
Slovenská národná skupina IAML  

 
 

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Slovenskej národnej skupiny IAML v Košiciach, 

23.09.2013  

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 1/ Otvorenie 

                  2/ Správa o činnosti 

                  3/ Správa o hospodárení 

                  4/ Voľby do Predsedníctva SNS IAML 

                  5/ Plán práce na rok 2014 

                  6/ Rôzne 

 

K bodu 1 : 

 

Zasadnutie SNS IAML otvorila jeho predsedníčka PhDr. Anna Kucianová, PhD., privítala 

prítomných členov Skupiny, hostí a oboznámila ich s programom zasadnutia. Skonštatovala, 

že Skupina je uznášaniaschopná a prítomní jednohlasne schválili program zasadnutia. 

 

K bodu 2 : 

 

Správu o činnosti predniesla  predsedníčka Skupiny PhDr. Anna Kucianová, PhD. V správe 

vyhodnotila činnosť jednotlivých komisií za rok 2012. Úplné znenie správy je zverejnené na 

webovej stránke SNS IAML v slovenskej a v anglickej verzii, ktorá bola zaslaná aj do 

medzinárodnej centrály IAML a do časopisu Fontes Artis Musicae. 

Predsedníčka privítala nového člena  SNS IAML – Slovenskú knižnicu pre nevidiacich 

Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá bola zastúpená  Mgr. Norbertom Véghom. 

Účastníci konferencie dostali zborníky prednášok z 1. a 2. konferencie hudobných 

knihovníkov, múzejníkov a archivárov Pramene slovenskej hudby I. a II., ktoré vydala  SNK 

v Martine a ako spoluvydavateľ Slovenská národná skupina IAML. 

Predsedníčka Skupiny informovala  o príprave a vydaní metodického materiálu pre 

spracovanie hudobných dokumentov, ktorý by mal vyjsť v roku 2014. 

Správu o činnosti Skupiny doplnili členovia jednotlivých komisií – Komisie pre RISM, 

Komisie pre RILM, Komisie pre RIdIM,  Komisie pre verejné knižnice SNS IAML 

a Katalogizačnej a bibliografickej komisie SNS IAML. Kompletné správy o činnosti komisií 

SNS IAML sú súčasťou Správy o činnosti SNS IAML. 

 

K bodu 3 : 

 

Správu o hospodárení za rok 2012 predniesla PaedDr. Martina Božeková, pokladníčka 

s funkciou tajomníčky SNS IAML. Účastníci zasadnutia správu o hospodárení jednohlasne 

odsúhlasili.  

Správa je zverejnená na webovej stránke SNS IAML. 

 

 

 

 

 



K bodu 4 : 

 

Na mieste účasti sa konali nové voľby do Predsedníctva  SNS IAML a voľba predsedu SNS 

IAML. Návrh zloženia volebnej komisie v zložení troch (3) členov bol jednomyseľne 

schválený. Schválený boli navrhnutí členovia: 

a/ Mgr. Matilda Hýrošová 

b/ Iveta Tichá 

c/ PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

 

Do Predsedníctva boli zvolení nasledovní členovia: 

 

PhDr. Anna Kucianová, PhD. – predseda 

 

PaedDr. Martina Božeková – tajomník s funkciou pokladníka 

 

PhDr. Anna Žilková, CSc. – podpredseda 

 

Mgr. Viera Baničová  - členka 

Ing. Mária Potočárová-Rybaričová - členka  

 

 

K bodu 5 : 

 

Novozvolený predseda PhDr. Anna  Kucianová, PhD. vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili 

k návrhu plánu práce na rok 2014 s dôrazom na prípravu 4. konferencie hudobných 

knihovníkov,  múzejníkov a archivárov, ktorá by sa mala konať v Žiline na katedre hudby 

Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v dňoch 24.-25. septembra 2014. 

Kládla dôraz na činnosť jednotlivých komisií, na RISM, RILM a ďalšie komisie, ktoré sú 

garantom dodávania  hudobných záznamov do medzinárodných databáz.  

Ohľadom prístupu k databázam RILM a RIPM odporučila obrátiť sa na Ing. Alžbetu 

Martinickú v SNK Martin, keďže SNK je garantom a platiteľom medzinárodnej licencie 

EBSCO, ako aj  pre tieto dve licencie týkajúce sa hudobných dokumentov. 

Pani predsedníčka  požiadala členov Predsedníctva, aby sa zúčastnili rokovania Predsedníctva 

SNS IAML s generálnou riaditeľkou SNK Martin, aby sa objasnili a dohodli ďalšie možnosti 

spolupráce SNK a SNS IAML pri metodike  a koordinácii práce hudobných knihovníkov, 

múzejníkov a archivárov, ako aj  ich ďalších inštitúcií zaoberajúcich sa prácou s hudobnými 

dokumentmi. 

Termín stretnutia zabezpečí predsedníčka, ako kmeňový zamestnanec SNK Martin. 

 

 

K bodu 6 : 

 

Postrehy z medzinárodnej konferencie IAML vo Viedni v júli 2013 predniesla PhDr. Anna 

Žilková, CSc. z Hudobného centra v Bratislave. Informácie doplnili aj ďalší kolegovia, 

ktorým sa aspoň na kratší čas podarilo zúčastniť sa konferencie. Na medzinárodnej 

konferencii odznela aj prednáška Mgr. Lenky Antalovej, PhD.  zo Slovenského národného 

múzea - Hudobného múzea v Bratislave a bol prezentovaný poster Mgr. Michala Hottmara, 

PhD. z Katedry hudby Žilinskej univerzity v Žiline.  

 



K problematike problémov verejných knižníc sa vyjadrila Mgr. Viera Baničová a poukázala 

na nevyriešený problém s autorským zákonom, ktorý zakonzervoval fondy a s nimi spojenú 

prácu v hudobných oddeleniach verejných knižníc na Slovensku. Knižnice nevydávajú 

finančné prostriedky na nákup hudobných dokumentov, čo spôsobuje veľké problémy hlavne  

študentom hudby a príbuzných odborov. Z tohto dôvodu je potrebné tento problém riešiť 

prostredníctvom diskusií a úpravami autorského zákona. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Viera Baničová 

Overila:   PhDr. Anna Kucianová, PhD. 

                PaedDr. Martina Božeková                 

      

 V Košiciach, dňa 23.9.2013 

 

 

 

 


