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Vydalo združenie Dychových hudieb Slovenska, ako spravodajský a informačný bulletin pre 
svoje spolky dychových hudieb a mažoretiek za rok 2010 v roku 2012.  
Bulletin je dostupný aj na www.zdhs.sk - rubrika informátor ZDHS. 

Zodpovedný redaktori:  Ing. Mária Michálková a Ján Jamriška  
Materiál neprešiel jazykovou úpravou.             
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Súčasná doba v záujme zrýchlenia a zlacnenie komunikačných tokov z jednotlivými spolkami ZDHS vyžaduje, aby 
každý spolok DH mal vo vlastnom záujme zriadenú funkčnú emailovú adresu na ktorú by sa dali posielať informácie, 
ponuky a návrhy a tiež viesť korešpondencia, bez nutnosti poštových poplatkov a podobne.  V  každom spolku sa 
nájde určite člen, alebo jeho mladšie vydanie (syn, dcéra, vnuk, vnučka)  ktorý má možnosť a vie internetom komuni-
kovať. Zriadenie emailovej schránky s adresou je dnes zadarmo.  Poprosíme Vás preto o nahlásenie takto zriade-
ných emailových schránok  čo najskôr na zdhs@zdhs.sk . Tiež Vás žiadame o nahlásenie novovzniknutých 
internetových stránok spolkov, kde sa môžeme dopátrať pre prácu ZDHS potrebných údajov.                 (Jaja) 

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKEMATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE            
Opäť chceme upozorniť na možnosť stiahnutia pripravených tlačív v oddiely čo je ZDHS v rubrike materiály na stiahnutie, potrebných pri 
bežnom živote spolkov. Sú tam k dispozícii vzory:  
1) Zmluva o účinkovaní, 2) Dohoda o spolupráci v miestnej kultúre, 3) Hromadná licenčná zmluva SOZA,  
4) Playlist skladieb pre SOZA aj s vyplneným vzorom, s  upozornením na ich odovzdávanie usporiadateľovi pri každom podujatí, lebo je to 
povinnosťou každého umelca, či telesa podľa platného autorského zákona. Poplatky SOZA platí usporiadateľ.  
5) Platobný príkaz z poučením, pre platenie členských príspevkov a iný bezhotovostný styk so ZDHS.  
6) Ďalej pre potreby spolkov na použitie, kópia platných stanov ZDHS, Smernice o základných členských vkladoch a príspevkoch.         (JJ) 
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V oddelení ARCHÍV na www.zdhs.sk pripravujeme zverejnenie ponuky skladieb spracovaných v programe Capella 
2002, ktorý je dostupnou oficiálnou multilicenciou pre ZDHS a väčšina spolkov, ktoré prejavili záujem ju má. Uverejne-
né skladby zoznamu si bude možné objednať elektronicky pre spolok DH. Zatiaľ je takto pripravených cca 25 skladieb 
a ďalšie sa budú postupne v krátkom čase doplňovať. Podmienky a finančné krytie nákladov bude zverejnené spolu s 
ponukou. Správcom archívu ZDHS je kapelník MDH Kesanka pán Jozef Kozár oprávnený aj výberom poplatku za 
krytie nákladov. Predpokladaná cena jednej skladby zaslanej pre DH emailom podľa výberu bude zatiaľ 2 €.  
Skladby z pevného archívu ZDHS (zoznam na našej stránke v Exceli), bude možno objednávať podľa informácie na 
tejto stránke a elektronického formulára, za súčasných zverejnených podmienok. Skladby z pevného archívu nebude 
možné zasielať na zapožičanie, ako v minulosti vzhľadom k „stratám“ takto zapožičaných skladieb.                     (JJ)  

INFO 2010  
• Spoločne s NOC zorganizovať školenie dirigentov detských a mládežníckych DH.  
• Obnoviť pravidelnú činnosť poradného zboru NOC a nanovo ho koncipovať začiatkom roku 2012.  
• Rozvíjať novú koncepciu AS ZDHS v budúcnosti  pod názvom „Novomestská nota“ pravidelne každý nepárny rok, 

spoločne so sponzorským zabezpečením mestom Nové Mesto nad Váhom. Rozvíjanie náplne súťaže, publikácia 
nových skladieb zo súťaže. Od 7. ročníka s hlavným garantom a organizátorom ZSDH v spolupráci so ZDHS.  

