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H L A V N Í   U S P O R I A D A T E L I A: 
ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA 

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
ZDRUŽENIE SKLADATEĽOV DYCHOVEJ HUDBY 

S P O L U U S P O R I A D A T E L I A: 
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM 

HUDOBNÝ FOND 
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO - N. MESTO n/V 

 
PROGRAM: 
 
Sobota      17.9.2011 -  Hlavné pódium Novomestského jarmoku  
10:00 hod.    VEĽKÝ GALAPROGRAM  - festival DH - zahájenie 
   DH TEXTILANKA - Tren čín 
                       DH LIESKOVANÉ - Moravské Lieskové 
       
13:00 hod.     7. ročník AS „NOVOMESTSKÁ NOTA 2013“ 
     1. Kategória : Skladba pre MDH - bez spevu. (7 prác) 
     2. Kategória : Skladba pre MDH - so spevom. (8 prác) 
     3. Kategória : Spracovanie a aranžmán ľudovej piesne.(4 práce) 
 
19. finálových skladieb (8+7+4) v podaní sólistov súťažného  festivalového or-
chestra, pod vedením hudobného  skladateľa a predsedu ZSDH Petra Buricu spe-
vákov Zuzany Orságovej, Radka Fúzika, Michala Čechovského a   osobitne spe-
vákov z DH: Májovanka, Vlčovanka, DH z Hornej Súče a tubistu Patrika Ďurinu.   
   
14:45 hod.    Spojený orchester - ZSDH 
    
15:45 hod.   VYHLÁSENIE UDELENÝCH CIEN NA AUTORSKEJ SÚŤAŽI, 
                     CENY DIVÁKA  i OSTATNÝCH OSOBITNÝCH OCENENÍ. 
 
16:15 hod.    DH BUČKOVANKA - Nové Mesto nad Váhom 
 
17:45 hod. Slávnostný záver GALAPROGRAMU AS 2013 a  prehliadky  
                      dychových hudieb, príhovory, upomienky. 
 

Réžia a moderátor:   Ing. Ivan Trchala 
Scenár:  Ján Jamriška 
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DH BUČKOVANKA z Nového Mesta nad Váhom 
 
Známa dychová hudba, člen ZDHS, pôsobí úspešne vo svojom regióne 
a reprezentuje umeleckú vyspelosť slovenskej dychovky i v zahraničí. Má 
taktiež svoje autorské zázemie a spolupracuje s celou škálou známych slo-
venských autorov. Piesne hlavne svojho regiónu nahrala na niekoľko nosi-
čov a úspešne účinkovala v rozhlasových i televíznych reláciách. Je účast-
níkom celoštátnych i medzinárodných súťaží a festivalov.  K svojej 100-
ročnici vydala nosič s názvom „ Každému“ s piesňami prevažne zo svojho 
regiónu. Jej popularitu odráža i množstvo vystúpení v západoslovenskom 
regióne i po celom Slovensku.  V tomto roku sa úspešne zúčastnila zahra-
ničného zájazdu na známy festival do Francúzskeho HAUGENAU. Spolu-
pracuje s ľudovým rozprávačom Strýcom Lajošom - Ludvíkom Halákom 
a výsledok spolupráce sa odrazil aj vydaním nosiča tohto, dnes už známe-
ho slovenského humoristu.  
Kapelníkom je Jozef Dedík ml. Umeleckým poradcom Ing. Ivan Trchala. 
Speváci orchestra: Katka Paulinová,  Monika Múdra, Miriam Dedíková, 
Jožko Podracký a Stanislav Baláž.  

