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CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA 
VELKÝCH DYCHOVÝCH ORCHESTRO 

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU KRAJÍN V-4  
VYŠEHRADSKÉ DNI 2011. 
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H L A V N Í   U S P O R I A D A T E L I A: 
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM 

ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA 
MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA 
DO ZUŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA 

S P O L U U S P O R I A D A T E L I A: 
PX CENTRUM POVAŽSKÁ BYSTRICA 
POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 

 
PROGRAM: 
 
Sobota      10.9.2011 -  Kino MIER - interiér  
10:30 hod.    CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA VDO  

 VDO GRADSKA GLAZBA METKOVIC - Chorvátsko 
   VDO ZUŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA 
   VDO HORNONITRIE  - Kanianka, Hradište 
      VDO ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ  
 
14:00 hod     Promenádne koncerty pred MsÚ: 
      VDO ZUŠ P. Bystrica,  VDO Hornonitrie 
      DH Považanka, DH Považská veselka  
 
Nedeľa      11.9.2011 - Pódium pred MsÚ—exteriér 
10:00 hod.    prijatie zástupcov orchestrov a hostí u primátora mesta 
10:30 hod     Monster koncert z diel K. Pádivého  
11:00 hod     VYŠEHRADSKÉ DNI DYCHOVEJ HUDBY 
                      DYCHFEST ZDHS 2011  -  GALAPROGRAM  
                      VDO GRADSKA GLAZBA METKOVIC -  Chorvátsko 
                      VDO HORNONITRIE, VDO ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ 
                      DH NADLIČANKA - Nadlice, DH MAGURANKA - Kanianka 
                      DH FATRANKA– Žilina, DH TRNKOVJANKA CZ 
                      MAŽORETKY MARIJA,  HSS MRCHANE z Bánova 
                       ODOVZDANIE OCENENÍ SÚŤAŽE, NOC A ZDHS 
17:15 hod     ZÁVER GALAPROGRAMU 
  

Moderátor:   Monika Ulická 
Scenár:  Ján Jamriška 

Réžia:  Ing. Peter Belavý 
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VDO ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ 

 
Motto: 
Je hlboko v génoch ľudského rodu zakódované,  že keď je tlak na jeho 
existenciu najvyšší, vzoprie sa v ňom čosi, čo zmobilizuje v sebe všetko 
potrebné na prežitie. A duša, duša potrebuje prežiť...  
 
 Aj takto sa dá vysvetliť počin národovca Tomáša Hromadu, keď v 
roku 1838 v čase silnej maďarizácie položil základy dychovej hudby na 
Horehroní. Neboli hocijaké, keď na nich dodnes už 173 rokov prekvitá dy-
chovka -najstaršia na Slovensku . Vody Hrona a hustá hora nad Podbre-
zovou sú nemými svedkami striedania generácii, časov dobrých aj zlých, z 
mieru i vojen, biedy aj radosti. Pri tomto všetkom Podbrezovská dychovka 
b o l a ,  h r a l a ,  v š e tko  p r e ž i l a  a  p o m á h a l a  p r e ž i ť .   
Horehronská nátura je už taká, čo príjme a za svoje si zoberie, toho sa 
drží ako života.  
 V celej svojej histórii je hudba spätá so Železiarňami Podbrezová to 
je, že od svojho vzniku kráčajú vedno, tvrdá robota so železom a krehká 
hudba? Muzika zrástla s fabrikou a už sa to nedá osve ani predstaviť. 
 DO Železiarní Podbrezová za svoju dlhoročnú existenciu prešiel 
ťažkými skúškami, ale práve i vďaka Železiarňam a ľuďom okolo nich žije 
pracuje zbiera úspechy, vychováva mládežnícky dorast pre úspešné po-
kračovanie svojej činnosti a je vb histórii dychovej hudby na Slovensku 
najstabilnejším hudobným telesom v kategórii veľkých dychových orches-
trov. Nespočetné účasti v súťažiach doma i v zahraničí, umelecké úspe-
chy i prejazdená celá Európa idú s týmto orchestrom celým jeho bohatým 
umeleckým životom. Nechceme zaťažovať ich výpočtom, ale prin záujme 
ich nájdete na ich internetovej stránke www.zelpo.sk/dh/dychovka.nsf.   
Predsedom spolu DO je Ľubomír Benedik, manažérom Ing. Jozef Bánik a 
dirigentom Jozef Král. 
  
