
Uplatnenie absolventov v praxi a miera spokojnosti so štúdiom na HUAJA 
 

 

Radovan Iglódy 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2014 

- magisterské štúdium absolvoval v roku 2017   

Pedagóg hry na bicie nástroje na Základnej umeleckej škole Jantárová 6 v Košiciach  a na Konzervatóriu 

Jozefa Adamoviča taktiež v Košiciach 

Čiastočne súvisí a čiastočne nie. Na slovenských štátnych školách so zameraním na hudbu sa oficiálne jazz 

nevyučuje, avšak je možné prispôsobiť do istej miery učebné plány a venovať sa modernej hudbe. 

Všeobecne majú žiaci enormný záujem vzdelávať sa v štúdiu jazzu  a to nie len v hre na bicie nástroje 

Len štúdium na HUAJA a moje študijné výsledky mi pomohli v mojom ďalšom praktickom umeleckom 

živote. Celé štúdium sa nieslo pod vedením špičkových, kvalifikovaných, maximálne odborných 

profesionálov, vďaka ktorým som dostal informácie, ktoré som hľadal celý život . Štúdium na vysokej škole 

mi absolútne skvalitnilo môj profesionálny život vo všetkých oblastiach. Kvalita poskytnutého štúdia sa 

odráža v množstve koncertov, na vyučovaní, pri organizovaní hudobných podujatí s rôznym charakterom ako 

sú semináre , workshopy, atď. Štúdium na HUAJA mi otvorilo oči a „bránu“ do sveta, do sveta hudby 

a sveta hry na bicích nástrojoch. Som maximálne spokojný a môžem len ľutovať, že takýchto pedagógov 

som nemal na začiatku mojej hudobnej kariéry. Ďakujem vedeniu HUAJA, všetkým pedagógom a kolegom, 

ktorí ma celý čas maximálne podporovali! Špeciálne chcem poďakovať pani Prof. Zuzane Martinákovej za 

jej obdivuhodný prínos pre celé Slovensko. 

Som veľmi spokojný 

 

 

Igor Fudra 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2016 

Učiteľ vyučujem hru na elektrickú aj klasickú gitaru na ZUŠ v Banskej Bystrici 

Občas koncertujem s rockovou kapelou, alebo hrám na koncertoch s mojimi študentmi, čiže to, čo som sa na 

HUAJA naučil veľmi dobre využijem. 

S absolvovaným štúdiom som veľmi spokojný. Štúdium mi pomohlo viac využívať improvizáciu pri hre, 

predovšetkým využívať vo väčšej miere rôzne typy stupníc a pochopiť bohatstvo jazzovej harmónie a 

melodiky.  

 

 

Horváth Ľubomír 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória  

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2017 

- študent v pokračujúcom Mgr. art. štúdiu 

Pedagóg na súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Rimavskej Sobote 

Momentálne vyučujem hru na klavíri a tiež aj teoretické predmety. Som veľmi spokojný.  

Dôvod  mojej spokojnosti spočíva v tom že na škole je každý jeden učiteľ študovaný a muzikálny, majú 

k študentom ľudský prístup a vedia dopodrobna vysvetliť danú problematiku. 

 

 

Gabriela Ilková 

absolventka študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvovala v roku 2014 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Gabčíkove – učiteľka spevu a hry na klavíri 

Koncertujem, vyučujem spev, organizujem rôzne hudobné podujatia v meste Gabčíkovo 

Som veľmi spokojná.  Získala som potrebnú kvalifikáciu k mojej profesii, potrebné vedomosti a nové 

poznatky k vyučovaniu spevu a k vystupovaniu ako speváčka. Okrem toho som získala nové poznatky 

z oblasti všeobecného hudobného umenia i umenia vôbec. 

 

 

 



 

Lucia Kekeňáková 

absolventka študijného programu Hudobná interpretácia a teória  

- bakalárske štúdium absolvovala v roku 2015 

Minimálne raz do roka pripravujem a hrám na koncerte spoločne s vokálnym súborom, na flaute hrám denne, 

čítam knihy o histórii hudby a umenia, pomáham školskému speváckemu zboru s PR.  