 
DH LIESKOVANÉ z Moravského Lieskového 
 
Známa dychová hudba  je členom ZDHS a pôsobí vo svojom regióne, ale 
účinkuje a reprezentuje dychovú hudbu po celom Slovensku  i v zahraničí. 
Má vlastné autorské zázemie a zúčastňuje sa domácich i zahraničných sú-
ťaží. Je známa z koncertov v kúpeľných mestách regiónu a iných spolo-
čenských podujatí.. Svoje skladby nahrala i na niekoľko nosičov, z kto-
rých predposledný má  pekný krajový názov „ Javorinka šedivá“ a uviedla 
do života nový nosič s názvom „Večerná láska“  Jej piesne zaznievajú čas-
to i z rozhlasových a televíznych médií. a koncertných pódií kúpeľných 
miest.  Dychová hudba ako taká má v Moravskom Lieskovom má  100-
ročnú tradíciu, ktorej výročie oslávili spoločne všetky súbory pochádzajú-
ce z Moravského Lieskového, práve nedávno.   
Kapelníkom DH je Milan Malíček. Spevákmi DH sú: Erika Pupáková, 
Silvia Pašková, Ľubomír Ferianec, Pavol Gašparík 
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SPOJENÝ DYCHOVÝ ORCHESTER z prítomných DH  
 
Festivalový orchester vytvoril pre svoje ďalšie vystúpenie pred vyhláse-
ním výsledkov súťaže z iniciatívy Petra Buricu spojený orchester z účin-
kujúcich orchestrov na Novomestskom jarmoku. Orchester nacvičil a pri-
pravil pre túto príležitosť program ktorý po prvý krát predvedie popri 7. 
ročníku AS Novomestská nota - 2013.  Je možné, že s podobnou iniciatí-
vou sa stretneme aj o ďalšie dva roky, kedy pri tejto príležitosti takto vy-
tvorený „Spojený orchester“  predvedie aj vybrané úspešné skladby z 
minulých ročníkov autorských súťaží. Orchester vystúpi pod vedením Pet-
ra Buricu a svoj program si pre divákov aj uvedie.  
 
FESTIVALOVÝ ORCHESTER  pod záštitou ZSDH  
 
Orchester zložený z profesionálnych sólistov najmä vojenských hudieb, 
ale vskutku v dnešnej dobe po zrušení vojenskej hudby v Trenčíne pôsobí 
pod záštitou Združenia skladateľov dychovej hudby, ako akýsi jeho štú-
diový orchester pre interpretáciu a nahrávanie nových pôvodných skladieb 
s perspektívou vzniku a šírenia vlastného koncertného programu nových 
kompozícií autorov dychovej hudby a zoznamovania širokého poslucháč-
skeho zázemia s nimi.  Orchester vytvorený v tomto zložení pre túto súťaž 
nacvičil podklady k 12. novým skladbám so spevom a ďalších 7 nároč-
ných orchestrálnych skladieb bez spevu. Bez takéhoto telesa by sa táto 
súťaž nedala uskutočniť regulárnym spôsobom. Takto vytvorený orchester 
sa na autorských súťažiach ZDHS v Novom Meste nad Váhom ako festi-
valový, zúčastňuje už po piaty raz a bol festivalovým orchestrom i na po-
slednom ročníku AS „Slovenské tango“ v Bardejove. S orchestrom inter-
pretujú súťažné piesne speváci Zuzanna Orságová a Radoslav Fuzik. Mi-
chal Čechovský, Jitka Konečná a speváci z DH Májovanka Peter Solárik a 
Henrieta Palkovičová, DH Vlčovanka, Majka Švajdová a Pevel Pavlech, z 
DH z Hornej Súče Anna Dohnanová, Ivan Biras. V sólových orchestrál-
nych skladbách sa predstavia sólisti orchestra Peter Burica na krídlovke, 
Ján Múdry na pozaune. Patrik Ďurina na Tube, Michal Brnkal, Jozef Ne-
jedlík na klarinetoch. Súťažné skladby a koncertné vystúpenie pripravil a 
umelecky vedie predseda ZSDH, skladateľ a trubkár Peter Burica.   