• Vedenie Evidencie Spolkov a členov ZDHS – v elektronickej  podobe v programe Excel, na ústredí a jej zavedenie 
na všetkých krajoch s výmenou informácii, elektronickou cestou po internete.  

• Riešenie návrhu prípadných zmien v stanovách ZDHS a v smernici členských vkladov a príspevkov. Toto mať 
pripravené na prerokovanie a schválenie na 9. konferencii 2014.  

• Stále platná úloha pre alternatívne riešenie možností získania finančných prostriedkov pre ústredie ZDHS z 2%, - 
kampaň, filozofia, návrhy. (Aktivity, krajov – vyhodnotenie a zverejnenie).  

• Príprava a vznik antológie dychovej hudby na Slovensku od prvopočiatkov až do roku 2012. Stanovenie kolektívu 
autorov a postupy práce. Spolupráca s NOC. Pripraviť aj zapojenie sponzorov a možnosti grantov EU. Návrhy na 
postup a reálne riešenia, priebežne.  

 
Záväzné znenie zámerov činnosti ZDHS bude publikované v plnom znení v INFO 2011 s doplňovaním potrebných 
úprav v nasledujúcich INFO 2012. Publikácia komplexných zámerov činnosti na internete – 2011 - 2012.         (P ZDHS)  

 

 

Vážení priatelia! 
 Po naštartovaní novej stránky ZDHS a jej skúšobnej prevádzke i v dobe zásad-
ných elektronických informácií a spravodajstiev pociťujeme pre ich úplnú dostupnosť  
pre členov ZDHS a aj priaznivcov dychovej hudby na Slovensku i v zahraničí obnoviť 
spracovanie a vydávanie INFO listov ZDHS so spätnou platnosťou od roka 2010 po 8. 
konferencii ZDHS 15. mája 2010, ktorá sa konala v Podbrezovej. Takto chceme sprístup-
niť a súčasne aj archivovať v listinnej podobe základné aspekty života a diania v našom 
združení a jeho účasť na kultúrnom dianí na Slovensku i v zahraničí.      Informátor 
ZDHS v súčasných podmienkach ako taký bohužiaľ nemožno obnoviť a tak aspoň týmto 
spôsobom sa budeme s novými šikovnými a obetavými spolupracovníkmi snažiť vydávať 
od roka 2012 INFOLISTY ZDHS tri krát do roka. Zdokumentujeme v jednom čísle rok 
2010 a v druhom rok 2011. Potom od roka 2012 budeme vydávať INFO v elektronickej a 
na požiadanie i v listinnej podobe ako štvormesačník vždy na sklonku apríla, augusta a 
pred Vianocami. Každé z troch čísiel by malo mať svoje pravidelné obsahové zameranie 
vo filozofii : čo sa v roku chystá a pripravuje - 1. číslo, čo a kde sa udialo a ako to vyze-
ralo - 2. číslo a ako to všetko vyšlo, či sme boli spokojní a čo bude v ďalšom roku treba 
udržať, alebo aj napraviť - 3. číslo. 
          Túto neľahkú úlohu si zobrala na svoje bedrá šikovná mladá klarinetistka z DO 
ZUŠ v Považskej Bystrici Mária MICHÁLKOVÁ Ing. , ktorá sa zaradila aj do nového 
tímu administrátorov internetovej stránky ZDHS s týmto hlavným poslaním riadiť a pri-
pravovať INFO ZDHS a publikovať z neho aj v priateľskom českom časopise SDOČR 
Naše muzika. K tomuto poslaniu bude mať vždy moju plnú podporu a pomoc pri spraco-
vaní a verím, že aj pomoc celého predstavenstva ZDHS v poskytovaní  informácií.  
          Čo na začiatok dodať. Zaželajme si nech sa všetko vydarí, v začiatkoch i budúc-
nosti a nech je toto INFO zdrojom potrebných informácií a aj spravodajstvom o práci 
Združenia dychových hudieb Slovenska.                                                     Ján Jamriška 

TLAČOVÉ SPRÁVY ZDHS ROKU 2010 

INFO 2010  

Pár slov na za čiatok ak dovolíte aj odo m ňa... 
 

