
 

 

 

ZÁPISNICA  ZO  ZASADNUTIA  UMELECKEJ  A  VEDECKEJ  RADY 

AKADÉMIE  UMENÍ  V BANSKEJ  BYSTRICI  19. 2. 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení: prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, doc. Mgr. art. Mária Heinzová, 
ArtD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prof. Miroslav Brooš, akad. maliar 

 
PROGRAM  ZASADNUTIA: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu Umeleckej a vedeckej rady AU BB 
 
2. Kvantifikačné kritériá Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
na obsadenie funkčného miesta docent a funkčného miesta profesor pre 
vysokoškolských učiteľov s výstupmi tvorivých činností v odbore Vedy o umení a 
kultúre 
 
3. Kritériá Fakulty výtvarných umení Akadémie umení na vyhodnotenie splnenia 
podmienok získania umelecko-pedagogického titulu docent a umelecko-
pedagogického titulu profesor a na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov v 
študijnom odbore Umenie 
 
4. Rôzne  
5. Záver 
 
 
K bodu 1:  Otvorenie a schválenie programu Umeleckej a vedeckej rady AU BB 

Zasadnutie Umeleckej a vedeckej rady AU BB otvoril a viedol rektor Akadémie umení 
v Banskej Bystrici prof. Ing. MgA. Michal Murin, ArtD., predseda Umeleckej a vedeckej rady 
Akadémie umení v Banskej Bystrici, (ďalej len „Umelecká a vedecká rada AU BB“). 

Predseda Umeleckej a vedeckej rady AU BB konštatoval, že  Umelecká a vedecká rada AU 
BB je uznášaniaschopná (19 prítomných členov) a požiadal členov o schválenie programu 
rokovania.  
 

Uznesenie UaVR AU BB č. 1 - 1/2021 
Umelecká a vedecká rada AU BB prerokovala a jednomyseľne schválila program rokovania 
19. 2. 2021. 
Výsledok hlasovania: 
Za: 19proti: 0 zdržal sa: 0 

Verejným hlasovaním bol program rokovania jednomyseľne schválený. 

 

Uznesenie UaVR AU BB č. 1 - 2/2021 



 

 

Umelecká a vedecká rada AU BB schválila za overovateľov zápisnice zo zasadnutia  19. 2. 

2021 

doc. Mgr. art. Ľubomíra Viludu, ArtD.    

doc. Mgr. art. Máriu Strenáčikovú, CSc.  

Výsledok hlasovania: 

Za: 19proti: 0 zdržal sa: 0 

Verejným hlasovaním boli overovatelia jednomyseľne schválení. 
 
K bodu 2:  Kvantifikačné kritériá Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej 
Bystrici na obsadenie funkčného miesta docent a funkčného miesta profesor pre 
vysokoškolských učiteľov s výstupmi tvorivých činností v odbore Vedy o umení a 
kultúre 
Akreditačné procesy na AU sú nastavené. Fakulta výtvarných umení podáva k 30. 3. 2021 
na akreditáciu 2 bakalárske študijné programy. Dôležitým krokom v akreditačnom procese je 
zosúladenie vnútorných predpisov so štandardami, čo sa v súčasnosti uskutočňuje. 
Predložené kritériá boli schválené v Umelecko-vedeckej rade FVU 12. 2. 2021. Pri stanovení 
týchto kritérií a po konzultáciách s Akreditačnou agentúrou fakulta použila ako etalón Kritériá 
habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov z Filmovej a televíznej fakulty 
Vysokej školy múzických umení zo dňa 10. 3.  2014. 
 

V diskusii doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.– rektorka VŚVU vyjadrila názor, že 
Akadémia umení v Banskej Bystrici ide správnou cestou a v súčasnosti na VŠVU prebieha 
diskusia k habilitačným a inauguračným konaniam. 
 
