
 
 

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  
 

 

28. 10. 2017 o 12:30 
 

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 pripo-

mienky. 

 

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. Do Bc. ŠP boli prijatí študenti: 9, do 

Mgr.art. ŠP 9. Na bakalárskych ŠP spolu študuje 16 študentov, na magisterských ŠP študuje 13 

študentov. Spolu študuje na HUAJA 29 študentov.  

 

Informácia o získaní akreditácie doktorandských ŠP 

Prof. Zuzana Martináková informovala o predložených Bc. a Mgr. art. ŠP, ktoré boli schválené na AK 

na 21.-22. 6. 2017 (Zápisnica č. 101) a doktorandských ŠP, ktoré boli schválené na AK 13. 9. 2017 

(Zápisnica č. 103). Budeme čakať na podpis ministerky a vzápätí požiadame o zmenu zaradenia 

z odbornej vysokej školy na vysokú školu. 

 

Schválenie školiteľov doktorandských ŠP 

V prípade získania akreditácie pre doktorandské ŠP predseda prof. E. Krák predložil návrh školiteľov 

doktorandských ŠP na schválenie (príloha). UaVR jednomyseľne predložený návrh odsúhlasila.  

 

Schválenie Dlhodobého zámeru 2018 – 2024 

Predseda UaVR prof. E. Krák predložil návrh Dlhodobého zámeru vysokej školy na roky 2018 – 2023. 

Hlavným zámerom bude rozvoj doterajších ŠP aj vrátane 3. stupňa štúdia a postupne získanie súhlasu 

na habilitačné a inauguračné konania.  UaVR jednomyseľne predložený návrh odsúhlasila. Dlhodobý 

zámer 2018 – 2023 bude zverejnený na webovom sídle HUAJA. 

 

Informácia o umeleckých a vedeckých aktivitách HUAJA BŠ  

Prof. Martináková informovala členov Umeleckej a vedeckej rady HUAJA BŠ o realizovaných a 

pripravovaných umeleckých a vedeckých aktivitách HUAJA BŠ. V septembri sa naši študenti zapojili 



do DEKD, realizovali koncert v Kremnici, v kostole Kalvárie v BŠ a prezentovali sa na samostatnom 

podujatí našej akadémie v priestoroch na Botanickej 2, 23. 9. 2017, kedy sa konala prednáška Ing. 

arch. K. Voškovej, PhD. o vilovej štvrti (do tej patrí aj budova HUAJA) a jazzový koncert našich 

študentov. V týchto dňoch 26. – 29. 10. 2017 prebieha Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: 

Filozofické koncepcie v hudbe a umení a v decembri pripravujeme dva adventné koncerty. Edičné 

oddelenie vydalo v roku 2016 dve čísla vedeckého a umeleckého časopisu Ars pro toto a pripravuje 

dve čísla za rok 2017.  

 

Diskusia 

V diskusii sa hovorilo o možnostiach rozvoja ďalšej medzinárodnej spolupráce, o účasti našich 

študentov na medzinárodných súťažiach a tiež o získaní zahraničných študentov na štúdium a stáž 

v rámci programu Erasmus+. 

 

Záver 

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

prednášky v rámci Medzinárodného sympózia Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení 

a na jazzový koncert študentov HUAJA v priestoroch penziónu Cosmopolitan.  

 

 

 

 

        prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

                                             rektor  

 

V Banskej Štiavnici dňa  2.  novembra 2017 

 

 

 

Príloha: Schválenie školiteľov doktorandských ŠP 