 
 
 
 
Vážené dámy a páni,  
milí hostia Nového Mesta nad Váhom  
a priatelia dobrej dychovej hudby, 

 
  
 
 

dovoľte mi, aby som Vás opäť privítal v Novom Meste nad 
Váhom, pri príležitosti konania XVI. Festivalu dychových hudieb, ktorého 
najvýznamnejšou súčasťou sa už po siedmy krát v jeho krátkej histórii 
stáva autorská súťaž vyhlasovaná Združením dychových hudieb Slovenska 
pod stálym názvom „NOVOMESTSKÁ NOTA“.   
 S radosťou som opäť prijal ponuku usporiadateľov takejto 
významnej celonárodnej udalosti a pokračovať v tradícii predchádzajúcich 
autorských súťaží, vyhlasovanú do roku 1994 slovenským rozhlasom 
v Bratislave. Aj táto skutočnosť je dôkazom toho, že i napriek  
šestnásťročnej existencii novodobých festivalov dychových hudieb 
v našom meste, je rešpektovaná dlhoročná tradícia a kvalita „dychoviek“ 
v našom regióne, na ktorú sme aj týmto spôsobom pred  rokmi nadviazali 
a v dnešných dňoch opäť pokračujeme. 
 Želám veľa úspechov autorom i interpretom v ich snahe obohatiť 
slovenskú hudobnú tvorbu o nové skladby a hlavne želám spoluobčanom, 
aby si vybrali už po siedmy krát priamo v našom meste, pre svoje 
potešenie nové melódie, ktoré v budúcnosti budú môcť opäť nazývať 
„našimi“.  
 Som rád, že práve „Novomestská nota - 2013“ a festivaly 
dychových hudieb s ňou nerozlučne späté, získavajú pre naše mesto i v 
budúcnosti určite neoddeliteľný prívlastok „Nové Mesto - mesto nových 
piesní“.  
     Ing. Jozef Trstenský 
                                                   primátor mesta  
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PO SIEDMY KRÁT V NOVOM MESTE 
 

Pri súčasných ekonomických podmienkach, keď sa mnohé zabehnu-
té aktivity v oblasti kultúry tlmia, sa spoločným úsilím primátora a zastu-
piteľstva Nového Mesta nad Váhom spolu so Združením dychových hu-
dieb Slovenska darí pokračovať v začatej novodobej tradícii autorských  
súťaží. Od 4. ročníka sa už 7. ročník koná pod svojim priliehavejším ná-
zvom „NOVOMESTSKÁ NOTA“. a od budúceho 8. ročníka ho v dvoj-
ročnom cykle bude organizovať  Združenie skladateľov dychovej hudby.  

Chcem sa opäť poďakovať za profesionálny prístup k organizácii a 
zabezpečeniu Ing. Ivanovi Trchalovi, ktorý sa postaral o väčšinu aktivít 
spojených s týmto podujatím. Nové piesne i orchestrálne skladby i nové 
spracovania ľudových piesní si opäť nájdu svoje miesto v našich dycho-
vých hudbách a obohatia ich repertoár.  

Tiež nový, už sa zabehávajúci  spôsob elektronického vydávania 
notových materiálov s databázou evidovanou ZDHS umožní rýchlejší, 
korektnejší prístup k novým skladbám, legálnym spôsobom.  

Ďalej sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným dychovým hud-
bám za prípravu a interpretáciu jednotlivých skladieb s predchádzajúcich 
ročníkov a vlastných koncertných programov.  

Byť pri tom, znamená pomôcť rozvoju ducha i umeleckej úrovne 
nášho žánra a prispieť tak k jeho dnes tak potrebnej prezentácii. Verím, že 
toto podujatie si našlo i u Vás, poslucháčov  dobrej dychovky svoje miesto 
a stane sa nadlho očakávanou udalosťou v Novom Meste, ktoré prijalo 
svoj podtitul „mesto piesní“, každé ďalšie dva roky pod jeho priliehavým 
názvom „NOVOMESTSKÁ NOTA“ .   

