
   Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         
          XXI.– DH Ivanka pri Dunaji 
 
0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu z Ivanky pri Dunaji.       Hudba dohrá zvučku.    
 
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam Hudec. V dnešnej relácii vám predstavíme jednu 
z najstarších dychových hudieb z okolia Bratislavy a to Dychovú 
hudbu z obce Ivanka pri Dunaji. DH tu bola založená v roku 1902 
a tohto roku - 3. júna sa v Ivanke konali oslavy 110. výročia 
založenia tejto dychovej hudby. V programe vystúpili - DH 
Senčanka, DH Vinosadka Stadtkapelle Neusiedl am See 
z Rakúska, Mažoretky Ariella, DH 11 z Ivanky a samozrejme DH 
IVANKA.  
Na úvod dnešnej relácie vám DH Ivanka pri Dunaji zahrá polku 
Stana Mášika a Tibora Grünnera, ktorej dali výstižný názov – 
Ivanská polka. Príjemné počúvanie.                       0,50 
 
1. Ivanská polka               S.Mášik         3,36 (MP3) 
 
A.H.: Prvú dychovú hudbu v obci Ivanka pri Dunaji založil v roku 
1902 pán Filip Benedek, kapela mala vtedy 9 členov. Po skončení 
1.svetovej vojny sa stal kapelníkom Štefan Axamít, od roku 1922 
sa kapela rozšírila na 16 členov a viedol ju Andrej Balog, neskôr 
Ján Jung. Od roku 1933 vedie kapelu krídlovák Štefan Roller 
a kapela má už 22 hráčov. Po skončení 2.svetovej vojny má 
kapela 25 hráčov a vedie ju František Letenay, neskôr Ľudovít 
Múčka. Od roku 1960 až do roku 1977 viedol Ivansku kapelu 
Ing.Ján Podmanický, dychovka má  20 až 27 členov a začali s ňou 
účinkovať aj speváci. 
Teraz vám DH Ivanka zahrá skladby V zálesí a polku Ladislava 
Kubeša Keď sa žitko zelenalo.                   1,00 
 
2. V zálesí                    S.Mášik/I.Horvát          3,09 (MP3) 
3. Keď sa žitko zeleňalo   L.Kubeš                    2,19   - „ –  
 
A.H.: Mimoriadne úspechy dosiahla Ivanska dychovka pod 
vedením Jozefa Martinkoviča, ktorý urobil z dedinskej dychovky 
kapelu známu doma i v zahraničí. Orchester sa postupne 
rozrástol až na 37 členov. Jožko Martinkovič bol dlhé roky mojim 
kolegom v SOČR-i v Bratislave a v sedemdesiatych rokoch sme 
absolvovali množstvo spoločných vystúpení s týmto symfonickým 
orchestrom po celej Európe. On, ako výborný prvý fagotista 
orchestra, ja, ako jeho kolega hobojista. To, že bude aj  



 
                                             - 2 -  
umeleckým vedúcim dychovej hudby v Ivanke som netušil. 
Neskôr odišiel Jozef zo SOČR-u do Slovenskej filharmónie, kde 
bol 1. fagotistom až do svojho predčasného úmrtia. V tomto 
období začína Ivanská dychovka vystupovať čím ďalej, tým viac aj 
v zahraničí. O týchto zahraničných vystúpeniach vám porozpráva 
Jozef Kebis po skladbe, ktorú si teraz vypočujeme. S touto 
skladbou – sólovo hranou na netradičný nástroj v našich 
dychovkách – na fagot, mal Jožko Martinkovič veľké úspechy na 
koncertoch. 
Teraz vám umelecký vedúci dych. hudby Ivanka – Jozef 
Martinkovič – zahrá sólo na fagot v skladbe Júliusa Fučíka – Starý 
mrmloš.                                                     1,30 
 
4. Starý mrmloš          J.Fučík     2,00        (MP3) 
 
A.H.: DH Ivanka doteraz účinkovala na dvoch kontinentoch – 
v Európe a v Amerike. Na 58 zájazdoch mala 212 vystúpení. 
Vrchol dosiahla v roku 1990, keď v jednom roku absolvovala 
turné v Rumunsku, USA a vo Francúzsku.  
O týchto medzinárodných úspechoch som pred časom nahral 
rozhovor s aktívnym členom Ivanskej kapely, predsedom spolku 
Ivanka pri Dunaji Ing. Jozefom Kebisom. Časť z tohto rozhovoru 
si teraz vypočujeme.                                      0,35 
 
5. Rozhovor z J.Kebisom                                4,03        (MP3) 
 
6. Ej, Ivanka, Ivanka            ľud./úpr.M.Machek   2,56 (MP3) 
7. Poľovníček                       J.Vašica                   3.12  (-„-) 
 