Uznesenie UaVR AU BB č. 1 - 3/2021 
Umelecká a vedecká rada AU BB v súlade s § 12 ods. (1) písm. h), i) zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a 
jednomyseľne schválila Kvantifikačné kritériá Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v 
Banskej Bystrici na obsadenie funkčného miesta docent a funkčného miesta profesor pre 
vysokoškolských učiteľov s výstupmi tvorivých činností v odbore Vedy o umení a kultúre. 
Výsledok hlasovania: 
Za: 19 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
K bodu 3: Kritériá Fakulty výtvarných umení Akadémie umení na vyhodnotenie 
splnenia podmienok získania umelecko-pedagogického titulu docent a umelecko-
pedagogického titulu profesor a na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov v 
študijnom odbore Umenie 
K predloženému dokumentu dekan Fakulty výtvarných umení doc. Igor Benca, akad. maliar 
informoval členov umeleckej  a vedeckej rady, že bol schválený už dávnejšie. Ide len o 
redizajn. Pôvodne boli kritériá nastavené príliš náročne. Boli urobené menšie zásahy do 
kvantifikačných tabuliek  na obsadzovanie funkcií profesorov a v textovej časti. Kvantifikačné 
kritériá boli upravené v zmysle štandardov pre habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov a predložené na schválenie. Umelecko-vedecká rada Fakulty 
výtvarných umení kritériá schválila na svojom zasadnutí 12. 2. 2021.  
 

Uznesenie UaVR AU BB č. 1 - 4/2021  
Umelecká a vedecká rada AU BB v súlade s § 12 ods. (1) písm. h), i) zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a 
jednomyseľne schválila Kritériá Fakulty výtvarných umení Akadémie umení na vyhodnotenie 
splnenia podmienok získania umelecko-pedagogického titulu docent a umelecko-
pedagogického titulu profesor a na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov v študijnom 
odbore Umenie. 



 

 

Výsledok hlasovania: 
Za: 19proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Proces aktualizácie vnútorných prepisov a zosúladenie so štandardami čaká aj FMU a v 
zmysle štandardov sa bude postupovať aj pri výberových konaniach fakúlt na funkčné 
miesta docentov a profesorov. V súčasnosti všetky vysoké školy aktualizujú svoje vnútorné 
predpisy. Veľmi pozitívnym impulzom je koordinovaný proces Akadémie umení v Banskej 
Bystrici a Vysokej školy výtvarných  umení v Bratislave. 
 
K bodu 4: Rôzne 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – prezident SRK a rektor TUZVO informoval členov 
umeleckej  a vedeckej rady o zaslaní listu hlavnému hygienikovi v súvislosti s realizáciou 
nevyhnutnej praktickej výučby študentov vysokých škôl počas pandémie COVID-19. List bol 
zaslaný ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavný hygienik vydal odporúčanie, 
o ktorom bude informovať rektorov vysokých škôl na 97. zasadnutí SRK 23. 2. 2021. 
Zasadnutie sa uskutoční za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a 
bude sa diskutovať o novele VŠ zákona.  
Doc. Ing. Jarolav Demko, CSc. - rektor KU v Ružomberku  potvrdil, že prezident SRK 
koordinuje postup pripomienkovania novely zákona a na dennej báze rektori VŠ komunikujú. 
Situácia na VŠ je zložitá, preto pripravujú spoločne jednotný postup pre komunikáciu s 
ministrom. SRK bude  pripomienky akademickej obce k súčasným problémom riešiť, 
vydávať vyjadrenia, stanoviská a pripomienky adresovať ministrovi. 
Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.  - rektorka VŠVU vyjadrila poďakovanie Akadémii 
umení v Banskej Bystrici za poskytnutie právnej analýzy v súvislosti s obsadzovaním 
funkčných miest docentov a profesorov. Zachránili sa tak mnohé veci a predišlo sa 
problémom. 
Rektor AU prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. poďakoval rektorke VŠVU za upozornenie 
na chybu v metodike nápočtu pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov za umeleckú 
činnosť za predchádzajúce roky. 
 
 
K bodu 5:  Záver 
Predseda Umeleckej a vedeckej rady AU BB poďakoval členom za aktívnu účasť a ukončil 
zasadnutie Umeleckej a vedeckej rady AU BB.  
 
 

Zapísala: Bc. Jana Majerová 

 

            prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., v. r. 

 predseda UaVR AU BB 

Overili: 

 

doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., v. r. 

 

doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc., v. r. 

 

V Banskej Bystrici, 19. februára 2021 

 


