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Projekty na Katedre hudby, Pedagogická fakulta, KU 

 

 

VEGA 

 

Názov projektu: Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku 

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA 2/0034/17                                                                                                                                             

Doba riešenia:  2017-2020                                                                                                                                                                                        

Vedúci projektu za PF KU:  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.                                                                                                                            

Hlavný riešiteľ za ÚHV SAV:  PhDr. Eva Veselovská, PhD. 

Anotácia: 

Projekt sa zameriava na komplexnú analýzu stredovekej zbožnosti prostredníctvom primárnych 

(hudobných) a sekundárnych prameňov z územia Slovenska z časového obdobia od 9. do 

začiatku 16. storočia. Predmetom multidisciplinárneho bádania budú všetky zachované 

stredoveké rukopisy cirkevnej jednohlasnej hudby (tzv. cantus planus) a sekundárne pramene 

(listiny, kroniky, mestské úradné knihy, pamiatky výtvarnej kultúry). Ťažiskom výskumu je 

spracovanie a vyhodnotenie základných vplyvov, štruktúr, systémov a modelov stredovekej 

zbožnosti v hudobnej kultúre na Slovensku. Projekt je súčasťou vedecko-výskumnej práce 

slovenskej medievalistiky. V súčinnosti s aktuálnymi výsledkami bádania boli systematizované 

a komparačne vyhodnotené dominantné kultúrne vplyvy a základné kritéria zbožnosti 

v hudobnej kultúre Slovenska v období stredoveku. 

 

Názov projektu: Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV - výskum 

a pramenná edícia 

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA 1/0105/17                                                                                                                                            

Doba riešenia: 2017 – 2021                                                                                                                                                                                                

Hlavný riešiteľ za PF KU:  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.                                                                                                                                

Vedúci projektu za ÚHV SAV:  PhDr. Eva Veselovská, PhD. 

Anotácia: 

Úlohou riešiteľov bude predstaviť rukopisný stredoveký notovaný misál (sign. Rkp. zv. 378 z 

ÚK SAV) v kontexte stredovekej európskej hudobnej kultúry, ktorá sa vyznačovala pluralitou 

a rozmanitosťou lokálnych tradícií. Na základe kodikologickej, paleografickej, muzikologickej 

a liturgickej analýzy sa pokúsia určiť hudobno-liturgickú tradíciu, ktorú kódex reprezentuje. K 

tomu sa využije metóda komparácie repertoáru skúmaného graduála, resp. melódií a textov 

jednotlivých hudobných foriem s repertoárom hudobno-liturgických kníh z 10. - 16. storočia 

vyhotovených v západoeurópskych krajinách, ale aj v Uhorsku, ale aj v Poľsku, Čechách a v  
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Rakúsku. Okrem toho bude potrebné poukázať na špecifiká prameňa z ÚK SAV, prejavujúce 

sa v skladbe lokálneho repertoáru. Ďalej bude potrebné predstaviť miestnu hudobno-liturgickú 

tradíciu pravdepodobne škandinávskeho pôvodu a stupeň jej závislosti na iných lokálnych 

tradíciách. 

 

Názov projektu: Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia 

Slovenska v 12. – 17. storočí 

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA 2/0006/21                                                                                                                                      

Doba riešenia: 2021 – 2024                                                                                                                                                                                          

Vedúci projektu za PF KU:  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.                                                                                                                                                                                

Hlavný riešiteľ za ÚHV SAV:  PhDr. Eva Veselovská, PhD. 

Anotácia: 

Projekt sa zameriava na spracovanie najstarších hudobnín na Slovensku a slovenskej 

proveniencie v zahraničí, ktoré tvoria integrálnu súčasť kultúrnej, umeleckej a vzdelanostnej 

identity v Európe. Cieľom projektu je stanovenie lokálnych prvkov a transregionálnych 

vzťahov konkrétnych materiálov duchovnej a svetskej hudby z 12. – 17. storočia z územia 

Slovenska a slovenskej proveniencie v zahraničí. Predmetom základného výskumu budú 

kompletné i fragmentárne zachované hudobné rukopisy a tlače, ktoré budú vyhodnotené na 

základe migrácie kultúrnych, náboženských i umeleckých podnetov, ovplyvňujúcich jednotlivé 

náboženské centrá, inštitúcie, mestá i jednotlivci (králi, šľachtici, cirkevní hodnostári, 

mešťania). Sledovaný bude transfer podnetov, inšpirácií a vzorov, ktorý sa odzrkadlil v 

jednotlivých zložkách hudobnej kultúry (hudobné žánre, repertoár, hudobný obsah, liturgia, 

notácia, výzdoba rukopisov a pod.). Výsledkom projektu bude komplexné, analytické a 

komparačné spracovanie hudobných prameňov. 