Aby sa toto všetko naplnilo, chcem popriať všetkým zúčastneným 
veľa pozitívnej energie, čistú myseľ, pochopenie diváckej obce, a presved-
čivé umelecké výkony spevákov aj dychových hudieb. 

 
Ján Jamriška  

Tajomník ZDHS a ZSDH 
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Pár slov o autoroch finálových súťažných prác: 
Jozef Hepner*18.6.1988  
Mladý skladateľ, tubista VH ASR je už pravidelným prispievateľom do AS už 
niekoľko rokov. To tejto kategórie objavil  pieseň z okolia Bojníc, ktorú uvá-
dza pod názvom „V Kanianke“ Túto pomalú ťahavú pieseň si vypočujete 
v podaní  spevákov orchestra Zuzky a Radka. 
Peter Burica *12.8.1976  a Michal Čechovský  
sú spracovateľmi záverečnej súťažnej piesne v tejto kategórii a aj celej súťaže 
Novomestská nota 2013. Ľudovú pieseň „Zaspala Anička“  Vám ponúkajú 
v tempe čardáša, ktorý zaspievajú za  sprievodu festivalového orchestra Ra-
doslav Fúzik a jeden zo spracovateľov Michal Čechovský.  Záverečná sú-
ťažná pieseň celej autorskej súťaže nás aj posunie do nádeje na stretnutie v 
ďalšom už 8. ročníku Novomestskej noty - 2015.   
Takže do videnia o dva roky. 

 
 

Dychové hudby účinkujúce v Galaprograme festivalu 
 
Dychová hudba TEXTILANKA z Tren čína. 
 
Trenčiansky región je zdrojom kultúrnych tradícií, ktoré už po desaťročia 
oživujú a interpretujú nadšenci pre ľudovú hudbu formou svojich vystúpe-
ní po celej vlasti. Vernosť ľudovej tvorbe a rodnému kraju pod Inovcom - 
to sú hlavné atribúty dychovej hudby TEXTILANKA z Trenčína. 
Dychová hudba TEXTILANKA vznikla v roku 1972 a od tej doby sa po-
stupne vypracovala medzi popredné dychovky na Trenčiansku. Vedúci 
súboru je v súčasnej dobe Tomáš Vaňo, po úmrtí bývalého kapelníka p. 
Jána Galka, ktorý je súčasne aj umeleckým vedúcim. 13-členný kolektív 
hudobníkov vystupuje v typických ľudových krojoch a interpretuje okrem 
prednesových skladieb úpravy slovenských i českých ľudových piesní. 
TEXTILANKA vystupuje na rôznych kultúrnych podujatiach ako sú kon-
certy, prehliadky dychových hudieb, tanečné zábavy, svadby a iné príleži-
tosti. Veríme, že dychová hudba Textilanka si svojimi piesňami a vystúpe-
ním získa srdcia mnohých priaznivcov dychovej hudby bez ohľadu na vek. 
Príjemné počúvanie...  
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Pár slov o autoroch finálových súťažných prác: 
Ikov Kopáčik *13.4.1943  
Skladateľ a pedagóg, napísal aj množstvo študijných školských kompozícií a 
orchestrálnych skladieb pre rôzne nástroje. Je zakladateľom privátnej hudob-
nej školy a vychoval množstvo výborných profesionálnych hudobníkov. Je 
víťazom v niekoľkých ročníkoch AS ZDHS a dnes sa v tejto kategórii uchá-
dza o priazeň poroty usmievavou polkou  „A roky letia“. Tohto roku sa dožil 
významného životného jubilea 70. rokov a táto polka mu to trochu pripomína. 
Nájde sa nás určite takých aj viac čo nám požehnaný vek usmievavo pripome-
nie. Za sprievodu orchestra ju spievajú jeho speváci Zuzka a Radko. 
 Peter Švajda *03.04.1962  - Pavel Pavlech * 17.6.1952 
Mladý slovenský skladateľ, kapelník známej DH Vlčovanka, spolu s textárom 
a spevákom DH Vlčovanka Pavlom Pavlechom prichádzajú dnes do súťaže, 
pre toto obdobie možno aj aktuálnou „Dubákovou polkou“ ,  ktorá určite po-
teší všetkých vášnivých hubárov. Obaja autori sa súťaže zúčastnili niekoľko 
krát. Polku za sprievodu festivalového orchestra  interpretujú speváci DH Vl-
čovanka Majka Švajdová a Pavel Pavlech.  
Emil Cingálek*19.6.1955  
Skladateľ pochádzajúci z neďalekých Trenčianskych Stankoviec. Súťaže sa 
zúčastňuje po druhý raz. Pre dychovku začal komponovať od  roku 1993. Pri-
znáva, že sám bohvie ako noty neovláda, ale jeho dobrí priatelia mu vždy po-
môžu uviesť v notách do života čo cíti. Jeho polku „Šuhaj z Vinosad“ spra-
coval oval Peter Burica. Polka je poslednou zo súťažiacich prác v tejto kate-
górii. Spievajú opäť speváci festivalového orchestra Zuzka a Radko. 
   
