
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1982 Hudobné umenie – 

Hudobná teória 

1989 Teória a dejiny hudby

1994 Hudobné umenie – teória 

hudby

2008 Hudobné umenie     

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

od 1997

od 2011

1983 - 2002

1983 - 1995 

IV.c Rok / Year

Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica 
I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace

profesor

II.4 Titul docent / Associate professor
VŠMU Bratislava

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

Umenie

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position

I.8 E-mailová adresa / E-mail address martinakova@huaja.org

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/839

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

VŠMU Bratislava

30.9.2022

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Umenovedný ústav SAV Bratislava

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3 0000-0003-2691-0339

III.b Inštitúcia / Institution

Fakulta múzických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees prof. PhDr., PhD.,

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1958

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká 

škola

prof. - pedagóg

riaditeľ, OZŠP, prof.

II.5 Titul profesor / Professor VŠMU Bratislava

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Assis., Odborný assis., doc., prodekan, prorektor

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

I.1 Priezvisko / Surname Martináková

I.2 Meno / Name Zuzana

ašpirantúra, vedecký pracovník Umenovedný ústav, Slovenská akadémia vied

mailto:martinakova@huaja.org
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/839


Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. umenie/Art

I. umenie/Art

II. umenie/Art

II. umenie/Art

II. umenie/Art

III. umenie/Art

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I. umenie/Art

II. umenie/Art

III. umenie/Art

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

1

14

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. umenie/Art

II. umenie/Art

I. umenie/Art

II. umenie/Art

I. umenie/Art

II. umenie/Art

II. umenie/Art

I. umenie/Art

II. umenie/Art

Hudobná interpretácia a tvorba

Metodológia hudobnej vedy Hudobná interpretácia a tvorba

Kvantitatívna muzikológia Hudobná interpretácia a tvorba

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Kritika a publicistika  

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

Kritika a publicistika Hudobná interpretácia a tvorba

Kvantitatívna muzikológia 

Metodológia hudobnej vedy Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Synergetika a systémová teória – aplikácia v hudobno-

vedeckom výskume 
Hudobná interpretácia a tvorba

Klavírna prax Hudobná interpretácia a tvorba

Klavírna prax Hudobná interpretácia a tvorba

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom 

roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current 

academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudba v kontexte umenia 20. a 21. storočia 

Analýza hudobného diela 

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

53

4

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

89

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Estetika hudby

Komplexná analýza hudobného diela 

Teória hudby

Analýza skladby

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

2

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 



Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

3

120

38

10

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Köhler, R. - Martinakova-Rendekova, Z.: A Systems Theoretical approach to language and music Language. In Hans Goebl: On the nature. In: 

International Journal of General Systems. http://wwwuser.gwdg.de/~kbest/litlist.htm

Haoda Feng: Form, Meaning and Function in Collocation: A Corpus Study on Commercial Chinese-to Enflish-Translation, Oxon 2020

https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2018&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cites=7131389665023293351&scipsc=

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

Martináková-Rendeková, Z.: Dušan Martinček. Osobnosť a tvorba. HUAJA, Banská Štiavnica 2021, ISBN: 978-80-972605-2-1, 221 s.

Martináková-Rendeková, Z.:  The Postmodern Period in Slovak Music and Musical Recycling / Martináková, Zuzana [Autor, 100%]. – [recenzované] In: Dzieło 

muzyczne wobec przeszłości i współczesności [textový dokument (print)] / Nowak, Anna [Zostavovateľ, editor]. – 1. wyd.. – Bydgoszcz (Poľsko) : Akademia 

muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2020. – ISBN 978-83-61262-50-3, s. 119-128

How natural, social and cultural events affect the creation of a musical work  [Ako môžu prírodné, sociálne a kultúrne udalosti ovplyvniť vznik hudobného diela] / 

Zuzana Martináková. In: Interpretacje dzieła muzycznego w kręgu semantyki 3 (Interpreting Musical Works from a Semantic Perspective ):  / Zuzana Martináková - 

Bydgoszcz : 

Akademia Muzyczna Im. F. Nowowiejskiego, 2018. - ISBN 978-83-61262-22-0. - 273-282 S.

Modálne princípy v Janáčkovej tvorbe / Zuzana Martináková, In.: JANÁČKIANA 2016, Sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2016, Ostravská 

univerzita, Ostrava 2017, ISBN 978-80-7464-920-2

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

Martináková-Rendeková, Z.; Mačutek, J.; Popescu, I.-I.; Altmann, G.: Some Problems of Musical Texts. 

https://www.cs.auckland.ac.nz/research/groups/CDMTCS/researchreports/433APZ.pdf Glottometrics 25, 2013,85 - 93

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

Zuzana Martináková-Rendeková: The Scientific Discoveries of the 20th Century and Their Impact on the Music of Today. (Odkrycia w muzyce XX wieku oraz ich 

wpływ na muzykę współczesną) In:  TRANSGRESSION IN MUSIC, Nowak, Anna – editor, Akademia muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2022, s. 