Súťažný program: 
1)Karol Pádivý  -  Pochod textilákov 
2)Anton Petrík  -  Fantázia na tému H.D.E.C.  
3)Aram Chačaturian  -  Šabľový tanec 
4)Adam Hudec  -  Kaffee samba  
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VDO ZUŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA 

Orchester pôsobí na škole od roku 1976. Členmi sú žiaci dychového od-
delenia hudobného odboru, študenti základných, stredných a vysokých škôl, 
učitelia a bývalí absolventi školy. 

Úspechom bol koncertný zájazd do Veľkej Británie - Grófstvo Durham v 
roku 1988. V Poľskom Jastrebie Zdroj v roku 2001 sa zúčastnil festivalu dycho-
vých orchestrov a v roku 2003 na XII. Medzinárodnom festivale dychových 
orchestrov v Poľskom Rybníku v silnej medzinárodnej konkurencii desiatich 
orchestrov získal 1. miesto a cenu Zlatú lýru za výkon, dramaturgiu orchestra 
a sólový výkon v skladbe Adama Hudeca Koncert pre flautu a dycho-vý orches-
ter. Vtom istom roku zlaté pásmo na XI. Medzinárodnej súťaži veľkých dycho-
vých orchestrov v Ostrave. 
V júni 2004 náš orchester reprezentoval Slovensko na 25. Rakúskom festivale 
dychových hudieb vo Viedni. Je víťazom Podtatranského festivalu Svit 2000. aj 
víťazom XXIII. Ročníka Pádivého Trenčín 2002, kde získal cenu za umiestne-
nie v zlatom pásme s pochvalou a  cenu za najlepšiu dramaturgiu 

Repertoár orchestra je prispôsobený žánrovej rozmanitosti od klasických 
transkripcií až po skladby súčasných skladateľov modernej dychovej hudby. 
Orchester spolupracuje so súčasnými hudobnými skladateľmi (Adam Hudec, 
Anton Petrík, Miloslav Hlaváčkek, Ikov Kopáčik, Ján Jamriška a iní ), taktiež 
s poprednými slovenskými sólistami inštrumentalistami i spevákmi.  

Umeleckým vedúcim orchestra je riaditeľ školy Mgr. Michal Bróska, 
dirigent Marián Belobrad a organizačný vedúci Ing. Pavol Baška. 

Súťažný program: 
1)  Georges Bizet - Farandole 
2)  Adam Hudec - Jubilejná ouvertura 
3)  Richard Comello - Twinkling flutes  
        sólo flauty: Ivana Kuciaková, Martin Záhora 
4)  Carl Jenkins - Palladio 
5)  Bob Crewe / Bob Gaudio - Can"t Take My Eyes Off You 
6)  Karol Pádivý - Súčanské čardáše  
       

 
 
Vážené dámy a páni,  
účastníci Celoštátnej súťaže veľkých dychových orchestrov, 
milí hostia a priatelia dobrej dychovej hudby, 

 
  

dovoľte mi, aby som Vás privítal v Považskej Bystrici pri 
príležitosti obnovenia Celoštátnych súťaží veľkých dychových orchestrov  
v novom prostredí, ktoré by chcelo nadviazať na dlhodobú tradíciu týchto 
súťaží známych pod názvom „Pádivého Trenčín“ v trojročnej periodicite 
svojho opakovania sa v inovovanej podobe s medzinárodnou účasťou 
orchestrov z krajín V-4 a EÚ.  Snahou vyhlasovateľa, ktorým je  Národné 
osvetové centrum je vzbudiť záujem a iniciovať budovanie a rozvoj 
nových veľkých dychových orchestrov, ktoré v poslednej dobe  vzhľadom 
k nepriaznivým spoločenským podmienkam pre tento žáner zanikali, alebo 
sa transformovali na malé dychové hudby. Potreba podporovať vznik  a 
rozvoj veľkých telies je v súlade s trendom celej Európskej únie. 
 Na Slovensku máme v tejto oblasti žánra veľkých dychových 
orchestrov dosť veľké rezervy pre zlepšenie podmienok pre ich opätovný 
vznik a rozvoj, aby sme dosiahli početnú úroveň ako v ostatných krajinách 
V-4. Preto sa javí obnovenie a tým i vznik novej tradície súťaží s 
medzinárodnou účasťou pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku 
nanajvýš potrebný. Považská Bystrica  Želám veľa úspechov autorom 
i interpretom v ich snahe obohatiť slove je mesto, ktoré prostredníctvom 
ZUŠ dbá na rozvoj a stabilitu svojho veľkého dychového orchestra, ktorý 
patrí k stabilne k slovenskej špičke  a je aj laureátom zahraničných súťaží.  
Preto považujeme zvolené miesto pre konanie týchto podujatí za správne 
zvolené ku prospechu rozvoja slovenskej dychovej scény. 

