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Spomienkový seminSpomienkový semináár venovaný 100. výror venovaný 100. výroččiu narodenia iu narodenia 
hudobnhudobnéého skladateho skladateľľa Karola a Karola PPáádivdivééhoho



Program seminára:

- Zahájenie, privítanie, aktivity ZDHS k 100-ročnici.
- Témy zo života K. Pádivého a spolupráce s DH
- Rozbor diela K. Pádivého s ukážkami skladieb v podaní DO ZUŠ Považská Bystrica 
- Nahrávky a štúdium diel K. Pádivého - ukážky.
- K. Pádivý a jeho odkaz mládeži.
- Osvetový ústav v živote K. Pádivého.
- Spomienkové vystúpenia účastníkov seminára
- Záverečný propagačný koncert z diela K. Pádivého „Na Brehoch Oravy, Mutenická,

Pochod Textilákov DO ZUŠ P. Bystrica a DH na Dychfeste 2008.



MyslMyslíím, m, žže si Karol e si Karol PPáádivýdivý zaslzaslúúžži, aby vi, aby vššetci poznali, etci poznali, ččo pre dychovo pre dychovúú hudbu hudbu 
urobil, akurobil, akéé skladby zloskladby zložžil,  ako veil,  ako veľľmi hudbu krmi hudbu kráásnymi tsnymi tóónmi obohatil.nmi obohatil.

Týmito slovami zahTýmito slovami zaháájil seminjil semináár Jr Jáán n JamriJamrišškaka, predseda Zdru, predseda Združženia dychových hudieb Slovenskaenia dychových hudieb Slovenska



PPáán Jozef n Jozef ŽŽiižžlavskýlavský sa s Karolom sa s Karolom PPáádivýmdivým stretol po prvýkrstretol po prvýkráát ako 5t ako 5--roroččný. Ich ný. Ich 
stretnutia boli stretnutia boli ččastastéé a intenza intenzíívne. Vo svojom prvne. Vo svojom prííspevku rozprspevku rozpráával o histval o históórii dychových rii dychových 
hudieb v hudieb v RakRakúúskosko--UhorskuUhorsku, pôsoben, pôsobeníí K. K. PPáádivdivééhoho v rumunskom v rumunskom SibiuSibiu, pr, prííchode do chode do 
TrenTrenččíína, umeleckej na, umeleckej ččinnosti v Hronskej Dinnosti v Hronskej Dúúbrave a okolbrave a okolíí, stretnutiach na Morave, , stretnutiach na Morave, 

TrenTrenččííne, Trenne, Trenččianskych Tepliciach.ianskych Tepliciach.

Priateľ Karola Pádivého s nestarnúcou pamäťou

Jozef Žižlavský, kapelník VH Trenčín (1979 - 1986), inšpektor VH VVO



Svoje vystSvoje vystúúpenie spestril spievanpenie spestril spievaníím m úúryvkov skladieb Karola ryvkov skladieb Karola PPáádivdivééhoho..



Mgr. Adam Hudec so zanietenMgr. Adam Hudec so zanieteníím rozprm rozpráával výrazových prostriedkoch a zaujval výrazových prostriedkoch a zaujíímavých mavých 
rierieššeniach ineniach inšštrumenttrumentáácie v rôznych druhoch skladieb Karola cie v rôznych druhoch skladieb Karola PPáádivdivééhoho. . 

Mgr. Adam Hudec, hudobný skladateľ, čestný predseda ZDHS 

Rozbor diela Karola Pádivého



PrednPrednášáška Mgr. Adama ka Mgr. Adama HudecaHudeca bola dopbola dopĺňĺňananáá ukukáážžkami kami ččastastíí skladieb Karola skladieb Karola 
PPáádivdivééhoho v podanv podaníí orchestra Zorchestra Záákladnej umeleckej kladnej umeleckej šškoly v Povakoly v Považžskej Bystrici.skej Bystrici.



S VH TrenS VH Trenččíín nahral na nosin nahral na nosičče vee veľľkkúú ččasasťť skladieb Karola skladieb Karola PPáádivdivééhoho. Vo svojom . Vo svojom 
prprííspevku hovoril o vzniku nahrspevku hovoril o vzniku nahráávok aj o tom, vok aj o tom, žže nie je e nie je ľľahkahkéé šštudovatudovaťť PPáádivdivééhoho dielo dielo 

s hudobns hudobnííkmi, ktorých pred kmi, ktorých pred ččasom dirigoval Karol asom dirigoval Karol PPáádivýdivý osobne.osobne.

Najdlhšie slúžiaci trenčiansky kapelník

Ludvík Soukup,  kapelník VH Trenčín (1986 - 2003) 



Ludvík Soukup pri prehrávaní nevydaných skladieb Karola Pádivého objavených 
v archíve VH Trenčín.



SpomSpomíínal na pôsobenie Karola nal na pôsobenie Karola PPáádivdivééhoho v Osvetovom v Osvetovom úústave v Bratislave, vydstave v Bratislave, vydáávanvaníí
notovnotovéé materimateriáálu, boji s administratlu, boji s administratíívnymi prekvnymi prekáážžkami. kami. 

Peter Kopunič, čestný člen predstavenstva ZDHS



Peter Peter KopuniKopuničč v inventv inventáári Krajskri Krajskéého osvetovho osvetovéého strediska objavil fotokho strediska objavil fotokóópiu skladbypiu skladby
„„ProPro moji moji najmilejnajmilejšíší““, s podpisom K. , s podpisom K. PPáádivdivééhoho a da dáátumov tumov „„26. 26. řřííjnajna 1926 v1926 v SibiuSibiu““. . 

