
    

 

Asociácia učiteľov hudby Slovenska 

v spolupráci so Základnou umeleckou školou Daliborovo námestie Bratislava a  

s finančným príspevkom Hudobného fondu  

Vás srdečne pozývajú na 

 

 

 

 

 

formou ONLINE prenosu  

 zo ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo námestie 2.   

 

Program seminárov 

 

10:00 „Juraj Hatrík a jeho tvorivý odkaz“ – spomienka na významného slovenského  
 skladateľa s akcentom na tvorbu pre klavír – doc. František Pergler, ArtD. (VŠMU) 

11:30  „Akt dotyku v celej jeho rozmanitosti“ – prezentácia klavírnej metodiky britského 
 autora Tobiasa A. Matthaya v slovenskom preklade prof. Miloslava Starostu – 
 Mgr.art. Xénia Jarová, ArtD. (VŠMU Bratislava) 

14:00  „Inspirace tvořivými hrami u klavíru v oblasti improvizace a technických cvičení“   
 prof. Alena Vlasáková (JAMU Brno) 

16:00  Predstavujeme mladých klaviristov: Kristína Smetanová (Slovensko) 

 
10:00 „Prezentácia noviniek Mariána Vargu a Tomáša Boroša pre mladých klaviristov“  
 Mgr.art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD., Mgr.art. Ivan Šiller, ArtD. 

11:30 „Zaostrené na klavírne prelúdiá“ – Mgr.art Peter Nágel, ArtD. (VŠMU Bratislava) 

14:00 „Pohled do klavíru“ – prof. Jan Jiraský (JAMU Brno) 

16:00  Predstavujeme mladých klaviristov:        
 Klavírne duo Anhelina Kydora & Kristina Borbat (Ukrajina) 

Zmena programu vyhradená 

 

Upozorňujeme na našu novú web stránku s novinkami, fotoarchívom seminárov a zaujímavmi odkazmi: 

https://www.eptaci.sk/ 

 

 

Medzinárodné letné semináre učiteľov hry na klavíri 

EPTA 
23. – 24. augusta 2021 

Pondelok – 23. 8. 2021 

Utorok – 24. 8. 2021 

https://www.eptaci.sk/


    

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko:  

 

Základná umelecká škola:  

 

e-mail:  

 
Prihlasujem sa záväzne na online medzinárodné letné semináre učiteľov hry na klavíri 

EPTA v dňoch 23. a 24. augusta 2021. 

 
 

 

 

Prihlášky zasielajte mailom na adresu: m.slaninova@gmail.com  

Spolu s prihláškou prosíme zaslať aj potvrdenie o úhrade poplatku za semináre 

(kópia, resp. scan bankového prevodu).  

 
 

 

Spôsob úhrady poplatku:  
 

Poplatok za účasť: 10.-€ (platí na celé semináre a prednášky počas obidvoch dní) 

Bankovým prevodom na účet AUHS v tvare IBAN: SK78 0200 0000 0000 8103 0112 
Variabilný symbol: 72021 

Správa pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko (bez diakritiky) 

Termín úhrady poplatku: ideálne čím skôr, no najneskôr 20. 8. 2021 

 
 

 

Spôsob prihlásenia sa online: 
 

Prístupový kód s adresou YouTube zašleme všetkým riadne prihláseným 
účastníkom seminárov mailom 21. 8. 2021  
 

 

PRIHLÁŠKA 

mailto:m.slaninova@gmail.com

