
 

 
 

 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia  

Panelu výtvarné umenie 

dňa 7. 7. 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:       prof. Ladislav Čarný, akad. maliar, prof. Michal Koleček, Ph.D.,  

Mgr. art. Katarína Balunová, ArtD., Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.,  

doc. Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD., Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. 

 

 Bc. Jana Majerová – tajomníčka AR AU 

 

Ospravedlnený/í:  Lívia Vereščáková - študentka 

Pozvaný/í:   
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Program: 

1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia 

2. Prerokovanie žiadosti dekana FVU AU doc. Igora Bencu, akad. maliara o zrušenie 

akreditovaného Habilitačného a inauguračného konania v odbore výtvarné umenie na Fakulte 

výtvarných umení 

3. Záver 

 

K bodu 1 

prof. Ladislav Čarný, akad. maliar – predseda Odborného panelu výtvarné umenie (ďalej len „Panel 

VU“ alebo „panel“) otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom 

zasadnutia.  

 

K bodu 2 

Predseda Panelu VU informoval členov panelu o podanej žiadosti dekana Fakulty výtvarných umení 

(ďalej len „FVU“) o zrušenie akreditovaného Habilitačného a inauguračného konania v odbore výtvarné 

umenie (ďalej len „HaI“) na FVU 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 predsedovi panelu na prerokovanie návrhu na zrušenie HaI členmi panelu. Žiadosť obsahuje 

základné informácie a zdôvodnenie podania predmetnej žiadosti. HaI konania zrušuje SAAVŠ na 

základe uznesenia AR AU. 

Keďže nikto  nemal pripomienky k podanej žiadosti, dal predseda hlasovať o uznesení. 

 

Uznesenie AR VU č. 6/2022 

Na základe doručenia žiadosti dekana FVU o zrušenie HaI konania v odbore výtvarné umenie 

zaevidovanej pod č. ARAU00024/2022-ARAU/002 Panel VU predmetnú žiadosť prerokoval  

a schvaľuje zrušenie HaI konania v odbore výtvarné umenie na FVU. 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: 5, proti: 0, zdržal sa:0 

Uznesenie prijaté 

 

 

K bodu 3 

prof. Ladislav Čarný, akad. maliar – predseda panelu VU poďakoval všetkým za aktívnu účasť a ukončil 

zasadnutie panelu. 

       prof. Ladislav Čarný, akad. maliar 

 predseda Panelu VU 

Banská Bystrica, 7. 7. 2022 

 


