkladaných Akreditačnej komisii 

Výsledok hlasovania: 

 Za: 9 proti: 0     zdržal sa: 0 

 

K bodu 6     Rôzne 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 



 Informovala o aktualizácii dlhodobého zámeru fakulty. Dlhodobý zámer je vypracovaný na obdobie 

rokov 2015 – 2020. Aktualizácia bude obsahovať bližšiu špecifikáciu úloh a termíny plnenia 

jednotlivých úloh. 

 Informovala, že zasadnutie UaVR FMU sa plánuje predbežne na mesiac február – marec 2018, 

do programu rokovania bude zaradená inauguračná prednáška doc. Mgr. art. Evy Cáhovej, ArtD., a 

doc. Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD. (ak budú k dispozícii posudky a stanovisko inauguračnej 

komisie). Schvaľovanie vymenúvacieho konania doc. Mgr. art. Viktórie Herencsár, ArtD. (ak budú 

odstránené formálne nedostatky v inauguračnom spise). Schvaľovanie habilitačného konania Mgr. 

Klaudie Račic  - Derner, ArtD. (ak budú odstránené nedostatky v habilitačnom spise). 

prof. PaedDr. MgA et. Mgr. Vojtech Didi 

 Informoval o predbežnom termíne konania UaVR AU  - 30. 4. 2018 

 

K bodu 7 

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

AU za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie umeleckej a vedeckej rady. 

 

 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

                            predsedníčka UaVR FMU AU 

 

V Banskej Bystrici 29. novembra 2017 

Zapísala: Bc. Jana Majerová 