    Volám sa Mária Michálková. V roku 2011 som ukončila štúdium na Trenčian-
skej univerzite Alexandra Dubčeka a hrám v DO ZUŠ Považská Bystrica na 
klarinete. Chcem robiť túto zodpovednú redaktorskú prácu čo najlepšie a naj-
zodpovednejšie. K tomu však budem potrebovať pomoc priam od všetkých čle-
nov ZDHS a priaznivcov dychovej hudby a to hlavne pri poskytovaní informácií.     
    Verím, že takto sa nám spoločne podarí vytvárať tok potrebných informácií a 
uchovať dejiny ZDHS pre všetkých, za čo Vám vopred ďakujem.  

redaktorka Majka 



 

 

 Dňa 14. 5. 2010 sa v Podbrezovej uskutočnil Medzinárodný seminár pri príležitosti 20. 
výročia vzniku ZDHS. Seminár niesol výstižný názov „20 rokov dychovej hudby v stredoeu-
rópskom priestore“. Zúčastnili sa ho vzácni hostia z piatich krajín EU (Slovenska, Poľska, 
Maďarska, Rakúska a Českej republiky). Českú republiku zastupoval p. Václav Hlaváček s 
manželkou Brigitou. Zástupcom Poľska bol p. Marian Wolny. Za Maďarsko sa seminára zú-
častnili p. Jánoš Krčméry a p. Ferenc Zelman. Rakúsko zastupovali p. Ernst Osterbauer a Franz 
Riegler. Za Slovenskú republiku sa zúčastnili Mgr. Adam Hudec a Ján Jamriška. Okrem zú-
častnených prispeli pozdravnými listami doc. Dr. dvorný radca Friedrich Weyermüller za Čes-
kú republiku a p. Elmar Rederer za Rakúsko. Seminár moderoval Mgr. Adam Hudec a zahájil 

ho príspevok Jána Jamrišku na už spomínanú 
tému 20 rokov dychovej hudby v stredoeu-
rópskom priestore.  
      Potom pokračovali príspevky ostatných 
zúčastnených a na záver bola prezentovaná 
medzinárodná spolupráca DH a krátka disku-
sia. Na seminári sa preberala nielen súčas-
nosť a minulosť DH ale plánovala sa aj bu-
dúca spolupráca medzi pri organizovaní 
medzinárodných podujatí a publikovaní v 
časopisoch a na internete.                     ( MM)  

