
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1990 Učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov Rj - Hv
2009 Hudobné umenie

Hudobná interpretácia a 

teória hudobnej 
2018 Hudobné umenie

Hudobná interpretácia a 

teória hudobnej 

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2000 – súčastnosť

2009 – súčastnosť

1991 - 1996

 

IV.c Rok / Year

Pedagogická fakulta Banská Bystrica

VŠMU Bratislava

Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica 
I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace

docent

II.4 Titul docent / Associate professor
Akadémia umení  Fakulta múzických umení Banská Bystrica

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

hudobná interpretácia a teória

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position

I.8 E-mailová adresa / E-mail address ivan.zvarik@gmail.com

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/841

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

30.10.2022

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Akadémia umení  Fakulta múzických umení Banská Bystrica

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3 0000-0003-2691-0339

III.b Inštitúcia / Institution

Štátna opera  Banská Bystrica

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Pedagogická fakulta Banská Bystrica

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees doc., ArtD

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1967

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká 

škola

Sólista opery 

Vysokoškolský pedagóg 

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Vysokoškolský pedagóg 

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

I.1 Priezvisko / Surname Zvarík

I.2 Meno / Name Ivan

mailto:ivan.zvarik@gmail.com
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/841


Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. umenie/Art

II. umenie/Art

I. umenie/Art

I. umenie/Art

II. umenie/Art

III. umenie/Art

III. umenie/Art

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I. umenie/Art

II. umenie/Art

III. umenie/Art

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

1

0

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

II. umenie/Art

III.
umenie/Art

Hudobná interpretácia a tvorba

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Hlasová kultúra 

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

Hudobná analýza – Analýza interpretačného výkonu
Hudobná interpretácia a tvorba

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom 

roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current 

academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Hudobná interpretácia a tvorba

Teória umeleckého výkonu – Teória interpretácie Hudobná interpretácia a tvorba

Interpretačná prax (spev vážna hudba) Hudobná interpretácia a tvorba

Solfeggio Hudobná interpretácia a tvorba

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

5

1

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

5

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Intonácia a sluchová analýza

Umelecký výkon – hudobná interpretácia

Interpretačná prax  (spev vážna hudba)

Interpretačný seminár (spev)

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

0

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 



Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

250

0

12

0

0

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

EUCA49387 - Capri opera festival opera Gianni Schicchi; / ZVARÍK, Ivan (1967), Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Nemá fakulty, 

Katedra hudobnej interpretácie; Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: G.Puccini: Gianni Schicchi postava-Simone, cugino di Buoso; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: orchester,sóla; Rozsah: 60.min.; Dátum 

zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14.9.2019; 

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

Ivan Zvarík: postava Kecala B.Smetana- Predaná nevesta   XXVIII Bydgoski Festiwal Operowy  Bydgoszcz, Opera nowa Bydgoszcz, 22.10.2022

0

0

40

0

800

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

EUCA56001 - STATNA OPERA BANSKA BYSTRICA / ZVARÍK, Ivan (1967), Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Nemá fakulty, Katedra 

hudobnej interpretácie; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: D.Donizetti : Don Pasquale, postava Pasquale; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 80; Obsadenie: orchester,sóla,zbor; Rozsah: 150 

min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 12.6.2021

XXVIII Bydgoski Festiwal Operowy  Bydgoszcz  B.Smetana: Predaná nevesta, Zvarík, Ivan - postava Kecala, Opera nowa Bydgosczcz, 22.10.2022

  EUCA44890 - Hosťovanie Štátnej opery Banská Bystrica; Slovenské národné divadlo, Bratislava / ZVARÍK, Ivan (1967), Hudobná a umelecká akadémia Jána 

Albrechta v Banskej Štiavnici, Nemá fakulty, Katedra hudobnej interpretácie; Kategória: ZYY; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: 

Podujatie;

Názov: A.Ponchielli : La Gioconda; Postava Alvise Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 30; Obsadenie: orchester, sóla , zbor, balet; Rozsah: 

2hod.30.min; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 02.10.2018

EUCA44856 - Slávnostný koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa žien; Štátna opera / ZVARÍK, Ivan (1967), Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v 

Banskej Štiavnici, Nemá fakulty, Katedra hudobnej interpretácie; Kategória: ZXV; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: G. Verdi : Simon Boccanegra ária Banca, W.A.Mozart : Čarovná flauta ária Sarastra, E.Kálmán: Čardášová princezná pieseň Feriho, L.Bernstein : West side 

story Maria; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: spev, klavír; Rozsah: 20.min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 13.3.2018

EUCA41154 - Národní divadlo / ZVARÍK, Ivan (1967), Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Nemá fakulty, Katedra hudobnej 

interpretácie; Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti:

Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Ján Cikker : Juro Jánošík; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 30.; Obsadenie:

orchester ,sóla zbor; Rozsah: 2 h.45 nmin.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 3.október 2017

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

P.I.Čajkovskíj Eugen Onegin, Zvarík, Ivan, postava GreminaFestival Opera Praha  Národní divadlo Praha, 26.1.2015

UCA51481 - katolícky kostol Veľké Orvište pri Piešťanoch / ZVARÍK, Ivan (1967), Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Nemá fakulty, 

Katedra hudobnej interpretácie; Kategória: ZXV; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: A.Dvořák: Biblická píseň,G.F.Händel: ária z oratória Messiah, G,.Verdi: Macbeth, ária Banca, S.Rachmaninov: Romanca, P.I.Čajkovskíj: Romance; Miera 

účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: klavir, spev; Rozsah: 40.min; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10.5.2020

EUCA49387 - Capri opera festival opera Gianni Schicchi; / ZVARÍK, Ivan (1967), Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Nemá fakulty, 

Katedra hudobnej interpretácie; Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: G.Puccini: Gianni Schicchi postava-Simone, cugino di Buoso; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: orchester,sóla; Rozsah: 60.min.; Dátum 

zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14.9.2019; 
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

26.4 – 29.4.2022 Staff mobility for training

18.4.-21.4.2022 Staff mobility for training

17.1.-21.1.2022 Staff mobility for training

13.12.-17.12.2021 Staff mobility for training

25.11.-26.11.2021 Staff mobility for teaching

 Alicja Polewska-Matusewicz Bydgoski Festiwal Operowy2022. Od  „Fausta“do „Sprzedanej narzeczonej“ na www.pomorska.pl

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

P.Unger : Roztancovaná a nefolklórnaPredaná nevesta pod Urpínom na www.operaslovakia.sk

Spoluorganizátor podujatia: Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení

Spoluorganizátor podujatia: Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry - festival, workshopy a prednášky

Spoluorganizátor podujatia: Medzinárodný hudobný festiva SCHEMNITIENSIS

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

P.Unger : Spevácky strhujúca La Gioconda v Banskej Bystrici na www.operaslovakia.sk

Nowak Anita Kriminal w operze nova E.Suchoň Krútňava na www.teatrdawas.pl/artykuly/566-krymynal-w-opere-nova

Katovice

Viedeň

BrnoJanáčková akadémia múzických umení

Silesian University Katovice

Béla Bartók secondary school Miškolc

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Silesian University

Richard Wagner Konservatorium 

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

P.Unger: Donizettiho Favoritka po tridsiatich rokoch v Banskej bystrici bez účinnej réžie na www.operaslovakia.sk

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned


