
 

 
 

 

Panel hudobné umenie 

 

Zápisnica z online hlasovania  o zrušení predložených študijných programov Fakulty 

múzických umení a zrušení Habilitačného konania a inauguračného konania v odbore hudobné 

umenie zo dňa 27. júla 2022 

 

 

Členovia panelu HU 

Predsedníčka: 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

Členovia: 

prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.  

doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.   

Mgr. art. Oľga Smetanová 

doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. – dočasný člen panelu 

doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – dočasná členka panelu 

Bc. Alexandra Volentiérová – študentka FMU 

 

Oprávnení hlasovať: 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.  

doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.   

Mgr. art. Oľga Smetanová 

Bc. Alexandra Volentiérová – študentka FMU 

 

Predsedníčka panelu HU informovala členov panelu o podanej žiadosti dekana Fakulty 

múzických umení (ďalej len „FMU“) o zrušenie dvoch študijných programov (ďalej len „ŠP“)  

 a kreditovaného Habilitačného a inauguračného konania v odbore hudobné umenie (ďalej 

len „HaI“) na FMU v súlade s dokumentom Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania, výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Akadémie 

umení v Banskej Bystrici (ďalej len „VSK AU“). Žiadosť bola tajomníčkou Akreditačnej rady 

AU zaevidovaná a zaslaná predsedníčke panelu na prerokovanie návrhu na zrušenie 

študijných programov a HaI členmi panelu. Žiadosť obsahuje základné informácie 

a zdôvodnenie podania predmetnej žiadosti. 

Členom panelu bol 26. 7. 2022 tajomníčkou Akreditačnej rady AU BB zaslaný link, kde sa 

nachádzal hlasovací formulár: Zrušenie ŠP a HaI. 

 



 

 
Odborný panel HU hlasoval online na základe podanej žiadosti dekana FMU o zrušenie 

dvoch ŠP a o zrušení HaI v odbore hudobné umenie zo dňa 30. 6. 2022 v aplikácii Forms.   

 

1. Zrušenie - študijný program Kompozícia 3. stupeň, externá forma – kód: 101095, UIPŚ   

kód:8211V56 

 

Hlasovací formulár vyplnili a na otázku č. 1 odpovedali štyria členovia panelu so súhlasným 

stanoviskom. 

Uznesenie AR HU č. 4/2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o zrušenie ŠP Kompozícia 3. stupeň, denná forma 

– kód: 101096, UIPŚ kód:8211V56 zaevidovanej pod č. ARAU000023/2022/009 panel HU 

predmetnú žiadosť prerokoval a schvaľuje zrušenie ŠP Kompozícia 3. stupeň, denná forma – 

kód: 101096, UIPŚ kód: 8211V56. Rektor, dekan fakulty alebo nimi poverené osoby sú povinné 

zrealizovať ďalšie potrebné kroky vyplývajúce predovšetkým z ustanovení dokumentu VSK 

AU, čl. 75.  

Výsledok hlasovania: 

Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 

Uznesenie prijaté 

 

 

  2.   Zrušenie - študijný program Kompozícia 3. stupeň, denná forma – kód: 101096, UIPŚ  

        kód:8211V56 

 

Hlasovací formulár vyplnili a na otázku č. 2 odpovedali štyria členovia panelu so súhlasným 

stanoviskom. 

 

Uznesenie AR HU č. 5/2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o zrušenie ŠP Kompozícia 3. stupeň, externá 

forma – kód: 101095, UIPŚ kód:8211V56 zaevidovanej pod č. ARAU000023/2022/008 panel 

HU predmetnú žiadosť prerokoval a schvaľuje zrušenie ŠP Kompozícia 3. stupeň, externá 

forma – kód: 101095, UIPŚ kód:8211V56. Rektor, dekan fakulty alebo nimi poverené osoby sú 

povinné zrealizovať ďalšie potrebné kroky vyplývajúce predovšetkým z ustanovení 

dokumentu VSK AU, čl. 75.  

Výsledok hlasovania: 

Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 

Uznesenie prijaté 

 

 

 



 

 
 

3. Zrušenie Habilitačného konania a inauguračného konania v odbore hudobné umenie 

 

Hlasovací formulár vyplnili a na otázku č. 3 odpovedali štyria členovia panelu so súhlasným 

stanoviskom. 

 

Uznesenie AR HU č. 6/2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FMU o zrušenie HaI konania v odbore hudobné 

umenie zaevidovanej pod č. ARAU00024/2022-ARAU/001 panel HU predmetnú žiadosť 

prerokoval a schvaľuje zrušenie HaI konania v odbore hudobné umenie. Rektor, dekan fakulty 

alebo nimi poverené osoby sú povinné zrealizovať ďalšie potrebné kroky vyplývajúce 

predovšetkým z ustanovení dokumentu VSK AU, čl. 76.  

Výsledok hlasovania: 

Za: 4, proti: 0,  zdržala sa: 0, nehlasoval: 1 

Uznesenie prijaté 

 

 

Prehľad hlasovania 

 

Meno a priezvisko Súhlasím/nesúhlasím  nehlasoval 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

 

súhlasím  

prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.  

 

súhlasím  

doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.   

 

súhlasím  

Mgr. art. Oľga Smetanová 

 

súhlasím  

Bc. Alexandra Volentiérová  nehlasovala 

 

 

 

 

       doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

predsedníčka panelu HU 

Banská Bystrica, 27. 7. 2022 

 