329-338.ISBN 978-83-61262-90-9

48

84

450

11

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

Martináková-Rendeková, Z.; Mačutek, J.; Popescu, I.-I.; Altmann, G.: Some Problems of Musical Texts. In: Glottometrics 16, 2008, s. 82-110. ISBN 1617-8351.

Köhler, R. – Martináková-Rendeková, Z.: A systems theoretical approach to language and music. In: Systems. New Pradigms for the Human Sciences. Walter de 

Gruyter, Berlin - New York 1998, s. 514-547

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

Zuzana Martináková - Rendeková, Gabriel Altmann, Reinhard Köhler, Ioan-Iovitz Popescu Stratification in musical texts based on rank-frequency distribution 

[Stratifikácia hudobných textov na báze distribúcie usporiadaných frekvencíí].

In: Glottometrics [ CD-ROM, PDF]. - ISSN 1617-8351. - epc c.24. - Lüdenscheid : RAM - Verlag, (2012), 25-40 s.

Martináková-Rendeková, Z.: Adequacy of Quantitative Methods in Musical Analysis [Adekvátnosť kvantitatívnych metód v hudobnej analýze] [štúdia v zahraničnom 

el. vedeckom zborníku] In: Tehnologii Informatice si de Comunicatie in Domeniul Muzical [PDF] : Ict in Musical Field. - CLUJ NAPOCA : MediaMusica, 2012. - ISSN 

2069-954X. - 15-24 S.

Zuzana Martináková - Rendeková, Gabriel Altmann, Reinhard Köhler, Ioan-Iovitz Popescu Stratification in musical texts based on rank-frequency distribution 

[Stratifikácia hudobných textov na báze distribúcie usporiadaných frekvencíí].

In: Glottometrics [ CD-ROM, PDF]. - ISSN 1617-8351. - epc c.24. - Lüdenscheid : RAM - Verlag, (2012), 25-40 s.
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3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

1995-1996

2001-2008

od 2011

od 2011

od 2019

VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

1.5.- 31. 5. 1991
vedecké štipendium vo 

Freiburgu a Bambergu

1.8.1992 - 31.5.1994
vedecké štipendium vo 

Freiburgu a Bambergu

1.7.-31.7. 1995
vedecké štipendium na 

univerzite v Trieri

1.9.-30.9.1998 študijný pobyt v Írsku

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

Vedecký projekt: Skladatelia v kontexte vývoja umenia v 20. storočí: Myšlienky –  tvorba – jedinečnosť, realizácia 2021 - 2022

Projekt Monografia Dušan Martinček: Osobnosť a tvorba, realizácia 2018 - 2021

Hlavný organizátor podujatia: Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení

Hlavný organizátor podujatia: Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení

Spoluorganizátor podujatia: Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry - festival, workshopy a prednášky

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

Minimal art a minimal music – opakujúca sa tendncia v umení? In: Kajanová, Yvetta: Postmoderna v hudbe. UK Bratislava 2010

Modalita vo vzťahu khudbe 20. storočia. In: Hons, Miloš: Hudební analýza. Musica viva, Praha 2010

Kevin Street, Portobello, Dublin 8

Jean-Paul-Str. 12, Bonn

Polytechnic School Nottingham Štipendium v rámci programu Tempus

Alexander von Humboldt Stiftung Jean-Paul-Str. 12, Bonn

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnicariaditeľka a OZŠP

Početné učiteľské a administratívne mobility v rámci programu Erasmus+ v Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Česku, Rakúsku; pozvania na konferencie doma a v zahraničí.

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Dublin Institut of Technology

Alexander von Humboldt Stiftung

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study

členka Redakčnej rady vedeckého časopisu Hudební věda 

šéfredaktorka vedeckého a umeleckého časopisu Ars Pro Toto

prorektorka pre umenie, vedu, výskum a zahraničné vzťahy 

prorektorka pre zahraničné styky a public relations 

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR, Redakce časopisu Hudební 

věda, Praha

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Akadémia umení v Banskej Bystrici

VŠMU Bratislava

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

Slovak Composers After 1900. In: Meredith, S.: Discovery and Preservation of Slovak Vocal Repertoire. In: Slovo, National Czech and Slovak Muserum and Library, 

Vol.5, No. 1, 2004

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned


