
          Skladatelia dychovej hudby
                   9. Ján Jamriška

Príjemné popoludnie želá poslucháčom internetového rádia Oddychovka Adam 
Hudec.  Dnešnú  reláciu  z cyklu  Skladatelia  dychovej  hudby  venujeme 
slovenskému skladateľovi Jánovi Jamriškovi, ktorý sa v januári tohto roku dožil 
pekného jubilea – 70 rokov.
Janko Jamriška sa narodil 23. januára 1943 v obci Žizná pri Bánovciach nad 
Beb. Býval v obci Uhrovec, kde už zo základnej školy - ako 11. ročný - išiel do 
Vojenskej  školy  Jána Žišku z Trocnova.  Tu sa  učí  hre  na trúbku,  krídlovku 
i základom  komponovania.  Zúčastnil  sa  rôznych  sólistických  súťaží  v hre  na 
trúbku, hral v mládežníckom dych. orchestri, ktorý viedol známy skladateľ Ján 
Chromec.  Po  maturite  pokračoval  v štúdiu  na  Vysokej  vojenskej  škole  vo 
Vyškove,  kde  bol  v roku  1964  promovaný.  Tam  založil  a viedol  big  band 
klasického veľkého obsadenia, pre ktorý začal aj aranžovať a komponovať.
Po skončení vysokej školy nastúpil k útvaru do Tachova, kde okrem vojenských 
veliteľských  povinností  organizoval  rôzne  tanečné  orchestre  ,  hral  v miestnej 
dychovej  hudbe  a pod.  Od  roku  1970  pôsobil  v Bratislave  v Dukelských 
kasárňach,  kde  viedol  orchester  Družba,  s ktorým  vyhral  celoštátnu  súťaž 
v Kroměříži. Okrem toho hrá trúbku v dych. orchestri Spojár.  Od roku 1978 
hrá na trúbku v orchestri Slov. televízie, ktorý viedol Siloš Pohanka a od roku 
1982 hrá vo Vojenskom umeleckom súbore.  Popri  všetkých týchto aktivitách 
stihol diaľkovo ešte absolvovať Konzervatórium v Bratislave.
Pod  vedením  Janka  Jamrišku  vznikla  v roku  1990  DH  Záhoráci,  hneď  po 
revolučných udalostiach. Vznikla fúziou malej DH Vitolka, ktorá fungovala pri 
podniku  Palma  s tzv.  Záhoráckou  kvartou  –  teda  štyrmi  hráčmi  z bývalých 
členov  DH  Unínčanka  a po  prijatí  viacerých  hráčov  z bratislavských 
profesionálnych  orchestrov  vznikla  DH  Záhoráci,  v tradičnom  obsadení 
dychových kapiel so spevom. Zároveň však vo vnútri kapely Záhoráci vzniká aj 
kapela menšieho obsadenia, tzv. Záhorácki strýci, ktorá najmä v 90-tych rokoch 
nahrala  viacero  kaziet  i  CD-nosičov.  V prvých  rokoch  striedavo  koncertovali 
i robili  nahrávky  v obidvoch  obsadeniach,  postupne  život  ukázal,  že 
životaschopnejší  sú v menšom obsadení,  preto  postupne DH Záhoráci  zanikla 
a ostali len Záhorácki strýci. 
Kapelník Záhoráckych strýcov Jano Jamriška, ktorý bol aj hlavným aranžérom 
a skladateľom všetkých piesní,  ktoré  táto  kapela  hrala  –  sa  stal  v roku 1999 
predsedom ZDHS a takže už mal menej času na účinkovanie s touto kapelou, a 
taktiež určité zdravotné ťažkosti spôsobili, že kapela sa postupne odmlčala.
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Jano  Jamriška  viedol  ZDHS  ako  predseda  14  rokov,  kedy  ho  v roku  2012 
vystriedal na poste predsedu Jozef Baláž. Jano sa stal tajomníkom ZDHS a je 
ním dodnes.
Treba  spomenúť  jednu  veľmi  záslužnú  činnosť,  ktorú  realizuje  Janko 
v posledných rokoch – organizuje a vedie v Omšení začiatkom leta metodické 
semináre  pre  talentované  deti  v oblasti  dych.  hudby  a najlepší  z týchto 
seminárov  potom účinkujú  napr.  na  Dych  Feste  v Dolnej  Krupej.  To  je  pre 



budúcnosť dych. hudby na Slovensku veľmi dôležité, myslieť aj na nastupujúcu 
generáciu dychovkárov a to Jano Jamriška činí. 
Aj keď Ján Jamriška už dosiahol vek, kedy by bolo možné si už oddýchnuť, 
zrejme sa ešte nechystá na zaslúžený odpočinok. Spoločne organizujeme naďalej 
rôzne celoslovenské súťaže, napr. Novomestskú notu, Lednické Rovne, Janko je 
členom Kontrolnej komisie SOZA, naďalej robí s mladými hráčmi na dychové 
nástroje v letných kurzoch, komponuje i aranžuje pre viaceré kapely Slovenska.
My  si  dnes  vypočujeme  prierez  jeho  tvorby  interpretovanú  viacerými 
slovenskými dychovými hudbami. Začneme sambou v podaní DH Bánovčanka, 
ktorú autor nazval Pod Michalskou bránou. Potom to bude valčík v podaní DH 
Záhoráci s názvom Šenkár, kde toľko trčíš, nasledovať bude polka v podaní DH 
Močenská kapela a skladba má názov Šuhajko z Močenku. Ďalej to bude známa 
pieseň v aranžmáne J.Jamrišku Záhorí, potom  orchestrálna skladba U mlyna, 
polka s názvom Na furmanském dvori, pieseň Tak jak teče do Dunaja Morava 
a na záver polka Dobranská vodička.
Príjemnú  polhodinku  so  skladbami  a aranžmánmi  Jána  Jamrišku  Vám  želá 
autor dnešnej relácie Adam Hudec.         5,46   

O. Úvodná zvučka relácie                                       0,21
1. Pod Michalskou bránou           J.Jamriška          3,01 (MP3)
2. Šenkár, kde toľko trčíš                                      3,32
3. Šuhajko z Močenku                                            2,36
4. Záhorí                                                                3,07
5. U mlyna                                                             4,09  
6. Na fumanském dvori                                          3,03 
7. Tak jak teče do Dunaja Morava                           3,35
8. Dobranská vodička                                              2,19
0. Záverečná zvučka relácie                                    0,21
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