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        EDITORIAL

Nový vedecký a umelecký časopis

Vážení čitatelia, umelci, vedci, pedagógovia a študenti,
predkladáme Vám nový medzinárodný vedecký a umelecký časopis ������������, ktorý bude vychádzať 
dvakrát ročne v našom vydavateľstve HUAJA. Cieľom časopisu je zverejňovať vedecké príspevky 
a umelecké výstupy pedagógov a vedeckých pracovníkov našej Hudobnej a umeleckej akadémie 
Jána Albrechta Banská Štiavnica, ale aj vedcov a umelcov z domova a zo zahraničia. V časopise 
budeme tiež publikovať najúspešnejšie štúdie a umelecké výsledky našich študentov a absolventov. 
Záverečné strany budú venované kritikám, recenziám       a informáciám o umeleckých, vedeckých 
a pedagogických aktivitách doma a v zahraničí, ale aj tých, ktoré sú spojené so životom našej alma 
mater. 

Názov časopisu ������������ sa v mojich myšlienkach zrodil spontánne pri náhlom uvedomení 
si súvisu so synekdochou ����� ���� ���� (časť pre celok, kde napr. nota, resp. notová osnova 
môže zastupovať hudbu ako celok, chlieb potravu ako celok a pod.). Symbolicky ars ako umenie 
môže v tomto spojení zastupovať všetko potrebné pre náš život (ars pro toto – umenie pre celok) 
a v súvislosti s našou akadémiou je práve umenie tou najdôležitejšou potravou, ktorá živí nielen 
tých, ktorí umenie tvoria, ale aj všetkých tých, ktorí ho prijímajú. 

Veríme, že Vás náš časopis zaujme a stanete sa aj Vy jeho pravidelnými prispievateľmi. Redakčná 
rada je otvorená novým námetom a podnetom, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

Zuzana Martináková
��

New scieNtific aNd artistic jourNal

�
Dear readers, artists, scientists, pedagogues and students,
we introduce you a new international scienti�c and artistic journal ���� ���� ���� which will be 
published twice a year in our publishing HUAJA. The aim of the journal is to publish scienti�c 
papers and artistic outputs of the pedagogues and scientist from our Ján Albrecht Music and Art 
Academy Banská Štiavnica, but also of scientists and artists from home and abroad. We would like 
also to publish the most successful studies and artistic results of our students and graduates. The 
�nal pages of the journal are devoted to critics and reviews of artistic, scienti�c and educational 
activities at home and abroad, but also to the life of our alma mater.

Journal title ���� ���� �����was in my thoughts born spontaneously during sudden awareness 
associated with an synecdoche ������������� (part of a whole, e.g. the tone or stave may represent 
the music as a whole, or bread may represents food, etc.). Ars as art in this connection symbolically 
may represent everything necessary for our life (������������ – the whole art) and in connection with 
our Academy is just the art of the most important food, which nourishes not only those who create 
it, but also all those who perceive it. 

We believe that our journal will be attractive for you and you also become its regular contributors. 
The Editorial Board is open to new ideas and impulses for which we thank you in advance.

Zuzana Martináková
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Výstavy umelcov – SCHEMNITIENSIS 2012 
1. Medzinárodný festival umenia Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta 
v Banskej Štiavnici, 23. máj – 1. júl 2012
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Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica 
otvorila brány vysokej školy!

Príhovor rektora Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta prof. Egon Krák
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Príhovor Milky Vašáryovej Rektor Janáčkovej akadémie múzických 
umení Brno prof. Ivo Medek

Rektor Vysokej školy múzických umení 
Bratislava doc. Milan Rašla, akad.mal.

Emeritný rektor Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien prof. Gottfried 
Scholz

Rektori slovenských a zahraničných 
vysokých škôl

Slávnostné otvorenie akademického roka

Zľava: Mgr. Ján Gréner – prorektor,  prof. 
Egon Krák – rektor, Mag. Josef Schmid 
– riaditeľ, prof. Zuzana Martináková,            
prorektorka

Príhovor primátorky Mesta Banská 
Štiavnica Nadeždy Babiakovej
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Plagát 1. Medzinárodného festivalu SCHEMNITIENSIS


