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→ Pozvánka 
 

Vážené kolegyne a kolegovia,  

srdečne vás pozývame na deviaty ročník medzinárodnej webovej konferencie Horizonty 

umenia 9, ktorý organizuje Fakulta múzických umení AU BB a OZ Koncertné združenie  

pri FMU AU v Banskej Bystrici v septembri 2022. 

Medzinárodná webová konferencia  

Horizonty umenia 9 

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, 

organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky. 

Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a 

pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného a 

filmového umenia. 

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník, ktorý dostane každý aktívny účastník 

konferencie poštou. Zborník abstraktov bude distribuovaný v printovej forme a k nemu bude 

priložený zborník príspevkov v elektronickej forme.  

Základné informácie pre autorov príspevkov a pre účastníkov konferencie:  

- Informácie o konferencii budú prístupné na webovej stránke FMU AU v Banskej Bystrici  

 TU  

- Diskusia  TU 

- Sekcie konferencie: 

 História umenia 

 Súčasné umenie 

 Umelecká interpretácia 

 Umelecká pedagogika a psychológia 

- Termíny:  odoslanie prihlášok do 15.07.2022 

 odoslanie príspevku (a video-nahrávky) do 15.08.2022 

  

https://fmu.aku.sk/sk/umenie-a-veda/festivaly-sutaze-a-konferencie/horizonty-umenia/339-horizonty-umenia-9
https://www.facebook.com/groups/760808391721212
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- Skupina na diskusiu bude sprístupnená 05.09.2022 – 09.09.2022, kedy bude možné vstúpiť 

do diskusie a reagovať na uverejnené príspevky 

- 05.09.2022 o 15:30 SELČ (14:30 SEČ) – online otvorenie konferencie s pozvaným 

príspevkom – link na Google Meet alebo Microsoft Teams bude poslaný každému 

účastníkovi mailom a zverejnený na FB a na webovej stránke 

- Konferenčný poplatok: 20 € prosíme uhradiť do 15.08.2022 a kópiu dokladu o zaplatení 

poslať spolu s príspevkom na email: horizonty.umenia@aku.sk  

údaje k platbe: 

názov účtu: OZ Koncertné združenie pri FMU AU; 

číslo účtu vo forme IBAN: SK45 7500 0000 0040 0805 7472 

BIC/SWIFT kód pre zahraničných účastníkov: CEKOSKBX 

 

Na komunikáciu a posielanie materiálov používajte, prosím, email: horizonty.umenia@aku.sk 
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