Nesúvisí, túto prácu som si vybrala vzhľadom na inú moju obľúbenú činnosť – písanie, PR a marketing. 

Štúdium na HUAJA mi rozšírilo obzory, podnietilo môj ďalší záujem o hudbu a umenie. Práve preto sa 

snažím získané vedomosti udržiavať. HUAJA mi dalo možnosť koncertovať na najkrajšom mieste doteraz – 

kaštieli v Svätom Antone. Vedenie a väčšina pedagógov na HUAJA sú skvelí odborníci a svojim študentom 

sa venujú svedomito. Aj tento prístup človeka veľa naučí.  

 

 

Adam Mičinec 

absolvent študijného programu Hudobná tvorba a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2014 

- magisterské štúdium absolvoval v roku 2016   

Momentálne umelec v slobodnom povolaní  

Kompozícia vlastnej hudby a kompozície na objednávku - počítačové hry, medzinárodní interpreti, audio 

produkcia atď... 

Interpretácia - aktívne koncertovanie 

Som veľmi spokojný. Vedomosti  a zručnosti, ktoré som si počas štúdia osvojil mi umožňujú byť 

profesionálne aktívny v oblasti hudby a všetkého čo s ňou súvisí. Za veľmi dôležité považujem aj 

urýchlený vývoj vkusu,  ktorý mi rozšíril obzor, skvalitnil a zvýšil sebareflexiu a je stále 

nápomocný na poznávacej ceste mojej umeleckej tvorby a osobnosti. 
 

 

Michal Timko 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2014 

Učiteľ v ZUŠ 

Učím hlavný predmet – hra na gitaru. Som veľmi spokojný. Páči sa mi rodinná atmosféra, študijný 

program a jeho pre hudobníka takpovediac “holistický” obsah dejinami počnúc, cez filozofiu a 

jazyky, zvukovou réžiou nekončiac. Tiež sa mi páčilo zameranie na starú hudbu. A možnosť 

absolvovať pedagogické vzdelanie na pôde školy. Len pokračovať v započatom diele a rásť… 

Držím palce! 
 

 

Peter Tóth 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- magisterské štúdium absolvoval v roku 2016   

Pedagóg na konzervatóriu, aktívny hudobník.  

Príprava nových predmetov na konzervatóriu s jazzovým zameraním, aplikácia poznatkov v koncertnej 

činnosti a tvorbe. Som veľmi spokojný – som  koncertne činný,  pri komponovaní a aranžovaní skladieb, pri 

organizovaní vlastných koncertov v zahraničí- prostredníctvom nadobudnutých kontaktov Erasmus+ 

Jazzová gitara- jedinečný študijný program v rámci SR, získané vedomosti a zručnosti sú perfektne 

využiteľné v praxi, vysoká umelecká úroveň pedagógov. 

 

 

Miroslav Turza 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2014   

Pedagóg na Základnej umeleckej škole  Jána Cikkera Banská Bystrica 

Vyučujem hru na klasickej aj jazzovej gitare-teóriu. Hrávam v jazzových zoskupeniach na jazz 

festivaloch v kluboch (Kúpele). Som veľmi spokojný. Študijný program bol presne nastavený čo sa týka 



môjho osobného ale aj profesionálneho zamerania. Na našej Akadémii J. Albrechta musím 

vyzdvihnúť výnimočnú pracovnú atmosféru a individuálny prístup k študentom. 
 

 

Boris Berlanský 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2014   

Učiteľ ZUŠ 

Venujem sa interpretácii, kompozícii a výučbe nástroja. Vyučujem, koncertujem a komponujem hudbu 

Robím, čo ma baví a čo som vždy chcel robiť. Som spokojný – ale dnes by som volil študijný odbor 

kompozície, nakoľko si myslím, že v danom obore som schopnejší ako v interpretácii. Taktiež si myslím, že 

som schopný ako pedagóg. 

 

 

Štefan Vida 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2014   

Učiteľ ZUŠ 

Vyučujem hru na gitare.  Aktívne hrám a pracujem v nahrávacom štúdiu či už ako gitarista alebo asistent 

réžie. Som spokojný. Príjemná atmosféra, skvelé vzťahy s pedagógmi.  

