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10. medzinárodný festival Interpretačné dni klasickej gitarovej hry
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Miroslav Žára – Petra Dokládalová

Laureáti gitarových súťaží

Miroslav Žára – Soňa Vimrová



�



���

�
Vedecký a umelecký časopis������������umeleckej akadémie Jána Albrechta �
Banská Štiavnica�
�
����������������������of Ján Albrecht Music and Art Academy �
Banská Štiavnica�
�
�
������������������������–�medzinárodný �edecký a umelecký časopis, vydávaný vydavateľstvom HUAJA dvakrát ročne��
������������������������–��������������������������������������������������������������������������
�
Editor: Zuzana Martináková, Centrum pre vývoj a�výskum v��������� ������� �������� Hudobná a�umelecká akadémia Jána 
�������ta Banská Štiavnica���Artistic and Scientific Research Centre, Ján Albrecht Music and Art Academy Banská Štiavnica, 
Botanická 354/2, SK�969 01 Banská Š���������������������������������
������������������������������
�
Všetky publikované vedecké štúdie a články sú�recenzované���
����������������������������������������������������������������������
�
Redakčná rada��������������������Zuzana Martináková –�hudobná veda / musicology, Roman Dykast –�hudobná estetika / music 
������������ Peter Šidlík –� hudobná veda� �� ����������, Ján Gréner –� hudobná� interpretácia� �� ����������� ���, Ivan Zvarík –�
������á� interpretácia� �� ����������� ���, Martin Štúr �� �������� ����������� –� ����������� ���������� ���������, psychológia, 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Obálka�–�záhlavie���������–���������������������������
Obálka –�predná strana / ������–�������������Záber z����������Antal „Tony“ Pusztai������������
�����������������������Antal „Tony“ Pusztai������������
Obálk��–�zadná strana / Cover –������������Zábery�������������������������������������������������������������
�����© Peter Ivaška, Ľubomír Lužina�
Grafická úprava / Graphical ������: Peter Ivaška�
Jazyková korektúra slovenských textov�������������������������������: PhDr. Tatiana Žáryová �
Distribúcia���������������: Andrea Martináková�������������������������������������������������
�
Názory a�stanoviská autorov sa nemusia stotožňovať s�názormi ��������������� �����čnej rady�� Redakcia si vyhradzuje právo 
zverejniť vybrané príspevky. Nezverejnené príspevky autorovi nebudú vrátené��Redakcia bez konzultácie s�autorom nemení ani 
neskracuje príspevky.�Za jazykovú úpravu anglických textov zodpovedá auto����
�
������ ���� ��������� ��� ���� �������� ���� ���� ��� �������� ����� ���� ������ ���� ��������� ��� ���� ���������� ������� ���������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
��������������možnostiach publikovania príspevkov, predplatného a poplatkov za publikovanie: ���������������������otázky 
�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
�
�

�
���������������
Registrácia MK SR �����������
�ydavateľstvo�������
Copyright © 201�����������



�

���725��/

2BSAH����217�17

Vážení čitatelia, 
predkladáme vám v ročník medzinárodného kého a umeleckého časopis , ktorý vychádza 

dvakrát ročne. V tomto čísle najmä ročníku Medzinárodných interpretačných dní 
medzinárodnom hudobnom festivale referovať budúcom 

čísle, tu prinášame len niekoľko záberov z Dôležitou súčasťou časopisu je uverejňovanie vedeckých štúdií 
oblasti humanitných a umeleckých vied domácich i zahraničných autorov Prinášame i ácie mobilitách rámci pro-

umeleckých vzdelávacích vedeckých vitách, ktoré súvisia so životom umeleckej akadé-
mie Jána Albrechta Štiavni Veríme, že čísl časopisu nájdete 
našimi pravidelnými čitateľmi. Redakčná rada sa teší na vaše názory a

án
Banská Štiavnica

Martináková

Štúdie / Studies
Zvarík pohľadu interpreta

Opera The Marriage of Figaro from Artistʼs
Gréner, Ján: Interpretačné problémy ansámblovej a komornej hudby 17. a 18. storočia

Problems of 17th and 18th Century Ensemble and Chamber Music Performance                                13
Šidlík Filozofická koncepcia piatich svetov epistemologického priestoru

Radok Žádná, Ingeborg: Rozšíření možností uplatnění absolventů vysokých hudebních škol doplněním 
kurikulí předmětu z oblasti manažerských dovedností

Transfer of Emotions in Lisztʼs Piano Transcriptions and Paraphrases
Transfer emócií v Lisztových klavírnych transkripciách a parafrázach

Zo života HUAJA / From the Life of JAMAA
Putovná výstava 100 let symbolů české státnosti

Stáž v rámci programu ERASMUS+
Aktivity v rámci programu ERASMUS+ / 
Soviarová Kavuljaková, Eva: ročník festivalu a Medzinárodné nterpretačné dni 

Banskej Štiavnici 
Soviarová Kavuljaková, Eva: 
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Promócie / Graduation, 23. 6. 2018

Deň otvorených dverí / Doors open day, 10. 3. 2018

Schemnitiensis, zbor Melódia Fiľakovo,
Grand Matej, 4. 3. 2018

Schemnitiensis, Sv. Anton, 28. 4. 2018

Zábery z promócií a aktivít HUAJA
Photos from Graduation Ceremony and Activities JAMAA
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SCHEMNITIENSIS
7. Medzinárodný hudobný festival / 7�� International Music Festival

Koncert usporiadaný k 100. výročiu vzniku ČSR, 14. 7. 2018   ������������������������������������������������������������������
Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský, dirigent
Adam Marec – gitara, Lidia Parra Avila – husle, Yuk Fan Chan – gitara
Kostol Nanebovzatia Panny Márie


