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0. Úvodná zvučka                                            0,21

Príjemné popoludnie želá poslucháčom internetového rádia Oddychovka Adam 
Hudec.  Dnešnú  reláciu  z cyklu  Skladatelia  dychovej  hudby  venujeme 
skladateľovi Pavlovi Šianskému. Hudobný skladateľ a dirigent Pavel Šianský sa 
narodil  17.februára  1956  v Brne.  Vojenskú  hudobnú  školu  v Roudnici  nad 
Labem absolvoval v roku 1975, potom nastúpil do Posádkovej hudby v Banskej 
Bystrici.  Od  roku  1991  až  do  roku  2000  bol  jej  dirigentom spolu  s Jozefom 
Kráľom.  S PH  B.Bystrica  absolvoval  veľa  verejných  koncertov,  nahrávok 
i zájazdov.  V roku  1993  absolvoval  Vojenské  konzervatórium  –  odbor 
dirigovanie. 
Pavel  Šianský  však  pôsobil,  a  aj  v súčasnosti  pôsobí  v oblasti  amatérskej 
dychovej  hudby.  Spolupracuje  s Dychovým  orchestrom  Zelpo  –  Železiarne 
Podbrezová.  Po  tragickej  smrti  Petra  Zaorala,  Šianského  kolegu  z PH 
B.Bystrica, ktorý bol dirigentom orchestra v Podbrezovej, preberá v roku 1997 
Paľo  Šianský  dirigentskú  paličku  tohto  orchestra.  Viedol  ho  do  roku  2003, 
v roku  2002  nahral  s orchestrom  v Podbrezovej  ich  prvý  CD  nosič. 
Podbrezovský orchester potom prebral Šianského kolega – dirigent Jozef Kráľ, 
ale  od  roku  2011  sa  Palo  Šianský  opäť  stáva  hlavným dirigentom orchestra 
Železiarní Podbrezová a je ním dodnes. Minulý rok nahral tento orchester svoje 
tretie CD-čko s názvom Pekný deň vám praje DO Železiarne Podbrezová.  Na 
tomto CD-nosiči, ktorý pripravil a dirigoval  P.Šianský je 18 skladieb, z ktorých 
autorom 16 skladieb je práve Pavel Šianský. 
Paľo  je  taktiež  pravidelným  prispievateľom  do  súťaže  nových  skladieb 
Novomestská nota, kde už viackrát boli jeho skladby úspešné a niektoré z nich 
s za  chvíľu  vypočujeme.  S Paľom  sa  často  stretávame  aj  v práci  v porotách 
slovenských festivalov a súťaží  dychových hudieb,  napr.  na Belovom festivale 
v Kremnici, na súťaži v Lednických Rovniach a pod.
My si dnes z tvorby Pavla Šianského vypočujem nasledovné skladby: Začneme 
víťaznou skladbou 2. ročníka Novomestskej noty z roku 2003, ktorou je skladba 
pre trúbku sólo s názvom Daždivé  ráno. Šianského sólovú skladbu na trúbke 
zahral  Andrej Vančo. Vo 4.ročníku Novomestskej noty získal Palo v kategórii 
skladba so  spevom 3.  miesto  s valčíkom Domov k nám,  ktorý  si  vypočujeme. 
V tomto ročníku získal aj prvé miesto v kategórii bez spevu za swingovú skladbu 
Kolotoč.  V 6. ročníku Novomestskej noty v roku 2011 získal  opäť ocenenie za 
skladbu s názvom Dúha. Po týchto troch skladbách zo súťaže Novomestská nota 
si vypočujeme nahrávky z už spomínaného najnovšieho CD-čka DO Železiarní 
Podbrezová,  ktorých  autorom je  Pavel  Šianský.  Budú to  –  pochod  s názvom 
Tulipán, valčík Na 
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brehu  Hrona,  nasledovať  bude  polka  s názvom  Ružička.  Pavel  Šianský  rád 
komponuje aj skladby vychádzajúce z oblasti vážnej hudby, také budú skladby 
s názvami  Pastorálna  a V barokovej  záhrade.  Na  záver  zaznie  skladba  pre  3 
sólové nástroje- klarinet, trúbku a tenor, ktorej dal autor názov Traja jazdci.



Príjemnú pohodu pri skladbách stredoslovenského autora Pavla Šianského vám 
želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.   4,14´

1. Daždivé ráno – solo Trp.            Pavel Šianský         3,30 (MP3)
2. Domov k nám              H.:P.Šianský/T.: M.Chlpek   2,45
3. Dúha                           H.:P.Šianský/T.: F.Lališ        2,45
4. Tulipán                       P.Šianský                              3,13
5. Na brehu Hrona              - „ -                                    2,56
6. Ružička                                                                    2,25
7. Pastorálna                                                                3,11
8. V barokovej záhrade                                                 2,16
9. Traja jazdci                                                              3,01
0. Záverečná zvučka                                                     0,21
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                                                              durata:          31, 48´   