A.H.: O dych. hudbe Ivanka  musím prezradiť ešte jednu 
zaujímavú vec. Hneď, ako v roku 1990 vzniklo ZDHS, presviedčali 
sme dych. kapely, aby zakladali spolky dych. hudieb a žili 
spolkový život, tak, ako je to bežné v krajinách od nás na západ. 
DH Ivanka sme presviedčať nemuseli, pretože oni – v tom čase asi 
jediní na Slovensku – už takýto spolkový život praktizovali.... 
Takže, popri dychovej hudbe v Hradišti pri Partizánskom je 
spolok dych. hudby Ivanka vzorom aj pre iné kapely, čo sa týka 
spolkového života. 
Na potvrdenie vyššie spomínaného spolkového života v Ivanke pri 
Dunaji dodám niekoľko úryvkov zo zápisnice Výročnej členskej 
schôdze Spolku DH Ivanka, ktorá sa konala 8. januára 2011. 
Prítomných podľa prezenčnej listiny bolo 109 členov zo 154 
riadnych členov Spolku !  
Program Výročnej členskej schôdze bol taký, ako poznáme 
z iných – nedychovkárskych oblastí. Program mal tieto body: 
Zahájenie, Voľba komisií, Správa o činnosti za uplynulý rok, plán 
činnosti na tento rok, Diskusia, Návrh uznesenia.  
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Potom si prítomní zvolili členov do Predsedníctva spolku DH 
Ivanka.  Predsedom sa stal Ing. Jozef Kebis, podpredsedom Mgr. 
Ľudovít Múčka, tajomníčka Anna Gábliková, hospodár Boris Lúža, 
referentka pre spolkovú činnosť Mária Biskupovičová, revízorka 
Lýdia Radová. A potvrdili kapelníka Stanislava Honzu, ktorý vedie 
DH Ivanka od roku 2007. 
Musím zo svojich dlhoročných skúseností v oblasti dychovej 
hudby na Slovensku povedať, že DH Ivanka je skutočne na 
Slovensku výnimka v takto usporiadanej a fungujúcej spolkovej 
činnosti. Bodaj by sme mali takto perfektne fungujúcich spolkov 
na Slovensku oveľa viac... 
V roku 2002 pri stom výročí založenia DH v Ivanke pri Dunaji 
vydali krásnu 180 stranovú knihu s názvom Koncert spomienok, 
v ktorej podrobne, s množstvom fotografií zmapovali celých 100 
rokov existencie tejto dychovej hudby. 
Teraz vám DH Ivanka zahrá dve piesne s lesníckou tematikou – 
známy ľudový valčík Horenka, hora a Lesnícku polku Andreja 
Lieskovského. S dych. hudbou Ivanka stabilne spievali speváci 
Imrich Horvát a Milan Šimko, Eva Martinkovičová a  Lýdia 
Radová. Príjemnú pohodu s Ivanskou kapelou.             2,50 
 
8. Horenka, hora                   ľud. /úpr.L.Hrdlička  2,05 (MP3) 
9. Lesnícka polka                  A.Lieskovský             2,56  - „ – 
 
0. Jingel                                                                 0,21 
  
A.H.: Keďže DH Ivanka pri Dunaji nahrala v minulosti len 1 SP 
platňu a niekoľko rozhlasových nahrávok, do konca dnešnej 
relácie vám budeme hrať piesne, ktoré nahrala DH z vedľajšej 
obce, susediacou s Ivankou – a to dychovej hudby Vajnoranka 
z Vajnor vedená Pitusom Pilným. Príjemné počúvanie.        0,25         
 
10. Čížiček, vtáčik malučký  ľud./úpr.T.Pilný  3,44(Zlatá dych. 1) 
11. Piesne z Vajnor –zmes    ľud./úpr.T.Pilný  3,14(Zlatá dych. 5) 
12. Ej volari, volari             ľud./úpr.T.Pilný   2,54(Zlatá dych. 1)  
13. Pri Prešporku                ľud./úpr.T.Pilný  2,09(Zlatá dych. 6) 
14. Mala som, mala som      ľud./úpr.T.Pilný  2,56(Zlatá dych. 3) 
15. Veselo si vyspevujú       ľud./úpr.T.Pilný  3,05(Zlatá dych. 7) 
16.  Mamky, slovenské mamičky  P.Čády        2,35 (MP3) 
17.Za našim huménkem – zmes  úpr. T.Pilný  5,05  (MP3) 
0. Záverečná zvučka                                       0,21 
                                                                 –––––––––––––– 
                                                    durata:     60,11´         
 

 

 