Kategória 3. Spracovanie a aranžmán ľudovej piesne. 
Ivan Šmatlák *21.02.1956  
Opäť je tu úspešný účastník našej súťaže, ktorý sa jej pravidelne zúčastňuje 
od začiatku. Dnes v tejto kategórii ponúka spracovanie známej piesne 
„Topoľčiansky krížu“  ktorú dnes interpretujú speváci festivalového orches-
tra Zuzka a Rado za spevákov DH Nadličanka, ktorí sú zainteresovaní na 
inej akcii.  
Mgr.art. Jozef Baláž* 29.5.1968 
Známy skladateľ a kapelník DH Maguranka, poslal do tejto kategórie spraco-
vanie známej piesne „Takú som si frajerečku„  Pieseň spracoval, ako poma-
lú ťahavú a vypočujete si ju v podaní spevákov: Zuzany Orságovej, Radka 
Fúzika a Michala Čechovského. Orchester diriguje Peter Burica.  
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Finálové súťažné práce vybrané odbornou porotou ZDHS 
 
KATEGÓRIA: Skladby pre DH bez spevu – orchestrálne 
1. Jarná nálada – H: Jozef Čapák - polka  
2. Pre Líviu  – H: Ivan Smatlák - polka 
3. Basspolka – H: Jozef Šulec  - polka 
4. Milovaná – H: Stanislav Orechovský - valčík 
5. Grizly a včely – H: Jozef Baláž - polka  
6. Košovská polka – H: Jozef Hepner - polka 
7. Pre Teba – H: Ikov Kopáčik - slowly 
 
KATEGÓRIA: Skladby pre DH so spevom 
1. Splnená túžba – H+T: Miroslav Čapák - valčík 
2. Než sa já rozlúčim – H: M. Záhorský, P. Solárik T: M. Záhorský - valčík 
3. Babičke – H: Peter Burica T: Mirka Záhumenská - valčík 
4. Bošácka dolina – H: Marián Vlado, T: Anna Ondrášková - valčík 
5. Na jarmoku – H+T: Ctirad Kristin - polka 
5. A roky letia – H+T: Ikov Kopáčik  - polka 
7. Dubáková polka – H: Peter Švajda T: Pavel Pavlech - polka 
8. Šuhaj z Vinosad – H+T: Emil Cingálek , Spr. Peter Burica - polka 

 
KATEGÓRIA: Spracovanie a aranžmán ľudovej piesne 
1. Topoľčiansky krížu – Spracoval: Ivan Šmatlák - valčík 
2. Takú som si frajerečku – Spracoval : Jozef Baláž - ťahavá 
3. V Kanianke – Spracoval: Jozef Hepner - pomalá 
4. Zaspala Anička – Spracoval: Peter Burica, Michal Čechovský - čardáš 
 
