
 

 

KONCERT 
študentov  

Hudobnej a umeleckej akadémie Jána 
Abrechta Banská Štiavnica 

 
Chan Yuk Fan – gitara, 3. ročník Bc. štúdia 
Jozef Čuban – gitara, 2. ročník Bc. štúdia 

Klaudia Vašinová – spev, 2. ročník Bc. štúdia 
 
 

Pedagogické vedenie: 
Mgr.art Adam Marec ArtD. – gitara 
Mgr.art Ivan Zvarík , ArtD.  – spev 

 
 
 
 

15. december 2016, 17:00 

Evanjelický kostol  
BANSKÁ ŠTIAVNICA 

 

 

 
 

 

Mgr.art Adam Marec, ArtD. študoval na 
žilinskom konzervatóriu v triede prof. Du-
šana Lehotského. Neskôr bol poslucháčom 
AU FMU v Banskej Bystrici, kde promoval 
s vyznamenaním a cenou Rektora Akadé-
mie umní. V roku 2005 absolvoval päťme-
sačnú stáž na Conservatorio A. Boito di 
Parma v Taliansku, kde získal mimoriadne 
štipendium v triede renomovaného virtuóza 
Giampaola Bandiniho a v roku 2006 dvoj-
mesačnú stáž v Centre de Musique Baroque 
v Paríži. V roku 2010 ukončil doktorát 
z hudobnej interpretácie s cenou dekana. 
Absolvoval viaceré majstrovské kurzy, pra-
videlne sa venuje koncertnej činnosti ako 
sólový hráč, sólista s orchestrom a v rôz-
nych komorných obsadeniach. Vyučuje hru 
na gitare a komornú hru na Konzervatóriu 
Jána Levoslava Bellu, na FMU v Banskej 
Bystrici a na HUAJA v Banskej Štiavnici. 

Mgr.art Ivan Zvarík, ArtD. študoval na 
Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. 
Neskôr začal študovať na Konzervatóriu 
v Žiline a na VŠMU v Bratislave. Svoje 
doktorandské štúdium ukončil na Akadémii 
umení v Banskej Bystrici. Už počas štúdii 
spolupracoval so Štátnou operou v Banskej 
Bystrici a Komornou operou v Bratislave. 
Absolvoval majstrovské kurzy na Sloven-
sku, v Českej republike, v Holandsku 
a v Nemecku. Koncertoval okrem Sloven-
ska v Rakúsku, Českej republike, Holand-
sku, Nemecku a v Japonsku. Účinkoval na 
mnohých svetových pódiách, má naštudo-
vané veľké množstvo  basových partov. 
Okrem aktívneho spievania vyučuje na 
HUAJA v Banskej Štiavnici.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hudba je tesnopis emócií.  
Emócie, ktoré sa nedajú popísať 
tak ľahko, sú priamo vykladané 

človeku práve v hudbe a v tom je 
ich sila a význam“ 

 
 (Lev Nikolajevič Tolstoj) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Al-
brechta (HUAJA) vznikla v roku 2011. 
Názov inštitúcie nesie meno podľa vý-
znamného hudobného a výtvarného teo-
retika, hudobného umelca a  estetika 
Jána Albrechta (1919 – 1996). Ján Al-
brecht pochádzal z rodiny, z ktorej vyšli 
viacerí významní reprezentanti európskej 
i sve-tovej kultúry (otec Alexander Al-
brecht, skladateľ a dirigent bol priateľom 
a štu-dentom Bélu Bartóka, starší prí-
buzný bol maliar János Vaszary, bratran-
ci Eugen Lehner –  violista známeho 
Kolish Quartett a T. Messer – dlhoročný 
riaditeľ Solomon R. Guggenheim Muse-
um v New Yorku) pričom sa priatelil 
a kontaktoval s  viacerými významnými 
osobnosťami umeleckého sveta. Z tohto 
aspektu meno tejto významnej  osobnosti 
v názve vzdelávacej umeleckej inštitúcie 
je zároveň symbolom medzinárodnej 
komunikácie a umeleckého vzdelávania 
v európskom i svetovom priestore. 
K prioritným zámerom inštitúcie patrí 
ponuka a rozvoj takých umeleckých štu-
dijných programov, ktoré odrážajú aktu-
álne tendencie a potreby v oblasti 
medzinárodného umeleckého vzdeláva-
nia. 

PROGRAM 
 

1. John Francis Wade (1711 - 1786) 
Adeste fideles (1751) 

           Chan Yuk Fan – gitara 
           Jozef Čuban – gitara 

Klaudia Vašinová – spev 
 

2. Georg Freidrich Händel (1685 - 1759) 
Lascia ch´io pianga, ária z opery Rinaldo 
Chan Yuk Fan – gitara 
Klaudia Vašinová- spev     
 

3. Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958):  
Fantasia on Greensleeves (1934) 
Chan Yuk Fan – gitara 

           Jozef Čuban – gitara 
Klaudia Vašinová – spev 
          

4. Ryuichi Sakamoto (1952) 
Merry Christmas Mr.Lawrence 
Chan Yuk Fan – gitara 
 

5. Vianočné koledy  
Narodil sa Kristus Pán, Šťastie zdravie,  
Pásli ovce valasi, Nesiem Vám noviny, 
  

6. César Franck (1822 – 1890)  
Messe sonnelle Op.12  Panis Angelicus  
Chan Yuk Fan – gitara 

           Jozef Čuban – gitara 
Klaudia Vašinová – spev 

 

7. Leonard Norman Cohen (1934-2016) 
Hallelujah (1984) 
Chan Yuk Fan – gitara 

           Jozef Čuban – gitara 
Klaudia Vašinová – spev 
 

8. Vianočná koleda  
Tichá noc 
 

Jozef Čuban, Dis. art:  je absolventom 
Košického konzervatória v odbore hra 
na gitare. Zúčastnil sa na viacerých 
majstrovských gitarových kurzoch. 
V súčasnosti je poslucháčom 2. ročníka 
na HUAJA v  Banskej Štiavnici. 

Klaudia Vašinová, Dis.art je absol-
ventkou Cirkevného konzervatória 
v odbore operný spev a rozširujúceho 
štúdia opereta. Laureátka speváckej sú-
ťaži A. Dvořáka v  Karlových Varoch, 
Laureát a cena riaditeľa speváckej súťa-
ži pre ZUŠ a  Konzervatória Žerotín 
Olomouc, Čestné uznanie Medzinárod-
nej speváckej súťaži duchovnej a kon-
certnej hudby Kroměříž, Semifinalistka 
Concorso Internazionale pre Cantanti 
Lirici Rolando Nicolosi v Taliansku, 
Semifinalistka medzinárodnej spevác-
kej Conrosco per giovani cantanti lirici 
d´ Europa. V  súčasnosti je poslucháč-
kou 2. ročníka na HUAJA v Banskej 
Štiavnici. 

Yuk Fan Chan študoval hru na gitare 
v Hong Kongu u Su Long Minga. 
V roku 2010 vyučoval gitaru na Gran-
deemusic v Hong Kongu a začal sa ve-
novať kompozícii. Neskôr študoval 
hudobnú teóriu v Londýne u MgA. E. 
O. Rojasa Ruiza, PhD. Jeho skladby sa 
hrali v Hong Kongu, Macao, Taiwane, 
v Čechách a na Slovensku. V súčasnosti 
je poslucháčom 3. Ročníka na HUAJA 
v Banskej Štiavnici. 