 

Názov projektu: Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu 

Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia                                                                                                                                                    

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA 1/0096/21                                                                                                                                        

Doba riešenia: 2021-2023                                                                                                                                                                                       

Vedúci projektu za PF KU: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.                                                                                                                   

Anotácia: 

Úlohou riešiteľov predloženého projektu bude predstaviť ďalší z 18 stredovekých notovaných 

prameňov z nášho územia v kontexte stredovekej európskej hudobnej kultúry. Je zrejmé, že 

rukopis je kartuziánskeho pôvodu, napriek tomu cieľom projektu bude potvrdiť príslušnú 

hudobno-liturgickú tradíciu rukopisu prostredníctvom kodikologickej, paleografickej, 

muzikologickej a liturgickej analýzy. Z hľadiska metodológie bude aplikovaná predovšetkým 

metóda komparácie repertoáru skúmaného graduála, resp. jeho melódií a textov s adekvátnym 

repertoárom hudobno-liturgických manuskriptov z 12. - 16. storočia, ktoré boli vyhotovené 

nielen v krajinách západnej Európy, ale aj v Poľsku, Čechách, Rakúsku a Uhorsku. Ďalšou  
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úlohou bude poukázať na špecifiká prameňa v rámci kartuziánskej tradície, prejavujúce sa 

v skladbe zachovaného repertoáru a implementovať digitálny záznam martinského rukopisu do 

národnej databázy Cantus Planus in Slovacia (http://cantus.sk). 

 

 

KEGA 

 

Názov projektu: Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby 

v akademickom prostredí               

Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA 019KU-4/2019                                                                                                                                                               

Doba riešenia: 2019-2021                                                                                                                                                                                                  

Vedúci projektu za PF KU: doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. 

Anotácia: 

Projekt je zameraný na podporu vzniku nových hudobných diel s duchovnou tematikou 

a s inšpiráciou v biblických textoch žalmov pre rôzne vokálne či inštrumentálne obsadenie, 

ktoré budú využiteľné tak v pedagogickom procese ako aj na koncertných pódiách. Slovenskí 

skladatelia rôznych generácií dostanú možnosť vytvoriť nové hudobné diela v oblasti 

duchovnej hudby, v ktorej stále pociťujeme nedostatok kvalitnej hudobnej produkcie. 

  

http://cantus.sk/
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APVV 

 

Názov projektu: CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne 

vzťahy (CAPLAN) 

Grantová agentúra a číslo projektu: APVV-19-0043  

Doba riešenia:  2020 – 2024 

Vedúci projektu za PF KU:  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. 

Hlavný riešiteľ za ÚHV SAV: PhDr. Eva Veselovská, PhD. 

 

Anotácia: 

 

 Stredovekých latinský liturgický spev, tzv. CANTUS PLANUS (gregoriánsky chorál), je 

jedinečným kultúrnym fenoménom európskej civilizácie. Je najstarším, písomnou formou 

doloženým prejavom európskeho hudobného myslenia a tvorby. Projekt CAPLAN rieši 

fenomén chorálu v slovenskom kontexte. Predmetom výskumu sú stredoveké hudobné pramene 

z územia Slovenska a slovenskej proveniencie v zahraničí od druhej polovice 9. do začiatku 16. 

storočia s presahmi do novoveku. Prepojí domáci výskum s globálnymi, hudobnohistorickými 

digital humanities využívajúcimi projektmi (http://cantus.sk; http://cantusindex.org). Ako prvé 

bude potrebné dokončiť ich identifikáciu (heuristika), na to nadviaže proces analýzy (vznik, 

používanie a šírenie) s cieľom špecifikovať lokálne prvky a transregionálne vzťahy 

jednotlivých zložiek (obsah, liturgia, notácia) jednohlasného liturgického spevu. Publikačné 

výstupy budú mapovať a systematizovať poznatky o hudobnej produkcii chorálu v rôznom 

sociálno-kultúrnom prostredí (mestské centrá, vidiecke prostredie). Identifikujú základné 

procesy formovania a šírenia chorálu podľa geografických vzorcov (centrálne verzus lokálne 

strediská), sociálnych vzorcov (mesto, cirkevní predstavitelia a spoločenstvá, šľachta, 

mešťania) a funkcie (liturgické centrá: diecézne verzus monastické pramene) v medzinárodnom 

kontexte. Najdôležitejším výstupom rozsiahlej kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy bude 

sieťovanie dát a online prístup k digitalizovaným prameňom spojeným s metadátami na open-

access-ovom pamäťovom portáli, ktorý bude súčasťou celoeurópskeho riešenia (TimeMachine-

Project). Projektové tézy, výskum a výstupy budú výsledkom muzikologickej práce s 

interdisciplinárnymi presahmi (kodikológia, paleografia, história, dejiny výtvarného umenia, 

liturgika). 

 


