
 
 

Hudobná a umelecká akadémia  

Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola 

 

 

 

Zápisnica 

 
zo zasadnutia  

Umeleckej a vedeckej rady  

Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica  
 

 

25. 10. 2014 o 11.30 
 

Botanická 354/2, Banská Štiavnica 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

  

Otvorenie 

Rektor HUAJA BŠ ako predseda Umeleckej a vedeckej rady HUAJA BŠ (ďalej len UaVR) privítal 

členov UaVR HUAJA BŠ na zasadnutí a oboznámil ich s programom, ku ktorému neboli 

pripomienky. 

 

Informácia o prijímacích pohovoroch a stave študentov na jednotlivých ŠP  

Prof. Zuzana Martináková informovala prebiehajúcich študijných programoch a počte prijatých 

študentov a celkovom počte študentov v jednotlivých ŠP. Na bakalárskych ŠP spolu študuje 25 

študentov (z toho 6 cudzincov), na magisterských ŠP študuje 9 študentov (z toho 6 cudzincov). Spolu 

študuje na HUAJA 34 študentov.  

 

Informácia o stave zamestnaných a novoprijatých pedagógov  

návrh na prijatie pedagógov: doc. Igor Vrabec, Mgr.art Michal Bugala 

 

Informácia o štruktúre pedagógov a o zvyšovaní ich kvalifikácie  

V súčasnosti študujú v doktorandskom štúdiu 

PhD. – Mgr. K. R. Labacher 

ArtD. – Mgr.art R. Kraus 

v habilitačnom procese:  Mgr. J. Gréner, ArtD. 

Plán ďalšie habilitácie: Mgr.art I.Zvarík, ArtD. a  Mgr.art A.Marec, ArtD. 

 

Informácia o priebehu štátnych skúšok 

HUAJA sa nachádza v treťom roku existencie a v tento deň zasadnutia UaVR sa o 11:00 konali prvé 

slávnostné promócie. Štátne skúšky a koncerty prebiehali v troch termínoch a z 15 študentov všetci 

úspešne vykonali štátne skúšky, z toho štyria s vyznamenaním, pričom podmienkou vyznamenania je 



absolvovanie predmetu teoretická bakalárska písomná práca a predmetu praktická bakalárska práca 

(koncert, resp. kompozícia) s výsledkom A a za celé štúdium študijný priemer pod 1,5.  

 

Zmena pedagógov spoluzabezpečujúcich ŠP  

doc. Igor Vrabec 

  

Informácia o umeleckých a vedeckých aktivitách HUAJA BŠ a festivale SCHEMNITIENSIS 

Rektor HUAJA BŠ informoval členov Umeleckej a vedeckej rady HUAJA BŠ o početných 

umeleckých a vedeckých aktivitách HUAJA BŠ. Prof. Martináková informovala o pripravovanom 

štvrtom hudobnom festivale SCHEMNITIENSIS, ktorý bude prebiehať v mesiacoch apríl až jún 2015. 

Rektor informoval o pripravovanej akcii v rámci Roka Ľ. Štúra – premiéra jeho diela Pútnici – 

melodráma pre dvoch recitátorov, zbor a orchester na texty štúrovských básnikov. Na toto podujatie 

plánujeme podať grant na MK SR. 

 

Diskusia 

Rektor aj riaditeľka CVVUV informovali o odoslaných listoch predsedovi AK, v ktorých ho žiadali 

o udelenie výnimky pre umelecké vysoké školy, aby mohli uvádzať umeleckú a vedeckú činnosť už 

pri úväzku 0,5, pokiaľ túto činnosť neuvádzajú na inej VŠ. Prvá odpoveď bola vyhýbavá, druhá 

s nesúhlasným stanoviskom, nakoľko to údajne nie je v kompetencii AK.  

Nutnosť otvoriť financie pre granty VEGA a KEGA aj pre súkromné VŠ. 

Návrh na zriadenie nového predmetu Zvuková skladba a tvorba. 

 

Záver 

Rektor HUAJA BŠ sa poďakoval členom UaVR za účasť a tvorivé návrhy a pozval ďalšie prednášky 

v rámci Medzinárodného seminára Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení.  

 

 

                                                                                          

 

 

        prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

                                             rektor  

 

V Banskej Štiavnici dňa  30.  októbra  2014 

 

 

 

 

 


