
Zápisnica 

zo zasadnutia Predsedníctva SNS IAML a PV konferencie PSH VI. 

dňa 17. 2. 2016 

 

 

Prítomní: doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. m. prof., PaedDr. Martina Božeková, Mgr. 

Alena Čierna, PhD., Ľudmila Katová, Juliana Kováčová, PhDr. Anna Kucianová, PhD., Mgr. 

Miriam Das Lehotská, doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD., PhDr. Anna Žilková, CSc. 

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Príprava konferencie Pramene slovenskej hudby VI. 

3. Členské príspevky IAML a SNS IAML na rok 2016  

4. Sídlo SNS IAML 

5. Rôzne 

 

Ad 1 

Zasadnutie otvorila Dr. Anna Kucianová. 

 

Ad 2 

Konferencia Pramene slovenskej hudby VI. – dr. Kucianová informovala, že na tento rok nie 

je možné požiadať o grant MK SR, nakoľko naše požiadavky nie sú zahrnuté v dotačnom 

systéme MK SR, na čo dr. Čierna informovala, že bude ešte ďalšia výzva na dotácie z MK 

SR, v ktorej budú zahrnuté edukačné a vedecké aktivity (s výnimkou univerzít...) Budeme 

sledovať ďalšie výzvy a pokúsime sa získať grant na konferenciu. 

Dr. Čierna zároveň informovala o príprave konferencie: 

- termín: 6. – 7. 9. 2016 

- miesto: Pavilón hudby, Dražovská 4 (nový pavilón, ak sa stihnú presťahovať), 

náhradné riešenie bude v Sieni Konštantína Filozofa (Trieda A. Hlinku), 

- usporiadatelia: Univerzita Konštantína Filozofa a SNS IAML, 

- kapacita: 30 – 40 osôb, Pavilón hudby viac, 

- ubytovanie: na internáte – Študentský domov Nitra,  (2-3 posteľové izby), 10 

minút od Pavilónu hudby, štandardná izba 13,50/osoba/noc, pokiaľ samostatne 

29,50/noc, Stav: objednať cca 30 miest v internáte Nitra, pre české kolegyne aj 

noc vopred, 

- strava: na internáte Nitra, raňajky nerobia, na internáte Zobor je to 5 minút (3,43 

€/osoba), spoločenské posedenie v Pavilóne hudby, 

- program zatiaľ neriešila, nakoľko ešte nie je uvedená ponuka iných inštitúcií, 

- technika: počítače, dataprojektor, plátno..., 

- zborník: všetky príspevky budú publikované v zborníku Pramene slovenskej hudby 

VI., dr. Čierna požiadala, či môžu byť príspevky uverejnené aj v zborníku 

Slovenská hudba, dr. Kucianová uviedla, že je to závisí od autorov, ako sa 

rozhodnú, 



- názov: Pramene slovenskej hudby VI. 

a) I. blok: - dr. Lengová poslala dva návrhy: 1. hudobno-pedagogická literatúra: 

tradícia a kontexty. Aktuálne problémy bádania a voľné referáty. 2. Ľudová 

a umelecká hudba: vplyvy, aspekty, divergencie. Aktuálne problémy bádania 

a voľné referáty. Dr. Čierna – priklonila by sa k hudobno-pedagogickej téme, 

aby sa mohli zapojiť aj kolegovia (horizonty hudobnej pedagogiky, dala by 

projekt) a uvažuje, ako by sa dali tieto dve konferencie skĺbiť. Do týždňa (23. 

2. 2016) osloví kolegov a zváži témy a prednášajúcich. 

b) II. blok: 

Digitalizácia gramofónových platní a pod. 

 

Ad 3 

Členské príspevky – urgovať členov, ktorí ešte nezaplatili. 

 

Ad 4 

Sídlo centrály SNS IAML zatiaľ nie je určené, pretože sa skomplikovala situácia, nakoľko 

dr. Bugalová z HuM SNM je po operácii a v súčasnosti je na PN a v HC v decembri 

rezignovala riaditeľka HC a teraz je A. Žilková poverenou vedením. Treba sa pokúsiť zistiť, 

v akom personálnom obsadení je Univerzitná knižnica. 

 

Ad 5 

Miriam Das Lehotská sa informovala, kto má záujem ísť do Ríma na výročnú konferencniu 

IAML. M. Das Lehotská má záujem ísť na zasadnutia RISM. SNS IAML by mohla podať 

žiadosť o finančnú dotáciu  na Fond pre podporu umenia na MK SR. 

 

 

 

 

V Martine, 17. 2. 2016 

 

Zapísala: PaedDr. Martina Božeková 

Overila: PhDr. Anna Kucianová, PhD. 


