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

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

Study field and programme

1998 Hudobné umenie / Teória 

hudby

2000 Hudobné umenie / 

Kompozícia

2000 Kompozícia

2012 Hudobné umenie / 

Kompozícia

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2022-2025

2019-2022

2005-2012

2000-2005

odborný asistent

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31735

II.2 postgraduálne vzdelanie

Kráľovská hudobná akadémia v Londýne

VŠMU

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Hudobná a tanečná fakulta, Vysoká škola múzických umení 

Bratislava

Hudobná a tanečná fakulta, Vysoká škola múzických umení 

Bratislava

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

obsadené miesto docenta

II.4 Titul docent / Associate professor

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 Kompozícia, inštrumentácia, solfeggio, teória hudby

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 cekovskalubica@gmail.com

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

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

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Hudobná a tanečná fakulta, Vysoká škola múzických umení 

Bratislava

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

miesto docenta

odborný asistent

II.5 Titul profesor / Professor

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.

30.11.2022

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

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Vysoká škola múzických umení Bratislava, Hudobná a tanečná fakulta

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees Mgr.art, ArtD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1975

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

škola

I.1 Priezvisko / Surname Čekovská

I.2 Meno / Name Ľubica

asistent Vysoká škola múzických umení Bratislava, Hudobná a tanečná fakulta

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31735
mailto:cekovskalubica@gmail.com


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

IV.c Rok / Year

2000

1997

1997

IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Postgraduálne štúdium

Kompozičný kurz

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

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

Kompozičný kurz

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Royal Academy of Music London 1998-2000

Radziejowice u skladateľov: Jack Body, Paul Patterson, Michael Hamel a 

Iglesias-Rossi, Krzysztof Penderecki

Kostelec u Černího lesa (Dušan Martinček)



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

II. umenie/Art

I. umenie/Art

I. umenie/Art

III. umenie/Art

III. umenie/Art

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I. umenie/Art

II. umenie/Art

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

1

0

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. umenie/Art

II.
umenie/Art

III. umenie/Art

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 analýza – Komplexná štýlový analýza Hudobná interpretácia a tvorba

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Harmónia

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

Tektonika a sadzba Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Umelecký výkon – Kompozícia – tvorba

Teória tvorby

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba - UZPP

Hudobná interpretácia a tvorba - UZPP

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

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

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)

14

2

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

8
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 

Inštrumentácia

Seminár hudobnej tvorby 

Hudobná tvorba

Hudobná tvorba

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

Study field to which it is assigned

1

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

30

0

0

0

0

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Der unverwustliche wustling, OPERNWELT, Hans Klaus Jungheinrich, Januar 2014 /OPERA DORIAN GRAY in 4 ACTS)

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

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

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

2020 Impresario Dotcom, Opera buffa in four tableaux

2019 Liberte for mezzo-soprano, choir and orchestra

Edition no.: BA11179-72

2018 Cantus Simplicissimus for orchestra

Edition no.: BA11167-72

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

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

2018

Cantus Simplicissimus for orchestra

Edition no.: BA11167-72

Composer / Author: Cekovská, L'ubica

2019, cond. Michael Zlabinger, Košická filharmónia

2014

Palingenia for large Orchestra

Edition no.:BA11137-72

Composer / Author: Cekovská, L'ubica

Title: Palingenia for large Orchestra

Instrumentation of the work: Orchestra

Cond. Tomáš Netopil, Essener Philharmoniker, 2015

Cekovskas neue oper Impresario  Dotcom,  Bregenz, Allgemeine Zeitung, Werner Grimmel

Dorian Gray https://www.giornaledellamusica.it/recensioni/dorian-gray-bratislava



A Music Festival Features Premiere of the Opera ‘Dorian Gray’” (Online) „Dorian Gray has operatic debut at three-city festival“ (Print) NEW YORK TIMES, George 

Loomis, November 2013

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

2021 Domov / Heimat cantate for mixed choir and string quartet

Text. Tomáš Cidlina

0

0

0

2020 Ascent / Descent, string octet 

0

130

VI.1.a Celkovo / Overall

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

2020

Impresario Dotcom

Opera buffa in four tableaux

Edition no.: BA11163-72

Composer / Author: Cekovská, L'ubica

Title: Impresario Dotcom

Cond. Christopher Ward, Bregenzer Festspiele Fassung 2020

2019 Liberte for mezzo-soprano, choir and orchestra

Edition no.: BA11179-72

Composer / Author: Cekovská, L'ubica

Cond. P.Valentovič, SF, 2019

2013, Dorian Gray Suite for Orchestra

Edition no.: BA09798-72

ISMN: 9790006512140

Composer / Author: Cekovská, L'ubica

Title: Dorian Gray Suite for Orchestra
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1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

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)

2019 – UNESCO Paríž reprezentácia na podujatí „Byť ženou skladateľkou“, prezentácia diela, Francúzsko

2018 – predsedníctvo v komisii na skladateľskej súťaži v Banskej Bystrici

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

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

activities 

2019 – 2022 – spoluorganizácia medzinárodného hudobného festivalu SCHEMNITIENSIS v Banskej Štiavnici

2019 – 2022 – spolupráca na redigovaní odborných textov vo vedeckom a umeleckom časopise Ars Pro Toto, ktorý vychádza na HUAJA 2x ročne

2020 – prezentácia tvorby a tvorivá dielňa na pôde HUAJA, Banská Štiavnica, Slovensko

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

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

Domovská skladateľka popredného hudobného vydavateľstva Bärenreiter Verlag Kassel, Členka umeleckej rady festivalu Pražská jar 2008 – 2018 ako jediný zástupca za Slovensko. 

Ďalšie ocenenia: Cena ministra kultúry 2021 za výnimočný prínos v oblasti umenia, Krištálové krídlo 2021, Cena Nadácie Tatrabanka 2013, Cena SOZA 2013, Cena Jána Levoslava 

Bellu za šírenie hudby v zahraničí 2005, Leverhulme Award, London 2000, Mosco Carner Award 2000, Elsie Owen Prize of the Royal Academy of Music, London

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

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

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board


