
 

 
 

Zápisnica z online zasadnutia  

Umeleckej a vedeckej rady 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 

zo dňa 28. júna 2022 
 
 

Prítomní:        prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., doc. Igor Benca, akad. maliar,  

doc. Štefan Balázs, akad. maliar, ArtD., prof. Miroslav Brooš, akad. maliar,  

doc. Miroslav Nicz, akad. maliar,  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., 

doc. Mgr. art. František Výrostko, prof. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.,  

doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.,  

prof. Mária Tomanová, ArtD., doc. Mgr. Vladimír Štric, prof. Mgr. Stanislav 

Zamborský, ArtD., doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD., doc. Mgr. art. Peter 

Špilák, PhD. ArtD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Dr. h. c. prof. Rudolf 

Kropil, PhD., prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., doc. Mgr. art. Ronald 

Šebesta, ArtD., prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. 

 

Ospravedlnený/í:    doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

Pozvaný/í:  prof. Jiří David – predseda inauguračnej komisie 
 

Zapísala: Jana Majerová 
 



 

 
 

 

Program: 

1.           Otvorenie a schválenie programu Umeleckej a vedeckej rady AU BB 

 

2.           Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie doc. Štefana Balázsa, akad. mal.,  

              ArtD. za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania výtvarné umenie 

              Príloha č. 1 - Rozhodnutie Umeleckej-vedeckej rady FVU AU BB zo dňa 10. 6. 2022 

              príloha č. 2 – podklady inaugurácia doc. Balázs/zdieľaný dokument 

              Prizvaný: prof. Jiří David, akad. mal., predseda inauguračnej komisie uchádzača 

              Predkladá: prof. MgA. Ing.  Michal Murin, ArtD. 

 

3.            Rôzne 

4.           Záver 

 

Bod 1. Otvorenie a schválenie programu Umeleckej a vedeckej rady AU BB 
 

Rektor prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. otvoril online zasadnutie UaVR AU BB, privítal 

prítomných členov, zvlášť predsedu inauguračnej komisie prof. J. Davida. Ospravedlnil 

neprítomných členov, skonštatoval, že je prítomných 20 členov a UaVR AU BB je uznášania 

schopná. Zároveň navrhol dvoch overovateľov zápisnice z rokovania a oboznámil členov 

s programom zasadnutia. K programu, ani k návrhu za overovateľov zápisnice neboli vznesené 

žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie UaVR č. 2 - 1/2022 
Umelecká a vedecká rada AU BB schvaľuje program online rokovania UaVR AU BB konaného 28. 6. 

2022. 
Výsledok hlasovania: 
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať: 20 

Za: 20   proti: 0  zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie UaVR č. 2 - 2/2022 
Umelecká a vedecká rada AU BB schvaľuje za overovateľov zápisnice z rokovania UaVR AU BB 

konaného 28. 6. 2022 doc. Mgr. art. Ľubomíra Viludu, ArtD. a doc. Mgr. art. Petra Špiláka, PhD., ArtD. 
Výsledok hlasovania: 
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať: 20 

Za: 20   proti: 0   zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 



 

 
 

Bod 2. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie doc. Štefana Balázsa, akad. maliara, ArtD. za 

profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania výtvarné umenie  

Predseda UaVR AU BB prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. informoval, že predseda UVR FVU AU BB 

doc. Igor Benca, akad. maliar v zmysle vyhlášky č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „vyhláška“) 

predložil návrh na vymenovanie doc. Štefana Balázsa, akad. maliara, ArtD. za profesora v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania výtvarné umenie. UaVR AU BB rokovala o návrhu. 

Predseda UaVR AU BB prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. v krátkosti predstavil inauguranta doc. 

Štefana Balázsa, akad. maliara, ArtD.. 

Doc. Štefan Balázs, akad. maliar, ArtD. patrí k popredným umelcom v oblasti výtvarného  umenia  a je 

dlhoročným významným pedagógom FVU AU BB. Pod jeho vedením úspešne ukončilo štúdium mnoho 

absolventov, ktorí reprezentujú školu doma i v zahraničí. Následne predseda inauguračnej komisie prof. 

Jiří  David členov UaVR AU BB informoval o priebehu inauguračného konania, zložení inauguračnej 

komisie a oponentoch. Predseda UaVR AU BB vyzval prítomných k tajnému hlasovaniu o návrhu na 

vymenovanie uchádzača za profesora. 

Výsledok hlasovania o návrhu: 

súhlasím – 19 

nesúhlasím – 0 

zdržal sa hlasovania – 0 

nehlasoval - 1 

 

Uznesenie UaVR č. 2 - 3/2022 

Umelecká a vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici skonštatovala, že v priebehu 

inauguračného konania doc. Štefana Balázsa, akad. maliara, ArtD. bol dodržaný postup stanovený 

zákonom a podľa § 12 ods.1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019  

Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor  na základe tajného hlasovania: 

a) schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Štefana Balázsa, akad. maliara, ArtD. za profesora 

v odbore habilitačného a inauguračného konania výtvarné umenie, 

b) podľa § 6 ods. 8) citovanej vyhlášky poveruje rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici, aby 

návrh na vymenovanie doc. Štefana Balázsa, akad. maliara, ArtD. za profesora v odbore 

habilitačného a inauguračného konania výtvarné umenie predložil spolu s dokladmi 

o predchádzajúcom priebehu inauguračného konania ministrovi školstva Slovenskej 

republiky. 

 

Záver: 

Predseda UaVR AU BB skonštatoval, že na schválenie návrhu na vymenovanie za profesora sa podľa 

Rokovacieho poriadku Umeleckej a vedeckej rady AU BB a vyhlášky č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov; návrh teda získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

členov UaVR AU BB. Návrh na vymenovanie doc. Štefana Balázsa, akad. maliara, ArtD. bol schválený. 

.  

Bod 3.  Rôzne 

→ podklady k inaugurácii budú odoslané v požadovanom termíne na MŠVVaŠ SR 



 

 
 

→ dekan FVU informoval, že na fakulte nebudú pokračovať habilitačné a inauguračné 

konania a poďakoval členom UaVR AU BB za kladné hodnotenie profesúry doc. Š. Balázsa 

→ UVR FVU končí a transformuje sa na Umeleckú a pedagogickú radu 

→ Doc. Štefan Balázs  sa poďakoval všetkým za kladné hodnotenie a súhlasné stanovisko 

k profesúre. 

 

Bod 4.  Záver 

Prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB ukončil online zasadnutie UaVR AU 

BB, poďakoval všetkým za aktívnu účasť, ako aj za schválenie návrhu inauguračnej komisie na 

vymenovanie doc. Štefana Balázsa, akad. maliara, ArtD. za profesora v odbore habilitačného 

a inauguračného konania výtvarné umenie.  

 

 

 

 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

rektor  

Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 

Overili: 

 

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

 

doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD..................................................... 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 28. 6. 2022 

 