Súťažná interpretácia:  
Festivalový dychový orchester pod záštitou ZSDH     
Orchester vedie hudobný skladateľ, dirigent a predseda Združenia sklada-
teľov dychovej hudby (ZSDH) Peter Burica 
 
Speváci FO  Zuzana Országová, Radoslav Fuzik, Michal Čechovský, Jitka 
Konečná.  
speváci z DH: Peter Solárik a Henrieta Palkovičová, Majka Švajdová, a 
Pavel Pavlech,, Anna Dohnanová a Ivan Biras.   
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Pár slov o autoroch finálových súťažných prác: 
 

Kategória 1.  SKLADBA pre DH bez spevu - orchestrálna skladba.  
Jozef Čapák *22.7.1950  
Krídlovák, dirigent a umelecký vedúci spojených orchestrov z Hornej Súče, sklada-
teľ a aranžér, žiak Vladimíra Ďatelinku st. a Karola Pádivého. Našej autorskej súťa-
že sa zúčastňuje po prvý krát orchestrálnou polkou „Jarná nálada“ ktorou naša 
súťaž začína. Polku interpretuje súťažný orchester pod vedením Petra Buricu.   
Ivan Šmatlák *21.02.1956  
Známy skladateľ a úspešný účastník minulých ročníkov našej súťaže, sa v tejto ka-
tegórii zúčastní polkou „Pre Líviu“ , ktorú komponoval pri narodení svojej prvej 
vnučky, ktorá ho svojim príchodom „pasovala“ na šťastného dedka. Skladbu inter-
pretuje súťažný orchester pod vedením Petra Buricu.  
Jozef Šulec *28.4.1950  
Známy slovenský skladateľ, strednej generácie žije vo Vlčkovciach. Spolupracuje 
s DH Trnavskom kraji a inými DH na Slovensku. Jeho kompozície sa objavili s 
úspechom na našej súťaži už v 4 ročníku 2007. Do tohto 7. ročníka bola vybraná 
charakteristická skladba pre tubu „Basspolka“ Sólová skladba je vhodná aj pre 
mládežnícke orchestre.. Skladby z minulých ročníkov s úspechom predvádzal aj 
„Dychový orchester mladých talentov ZDHS“ pri svojich koncertných vystúpe-
niach. Sólo bolo zverené jednému z  členov tohto orchestra mladému Patrikovi  
Ďurinovi, za sprievodu súťažného orchestra.  
Stanislav Orechovský * 25.7. 1979 
Skladateľ aranžér a Tenorista, účastník autorských súťaží sa nám v tejto kategórii 
predstavuje orchestrálnym valčíkom „Milovaná“. Nepýtali sme sa ho či podnetom 
na túto kompozíciu bola jeho milovaná priateľka ale je to možné. Takže si vypočuj-
me, ako skladatelia vedie hudobne stvárniť svoje „milované“ priateľky, ženy a mož-
no aj niečo úplne iné. Skladbu interpretuje súťažný orchester.  
Mgr. art. Jozef Baláž* 29.5.1968 
Známy slovenský skladateľ a aranžér, dirigent DH Maguranka, mládežníckej a det-
skej dychovej hudby, riaditeľ ZUŠ v Bojniciach v súčasnej dobe aj predseda ZDHS, 
je niekoľkonásobným úspešným účastníkom tejto súťaže. V tejto kategórii sa pred-
stavuje charakteristickou skladbou „Grizly a včely“, ktorú komponoval pre sólovú 
tubu a klarinety, predstavujúc tak šantenie medzi  medveďom /ale asi americkým/ a 
včelami /ktoré sa nájdu všade/. Sólové party predvedú sólisti súťažného orchestra    
Michal Brnkal, Jozef Nejedlík a Peter Daniel. Orchester vedie Peter Burica.  
Jozef Hepner*18.6.1988  
Mladý skladateľ, ktorého už z našej súťaže poznáme a ktorý pôsobí vo VHASR v 
tomto ročníku ponúka svoju „Košovskú polku“ v interpretácii súťažného orchestra. 
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Ikov Kopáčik *13.4.1943  
Skladateľ a pedagóg, nám na záver tejto kategórie ponúka charakteristickú skladbu 
podobnú víťaznej skladbe z minulého ročníka, ktorá je podobná aj svojim názvom. 
Zatiaľ čo víťazná skladba sa volala „S tebou“ tá dnešná ktorá sa uchádza o priazeň 
poroty aj divákov má názov „Pre Teba“ . Skladbu Interpretuje súťažný orchester a 
sólové party prednesú Peter Burica na krídlovke a Ján Múdry na pozaune. 
 