 

 

Marek Bogar 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2015  

Učiteľ ZUŠ 

Doplnil som si hudobné vzdelanie aby som mohol vyučovať. Som veľmi spokojný. 

Príjemné prostredie, výborní pedagógovia, individuálny prístup.  

 

 

Ľubomír Gašpar 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2015   

Študent magisterského štúdia na HUAJA 

Učiteľ v ZUŠ  

Koncertujem, vyučujem a organizujem kultúrno-spoločenské podujatia. Som veľmi spokojný. 

Spokojný som najmä s kvalitou a prístupom pedagógov.  

 

 

Tomáš Javnický 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2017   

Študent magisterského štúdia na HUAJA 

Učiteľ hudby, hudobník  

Učím hudobnú teóriu, aj študovaný nástroj. Som spokojný.  

Spokojnosť – výborná kvalita pedagogického zboru, individuálny prístup.  

 

 

Erik Korec 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2017   

Umelec v slobodnom povolaní  

Pracujem ako umelec, hlavnou náplňou mojej práce je interpretácia hudby. Popri moderných skladbách 

a šlágrov z rôznych období, náš repertoár obsahuje aj niekoľko štandardov, v ktorých uplatňujem poznatky 

nadobudnuté počas štúdia. Som spokojný.  

Ako jediná škola na Slovensku umožňuje získanie diplomu v hre na klavír v jazzovom odbore.  

 



 

Jakub Lechman 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2017   

Učiteľ gitary na základnej umeleckej škole v Prešove a v Bardejove.  

Učím aj starších žiakov, dospelých, ktorí sa chcú technicky zlepsiť v hre na elektrickú gitaru. Preberáme z 

časti aj jazz a blues. Tieto štýly im otvárajú nové možnosti v hre na gitaru, ktoré by som sotva pochopil, keby 

som na vašej akadémii neštudoval. Vyučujem aj to, čo som sa na Akadémii naučil a využívam to aj vo svojej 

tvorbe. Som veľmi spokojný.  Štúdium na Akadémii mi otvorilo nové možnosti v hre na gitaru, naučil som 

sa technickejšie, improvizačne a akordicky ovládať nástroj 

 

 

Martin Peták 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2016   

Pedagóg  

Učím študentov v základnej umeleckej hudbe predovšetkým záujem k hudbe a skúsenosti získané štúdiom na 

HUAJA využívam tiež v praxi. Som veľmi spokojný.  

Dôvodom spokojnosti  je nadhľad vo vyučovaní vo vyštudovanom odbore pri rôznych problematikách.  

 

 

Mário Polónyi 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2015 

SZČO – úradný prekladateľ 

Som lepší prekladateľ ako jazzový basgitarista. Koncertujem, komponujem, organizujem hudobné podujatia, 

hrám na basgitare vo flamenco zoskupení Ponte Pardo. Som veľmi spokojný. 

Mal som dobrého učiteľa hlavného predmetu a zoznámil som sa s hromadou odborníkov v rámci iných 

predmetov. 

 

 

Adrián Szajkó 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2017   

Študent magisterského štúdia na HUAJA 

Vyučujem hudobnú náuku na ZUŠ, komornú hru a Hru na kontrabas na konzervatóriu. Koncertujem doma 

i v zahraničí. Som veľmi spokojný.  

Som spokojný so študijným programom HUAJA. Dobrý kolektív. Milí profesori. A popri práci sa to dá 

zvládnuť. 

 

 

Evgenija Totic 

absolventka študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvovala v roku 2014   

- magisterské štúdium absolvovala v roku 2016 

Pôsobí na Payner Konservatorium vo Viedni 

I'd like to express my deep gratitude for your invitation to attend regular meetings of graduates and staff of 

your Academy. 

I'll attend them without fail upon reception of your invitation in advance. 

As for the points mentioned in the Questionnaire I'd like to inform you that I'm the Officer of the Study and 

Planning Department of the Prayner Conservatory in Vienna, Austria. I'm responsible for the curricula, 

methodology and organization of study programs for the Prayner Conservatory students. 

