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Príloha č. 11
k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

Charakteristika vybraných termínov na účel evidencie výstupu umeleckej činnosti
a evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti

Amatérska umelecká činnosť – umelecká činnosť, ktorá je súčasťou aktívneho a zmysluplného
trávenia voľného času pre vlastné potešenie, bez väzieb na pôsobenie v študijnom programe alebo
v predmete, ktorého obsahom je tvorba umeleckého diela alebo umelecký výkon.

Dramaturgický projekt – typ umeleckého výstupu v hudobnom, tanečnom alebo v divadelnom
umení, ktorý sa zaoberá rôznymi aspektami prípravy, výberu a tvorby originálnej autorskej
umeleckej koncepcie, smerujúcej ku komplexnej realizácii a verejnej prezentácii hudobného,
tanečného alebo divadelného podujatia.

Interpretačný výkon – jedinečné predvedenie hudobného, tanečného alebo dramatického diela
výkonným interpretačným umelcom na podujatí alebo verejným sprístupnením formou zvukového
alebo audiovizuálneho záznamu. Interpretačný výkon je druhom umeleckého výkonu.

Medzinárodný kontext – hodnotenie umeleckého diela alebo umeleckého výkonu
renomovanými odborníkmi, vyplývajúce z porovnaní s tým, čo je v príslušnom čase považované za
najvyššiu kvalitu v príslušnom druhu umeleckej činnosti.

Medzinárodne renomovaná inštitúcia alebo medzinárodne renomované podujatie –
inštitúcia alebo podujatie všeobecne uznávané medzinárodnou odbornou verejnosťou spĺňajúce
kritériá medzinárodnej renomovanosti pre konkrétny druh umeleckej činnosti.

Národne renomovaná inštitúcia alebo národne renomované podujatie – inštitúcia alebo
podujatie všeobecne uznávané národnou odbornou verejnosťou spĺňajúce kritériá národnej
renomovanosti pre konkrétny druh umeleckej činnosti.

Nové vývinové tendencie – inovatívny prínos výstupu umeleckej činnosti po formálnej stránke,
obsahovej stránke alebo po prezentačnej stránke z hľadiska súčasného stavu príslušného druhu
umeleckej činnosti.

Odborná analýza – odborná reflexia výstupu umeleckej činnosti, v ktorom ho uznávaný
odborník v konkrétnom druhu umeleckej činnosti skúma, objasňuje a hodnotí, najmä formou
rozboru, komparácie a kontextualizácie.

Odborná porota – hodnotiaci orgán zložený z uznávaných odborníkov v konkrétnom druhu
umeleckej činnosti; jej funkciou je navrhnutie výstupu umeleckej činnosti na ocenenie, hodnotenie
výstupu umeleckej činnosti, udeľovanie ocenení alebo výber výstupov umeleckej činnosti na
renomované podujatie. Odborná porota sa považuje za medzinárodnú, ak jej nadpolovičnú väčšinu
tvoria renomovaní odborníci zo zahraničia.

Odborná relácia – vystúpenie odborníkov alebo diskusia odborníkov vo verejnoprávnom
rozhlase alebo vo verejnoprávnej televízii. Obsahuje kritickú alebo analytickú reflexiu výstupu
umeleckej činnosti.

Percentuálny podiel autora – podiel spoluautorstva na vytvorení spoločného umeleckého diela
alebo umeleckého výkonu.

Podujatie – forma zverejnenia výstupu umeleckej činnosti. Má jednorazovú podobu alebo
periodickú podobu. Podujatím je najmä výstava, koncert, festival, prehliadka, veľtrh umenia,
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architektonická súťaž a podobne.

Reprízované uvedenie výstupu umeleckej činnosti – opakované uvedenie toho istého výstupu
na tom istom mieste alebo v tej istej inštitúcii a v tom istom priestore.

Reprodukcia umeleckého diela – obrazové zverejnenie umeleckého diela so zreteľným
označením autora v publikácii.

Rozsah výstupu umeleckej činnosti – je kvantifikačným meradlom rozmerov diela, rozsahu
podujatia alebo trvania výkonu a miery vynaloženého úsilia pri realizácii diela alebo predvedení
výkonu.

Špecifikácia umeleckej činnosti – zaradenie výstupu umeleckej činnosti v príslušnom druhu
umeleckej činnosti podľa disciplíny, média, druhu alebo žánru.

Umelecké dielo – je jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti vnímaný zmyslami.
V umeleckom diele sa odrážajú profesionálne zručnosti a zámer autora, špecificky podľa
príslušného druhu umeleckej činnosti.

Umelecký výkon – výstup umeleckej činnosti, ktorým výkonný umelec prostredníctvom
vyjadrovacích prostriedkov špecifických pre príslušný druh umeleckej činnosti jedinečným
tvorivým spôsobom interpretuje alebo sprostredkúva konkrétne umelecké dielo poslucháčom alebo
divákom.

Verejný priestor – exteriérový priestor alebo interiérový priestor všeobecne prístupný verejnosti
bez ohľadu na vlastnícke práva.

Vystavenie diela na podujatí – zverejnenie konkrétneho umeleckého diela alebo súboru diel na
výstavnej akcii.

Výstup s medzinárodným dosahom – výstup umeleckej činnosti realizovaný v medzinárodne
renomovanej inštitúcii alebo na medzinárodne renomovanom podujatí alebo výstup umeleckej
činnosti, ktorého význam presahujúci rámec národnej kultúry dokladajú ohlasy.

Výstup s národným dosahom – výstup umeleckej činnosti realizovaný v národne renomovanej
inštitúcii alebo na národne renomovanom podujatí alebo výstup umeleckej činnosti, ktorého
význam pre národnú kultúru dokladajú ohlasy.

Výstup s regionálnym dosahom – výstup umeleckej činnosti miestneho významu.