Kategória 2.  SKLADBA pre DH so spevom. 
Miroslav Čapák*31.10.1969 
Skladateľ zaoberajúci sa aranžérskou a spracovateľskou prácou najmä ľudových 
piesní z regiónu Hornej Súče od roku 1987. Súťaže sa zúčastňuje po tretí krát. Dnes 
sa predstaví opäť valčíkom na vlastný text „Splnená túžba“ Zaoberá sa aj výcho-
vou mladých hudobníkov v DH MLADÍK. Skladbu za sprievodu súťažného or-
chestra interpretujú speváci kapiel z Hornej Súče Anna Dohnanová a Ivan Biras. 
Miroslav Záhorský * 30.5.1948 - Peter Solárik* 14.8.1964 
V minulosti úspešný skladateľ a textár pracujúci pre DH Uninčanku a iné spolky 
ZDHS a tiež spolupracujúci s viacerými renomovanými skladateľmi sa po dlhšom 
odmlčaní zapája aj prostredníctvom skladateľa a speváka Petra Solárika z DH Má-
jovanka do našej súťaže. Jeho pieseň  a valčík„ Než sa já rozlúčim“ v spracovaní 
Petra Solárika za sprievodu festivalového orchestra zaspievajú speváci DH Májo-
vanka Henrieta Palkovičová a spoluautor Peter Solárik.  
Peter Burica *12.8.1976  - Mirka Záhumenská * 8.2.1980 
V piesni „Babi čke“ sa po prvý krát stretla mladá skladateľská dvojica. Spomienko-
vý text Mirky Záhumenskej venovaný svojej zosnulej babičke zhudobnil Peter Bu-
rica, hudobný skladateľ, predseda ZSDH a dnes aj dirigent festivalového orchestra. 
Skladbu mala pôvodne interpretovať  Mirka  spolu so Zuzanou Orságovou, ale pre 
objektívne príčiny ju na súťaži zastúpi speváčka Jitka Konečná za sprievodu festi-
valového orchestra ktorý vedie autor hudby p. Peter Burica.   
Marián Vlado *24.5.1977 - Anna Ondrášková * 1.5.1947 
Mladý skladateľ a aranžér je členom VH ASR v Bratislave a jeho korene spočívajú 
v DH Lieskované. V minulých ročníkoch bol účastníkom súťaže, ako autor aj aran-
žér. Do súťaže bol vybraný jeho valčík na text Anny Ondráškovej z Novej Bošáce s 
priliehavým názvom „ Bošácka dolina“. Skladbu interpretujú za sprievodu festiva-
lového orchestra jeho speváci Zuzana Orságová a Radko Fúzik. 
Ctirad Kristin * 6.11.1938 
Skladateľ staršej generácie, žijúci na Orave je pravidelným aj úspešným účastní- 
kom našej súťaže. Dnes zaznie v súťaži pieseň, ktorá je ušitá na atmosféru našej 
súťaže. Svojej polke dal aj priliehavý názov „Na jarmoku“ . Pieseň interpretuje za 
sprievodu festivalového orchestra sólista Radoslav Fúzik. 


