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Umelecký program, študenti HUAJA

Záver promócii, absolventi spievajú 
Gaudeamus igitur

Foto © Ľubomír Lužina
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Zo života HUAJA / From the Life of JAMAA
Príhovor rektora na prvých slávnostných promóciách
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Obsah

Vážení čitatelia, 
čísle nášho medzinárodného kého a umeleckého časopis uverejňujeme zábery z prvých promócií 

našich prvých absolventov po trojročnej existencii Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta
Pokračujeme naďalej publikovaní vedeckých štúdií vedcov a zo zahraničia tiež výtvarní-

Pavla Sasína hudobnými motívmi ých Hudobný triptych je vystavovaný 
knižni výber prezentovaný priestoroch našej akadé Informujeme tiež o ďalších vitách
ktoré súvisia so životom našej akadémie
Veríme, že ás aj toto číslo časopisu stanete sa našimi pravidelnými čitateľmi. Redakčná rada sa teší na 
aše názory a

Banská Štiavnica (JAMAA) 

fine artist Pavel Sasín

Martináková

Zábery z prvých slávnostných promócií 

Zo života HUAJA
Príhovor rektora na prvých slávnostných promóciách Rector’s Introduction Speech

Fonotéka / Phonothecs – doc. Dr. Ján Jaborník: 
Digitalizácia výberu nahrávok LP

Štúdie

Vývoj klavírnej semiografie v tvorbe rumunských skladateľov 20. storočia
Štátna hudba. Platón

Štúr, Martin – Javorská, Unamunova filozofia v recepcii Václava Černého
Unamuno’s Philosophy in Černý’s Reception

Šidlík, Peter:        Systemizácia a filozofická interpretácia inferencií reprezentovaných 
ostných tabuľkách 

vel Sasín:
Pavel Sasín: Výber z
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Systemization and philosophical interpretation of inferences
represented in truth value tables
PETER ŠIDLÍK
 Jan Albrecht Music and Art Academy Banská Štiavnica
 Slovak Republic
 peter.sidlik@gmail.com

Pavel Sasín: Biogra�a / Biography

–

inferences in mathematics and logics are of purely syntactic nature and don’t contain a semantic dimension. If the infe

–

Doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. –

–

emy in Banská Štiavnica. He is author of books and studies in the field methodology of science, 

Pavel Sasín Petrově, okr. Hodonín) študoval maľbu a grafiku na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa predovšetkým maľbe, ale aj grafike, digitálnej tvorbe a bižuté
Od roku 1992 je výtvarníkom v slobodnom povolaní, žije a pracuje v Žiari
la vystavuje doma i v zahraničí a mnohé ž nich sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slove
sku a v mnohých štátoch sveta: Čechy, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Rusko, Švajčiarsko, Talia
sko, Nó sko, Švédsko, Francúzsko, Austrália, USA 
Pavel Sasín svoje námety čerpá z okolitého sveta, pričom inšpiráciu nachádza takmer všade okolo 
seba. Po rokoch kryštalizácie svojho výtvarného prejavu najviac inklinuje  k

k mystickému realizmu, ktoré mu vytvárajú priestor pre tvorivé farebné dotváranie obrazov p
mocou kolorovaných lazúr. Už takmer 15 rokov sa venuje aj maľovaniu obrazov s ými m
tívmi, s konkrétnym zobrazením nôt, resp. hudobných nástrojov, ktoré sa niekedy viac, inok
menej prelínajú

Sasín versity in Banská Bystrica. 

Ž

Sasín 
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Pavel Sasín: 
Výber z tvorby / Selected Works, 2007 – 2015 

Hudobný triptych, 2007
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SCHEMNITIENSIS, jazzový koncert študentov 
a pedagógov,  26. 4. 2014, Foto©Lužina

SCHEMNITIENSIS, jazzový koncert študentov 
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Študent dirigovania M. Khalife, ŠKO Žilina, 
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Univ. prof. Dr. Phil. Gottfried Scholz, Dr.h.c.,  
prednáška, 3. 5. 2014

Univ. prof. Dr. Phil. Gottfried Scholz, Dr.h.c.,  
prednáška, 3. 5. 2014