Symbolicky ju odovzdal hudobnSymbolicky ju odovzdal hudobnéému skladatemu skladateľľovi Adamovi ovi Adamovi HudecoviHudecovi..



Jozef KrJozef Krááľľ okrem inokrem inéého pripomenul, ho pripomenul, žže propage propagáácii diela Karola cii diela Karola PPáádivdivééhoho sme esme eššte vete veľľa dla dlžžnníí.  .  
PrePrešštudoval knitudoval knižžniniččnnéé zdroje a o Karolovi zdroje a o Karolovi PPáádivomdivom, na, naššiel iba kriel iba kráátke zmienky slovntke zmienky slovnííkovkovéého typu. ho typu. 

ŽŽiadne recenzie, iadne recenzie, ččlláánky, refernky, referááty o ty o žživote a diele.ivote a diele.

Môj vzťah ku tvorbe Karola Pádivého s dôrazom na jeho 
tvorbu pre mládežnícke a detské orchestre. 

Jozef Kráľ, kapelník VH Banská Bystrica, dirigent DH  Železiarne Podbrezová



Jozef KrJozef Krááľľ diriguje najstardiriguje najstaršíší dychový orchester na Slovensku.dychový orchester na Slovensku.
DH DH ŽŽeleziarne Podbrezoveleziarne Podbrezováá v roku stv roku stéého výroho výroččia narodenia Karola ia narodenia Karola PPáádivdivééhoho úúččinkuje uinkuje užž 170 rokov.170 rokov.



Hovoril o prHovoril o príínose skladieb Karola nose skladieb Karola PPáádivdivééhoho pre zapre začčíínajnajúúce a mlce a mláádedežžnníícke orchestre cke orchestre 
a o ua o užžitoitoččnosti jeho metodických materinosti jeho metodických materiáálov.lov.

Milan Žákovic, kapelník, Moravské Lieskové



16.8.2010 sa v Tvrdošíne konal Dychfest – 16. ročník festivalu dychových hudieb 
organizovaný Združením dychových hudieb Slovenska

Program Dychfestu, účinkujúci:

DO ZUŠ POVAŽSKÁ BYSTRICA 
DO Mladých talentov ZDHS
DH KESANKA z Bánova
PARAFIALNA ORKIESTRA DĘTA v Laskowej (Poľsko) 
Mrchane, ženská spevácka skupina z Bánova
DH NADLIČANKA z Nadlíc
UDELENIE CIEN  ZDHS a NOC
DH VIŠTUČANKA z Vištuka
DO ZUŠ G. MAHLERA z Humpolca (ČR) 
DH TVRDOŠANKA z Tvrdošína 



Dychový orchester  ZUŠ Považská Bystrica 





Dychový orchester mladých talentov ZDHS 

mladí sólisti inštrumentalisti a speváci z 5 krajov SR





DH KESANKA z Bánova



PARAFIALNA ORKIESTRA DĘTA v Laskowej (Poľsko) 





Mrchane, ženská spevácka skupina z Bánova





DH NADLIČANKA z Nadlíc



DH VIŠTUČANKA z Vištuka



DO ZUŠ G. MAHLERA z Humpolca (ČR) 





DH TVRDOŠANKA z Tvrdošína 



Odovzdávanie cien

Cena ZDHS za rok 2008
Ludvík Soukup - za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú prácu a šírenie odkazu Karola Pádivého
Ing. Jozef Bánik - manažér DH Železiarne Podbrezová za udržiavanie tradícií a popularizáciu 

dychovej hudby
DH Lieskované - pri príležitosti 100-ho výročia založenia dychovej hudby v Moravskom 

Lieskovom

Pocta GR Národného osvetového centra 2008
Jozef Kniežatský - za obetavú a nezištnú prácu pri udržiavaní a rozvíjaní tradícií DH Nižňanka
Ing. Viktor Liss - za dlhodobú obetavú prácu pre DH Zväzu Požiarnej ochrany v Trstennej, 

mládežnícku DH Trstenčanka a výchovu mladej hudobnej generácie  
In memoriam

DH Oravanka - pri príležitosti 30. výročia vzniku, za dlhodobú a aktívnu činnosť, udržiavanie 
a rozvíjanie tradície dychovej hudby, reprezentáciu doma i v zahraničí

Čestné uznanie ZDHS
Serafín Vojtašák – kapelník DH Istebňanka, Miroslav Žichla – spevák DH Kesanka, Ing. Daniel 
Koleják a DH Tvrdošanka, Ing. Ivan Šaško – primátor a zastupiteľstvo mesta Tvrdošín, Oddelenie 
kultúry MsÚ Tvrdošín



Ludvík Soukup

Jozef Kniežatský ml. preberá
cenu pre svojho otca

Serafín Vojtašák



Miroslav Žichla Ing. Daniel Koleják a DH Tvrdošanka

Ing. Ivan Šaško Oddelenie kultúry MsÚ Tvrdošín



Sprievodným podujatím Dychfestu bola predajná výstava hudobných nástrojov,
o ktorú bol veľký záujem



Turčianske mažoretky z Martina – príjemné spestrenie programu



Ladnosť pohybu vo vystúpení párov Tanečného štúdia MAESTRO z Námestova



Rôzne momenty