 
 
   Mgr. Jozef Burič 

                                  projektový manažér NOC  
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PO PRVÝ KRÁT V POVAŽSKEJ BYSTRICI 
 
 
 
 

Pri súčasných ekonomických podmienkach, keď sa mnohé zabehnu-
té aktivity v oblasti kultúry tlmia, sa spoločným úsilím primátora a zastu-
piteľstva Považskej Bystrice spolu so Združením dychových hudieb Slo-
venska a NOC v Bratislave darí pokračovať v prerušenej šnúre podujatí 
súťaží VDO známych pod názvom  „Pádivého Trenčín“ a uskutočňujeme 
dnes jeho prvé pokračovanie po pripomienke 100 rokov od narodenia toh-
to významného skladateľa v snahe v tejto tradícii pokračovať  v trenčian-
skom kraji, ale na inom mieste. Považská bystrica si však toto určite zaslú-
ži, preto že má vďaka ZUŠ jeden z najlepších a stabilných veľkých dycho-
vých orchestrov na Slovensku pýšiaci sa  mnohými významnými umelec-
kými úspechmi a oceneniami. Najväčšie z nich prichádza práve v tomto 
roku a tým je udelenie prestížnej ceny hudobného fondu a to práve ceny 
Karola Pádivého, ktorou sú oceňovaní jednotlivci i telesá s významným 
podielom na rozvoji slovenskej dychovej hudby.  

Preto si myslím, že obnovenie tradície Celoštátnych súťaží Veľkých 
dychových orchestrov sem do Považskej Bystrice právom patrí a prajem 
tomuto podujatiu veľa úspechov a pozitívnych výsledkov i v budúcnosti 
pri jeho trojročnom stabilnom opakovaní vo forme medzinárodného festi-
valu Vyšehradských dní dychovej hudby.  

 
 
 
 

Ján Jamriška  
Predseda Združenia dychových hudieb Slovenska 
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           VDO GRADSKA GLAZBA METKOVIC - Chorvatsko 
 
 Dychový orchester Gradska Glazba Metkovic sa môže pochváliť dlhoroč-
nou tradíciou - 125 ročnou históriou a množstvom umeleckých úspechov vo svojej 
vlasti. V súčasnosti sú členmi orchestra žiaci a študenti nedávno založenej hudob-
nej školy a niekoľko starších hudobných nadšencov. Dirigentom orchestra je pán 
Dražan Laskač. Repertoár je zostavený z tradičných a moderných skladieb pre 
veľký dychový orchester domácich i zahraničných autorov. 
Tento orchester v minulom roku hostil DO ZUŠ z Považskej Bystrice a dnes prišiel 
na recipročnú výmenu k nám a aj na súťaž.. 
Súťažný program: 
 
1) Grafwaldburg Marsch  H. Hartwich 
2) Conccertante for Winds Ed. Huckeby 
3 )El Cartero Paso doble  Hans van der Heide 
4) Mamma Mia Abba 
5) The Final Countdown  Euro 
6) Defilé K. Pádivý 
 

VDO HORNONITRIE - (Kanianka, Hradište - TSK) 
 
 VDO Hornonitrie vznikol na základe nápadu a snahy vytvoriť v Trenčian-
skom samosprávnom kraji v Hornonitrianskom regióne teleso spĺňajúce kritériá 
veľkých dychových orchestrov s možnosťou vystúpení na prestížnych podujatiach 
a súťažiach. Orchester pracuje pri ZUŠ Bojnice. Tvoria ho hráči z okresu Prievidza 
a Partizánske, zväčša učitelia ZUŠ a bývalý študenti študujúci na konzervatóriách 
a VŠ. Mnohí hudobníci hrajú v malých dychových orchestroch ako napr. Maguran-
ka, Straňanka, Hradištská kapela a iných. 
Dirigentmi orchestra sú: Mgr. Michal Galovec a Mgr.art. Stanislav Mokrý. 
Vedúcim orchestra je Mgr.art. Jozef Baláž. 
Súťažný program 
1)  J.Fučík: Florentínsky pochod 
2)  A.Dvořák arr.K.Bělohoubek: Z nového sveta 
3)  K.Pádivý: Slovenský čardáš 
4)  J.Brahms, arr. Jozef Hepner: Uhorský tanec - sólo tuba – Jozef Hepner 
5)  G.Dusík: Pieseň o rodnej zemi - spev – Marek Bakyta 
6)  J.Baláž: Malá fantázia 