 I can carry out my duties and responsibilities in the effective and efficient way due to the high quality 

education acquired  at your Academy. The knowledge acquired enables me to monitror the development of 

various areas of the Musical Science and to be up to date professionally. 

 As for me I am satisfied very much with the sturdy programmes at your Academy. They have enlarged my 

musical scope and made me a real professional. 



 As far as the suggestions are taken into consideration I'd like you to focus on the credits and exams 

deadlines. You should inform the students well in advance about the dates for the credits and exams. 

And of course, discipline. In the message you asked me to forward  the replies to the Questionnaire before 

December, 31st, 2017. 

 

 

Mayumi Ando 

absolventka študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- magisterské štúdium absolvovala v roku 2017   

Aktívna umelkyňa – komorná hra - klavír 

I am involved with music in a position to play as a chamber musician. 

Musician for Classic Piano. 

Very satisfied. The knowledge about music that I learned after studying helps me event on my job. Because 

we enrich communication with musicians and my music activities will be wide. 

My study here was exciting and motivated for two years in all. It is sometimes difficult to study music from 

various processes, but as a result it becomes a treasure for yourself, so the program of studying at JAMAA is 

interesting. I am extremely satisfied as a proposal. 

 

 

Chelsea Gallo 

absolventka študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- magisterské štúdium absolvovala v roku 2016   

Aktívna umelkyňa – orchestrálne dirigovanie (USA, SK, AT) 

I am currently the music director of the Life Sciences Orchestra at the University of Michigan in Ann Arbor, 

Michigan, USA. I am inn my second year of my Doctorate degree in Orchestral Conducting. Additionally, I 

am guest conducting in both America and Europe including Main Street Opera in Michigan, Hartford Opera 

in Connecticut, and with the Slovak Sinfonietta in Zilina. 

The masters education I received at JAMAA allowed me to prepare for this part of my career. The work I did 

in Banska Stiavnica and in Bratislava with Maestro Swarovsky allowed me a chance to learn important skills 

that lead to my success here in Michigan. 

The conducting skills, of course. But additionally the academic work I did has greatly enhanced my writing 

at Uni Michigan. The DMA (Doctorate of Musical Arts) program is very demanding not just academically 

but musically as well. 

Very satisfied 

I look back at my experience with JAMAA and am just filled with happy memories. My colleagues in 

America have no idea the satisfaction that comes from the overall experience of attending such a school. It 

wasn´t just the education, but the personal growth that occurent with even the small things involved in study 

in Slovakia: navigating the country, meeting the people, learning the language. The one-on-one time. I had 

with professors mean so much to me. I really miss the school, the professors, the town, Slovakia in general. I 

wish I had spent more time with my hands on Slovak music but that is something I can work on.  

Perhaps more connectionafter having left? I know I wish to be involved in a collaboration somehow. 

 

 

Ivo Majer 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2014   

Operný a koncertný spevák – kontratenor 

Opera and concert singer - Countertenor 

As a professional opera singer, I have many concerts and performances in Vienna and Croatia 

 and sing in a Choir 

I give several concerts 

Very satisfied 

I have learned a lot about vocal technique and improved a lot  

 

 

 

 



Dávid Áron Spischák 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- magisterské štúdium absolvoval v roku 2017  

Zamestnaný v Lisztovom múzeu v Budapešti, aktívny umelec – basová gitara - jazz  

I work as a musicologist at the Liszt Museum in Budapest, Hungary 

Yes, it does relate to it in the way that I have also found the material for my master thesis here in the research 

library of the Liszt Museum 

how and in which way (you give the concerts, you teach, organize music events, etc.) 

Thanks to my degree I can move on to another category of employment at my workplace 

very satisfied 

 

 

 

 

Yuk Fan Chan 

absolvent študijného programu Hudobná interpretácia a teória 

- bakalárske štúdium absolvoval v roku 2017   

Študent magisterského štúdia na HUAJA 

The employee and job offers didn’t ask for my study results 

very satisfied 

The academy allows spaces and helps the student to choose his/her path in music career. The relationships 

between teachers and students are warm as a family 

  

 