20. výročie vzniku Združenia dychových hudieb Slovenska 2010. 
Medzinárodný seminár a slávnostný koncert - Podbrezová. 
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 Pri príležitosti 20. výročia vzniku ZDHS a 170. výročia vzniku ZELPO a. s. sa konal aj 
slávnostný koncert. Otvoril ho Dychový orchester Železiarne podbrezová pod vedením Jozefa 
Krála. Na záver svojho vystúpenia získal orchester „Medailu Daniela Gabriela Licharda“ za 
trvalú podporu a šírenie osvety vo svojom regióne a pomoc DH na Slovensku. Okrem DO 
ZELPO na koncerte vystúpila aj DH Maguranka z Kanianky pod vedením Mgr. Jozefa Baláža 
a koncert ukončila profesionálna Vojenská dychová hudba Banská Bystrica so sídlom na Sliači 
za riadenia dirigenta Petra Bibzu.  
 Na koncerte sa udeľovali aj pamätné plakety ZDHS zástupcom DH a jednotlivcom. Plakety 
si prevzali nasledovné Dychové hudby: DH Hradištská kapela, DO ZELPO, DH Lapášanka, 
DOM Brezno, DH Seľanka, DH Tvrdošanka, DH Bučkovanka, DH Vinosadka, DH Kodurka a 
DH Selčianka. K oceneným jednotlivcom patrili:  Ing. Ivan Trchala, Jozef Král, Ing. Pavel 
Špaček, Mgr. Jozef Baláž, Jozef Dedík st. , Anna Brezániová, Miroslav D. Rybár, Jozef Turis, 
Miroslav Lehoczký, Vojtech Kotráň, Matúš Me-
licherčík, Mgr. Ladislav Kardhordo, Rudolf Ve-
selovský a Ľuboš Kovačech. Ocenenia odovzdali 
Ján Jamriška a Mgr. Adam Hudec.  
 Koncert slávnostne moderovala RNDr. Vier-
ka Kadlecová. Zúčastnili sa na ňom aj členovia a 
účastníci seminára a celoslovenské predstaven-
stvo ZDHS: Bol nielen peknou bodkou za osla-
vami 20. výročia vzniku ZDHS ale aj ukážkou, 
že aj v dnešnej dobe sa dá robiť dobrá muzika.                   
                                                                   (MiMa)  

 

 

Ďalšie potrebné a dostupné informácie ZDHS 
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INDÍCIE ZÁMEROV ČINNOSTI ZDHS pre roky 2011 – 2015. (pracovná verzia - 8. konferencie). 
 

A.   ZDHS AKO CELOK 
• Medzinárodná spolupráca EU – využitie Grantov. – získať pre písanie projektov projektového manažéra.  
• Rozvoj právneho vedomia v možnostiach činnosti spolkov a rozšírenie možnosti (2%) – metodika.  
• Dychfest v roku 2010 – 18. ročník  v Bratislavskom kraji – obec Vištuk v pôsobnosti ZDHS Bratislavského kraja, 

v ďalších rokoch 2011 – 19. ročník - Košický kraj – Helcmanovce (aj náhradný variant), 2012 – 20. jubilejný ročník 
s medz. seminárom o spolupráci v oblasti dychovej hudby v EU a CISM v Dolnej Krupej 18. – 19. augusta. 

• Celoštátne súťaže v spolupráci s NOC. V roku 2011 - spoluorganizovať Celoštátnu súťaž a prehliadku malých 
dychových hudieb v Lednických Rovniach v júni a byť nápomocní pri organizácii krajských súťaží ako odborní 
garanti, ďalej spoluorganizovať Celoštátnu súťaž a prehliadku veľkých a stredných dychových orchestrov 
s medzinárodnou účasťou krajín V – 4 pod názvom „Vyšehradské dni dychovej hudby“ v Považskej Bystrici, kde 
možno využiť i spojenie s 19. ročníkom Dychfestu ZDHS v septembri, ako pokračovanie podujatia „Pádivého Tren-
čín“. K tomu pripraviť vydanie materiálov v listinnej podobe zo seminára konaného pri pripomienke 100-ročnice 
narodenia Karola Pádivého. V roku 2012 spoluorganizovať Celoštátnu súťaž a prehliadku detských 
a mládežníckych dychových hudieb v súčinnosti s TnOS a obcou Dolná Súča na začiatku mesiaca jún.  

• Sledovať v rokoch 2011 – 2015 zmeny a pravidlá grantového, či dotačného systému ministerstva kultúry a pružne 
reagovať na termíny a podmienky najmä oprávnených výdavkov a vyúčtovania podaných a schválených žiadostí 
v súlade s metodikou gestora. V tomto sledovať tiež možnosti jednotlivých programov a podprogramov a viac 
využívať možnosti v programe Pro Slovakia na žiadosti pri účinkovaniach v zahraničí.  

• Rozvoj veľkých dychových orchestrov, systém v SR pre prispôsobenie sa štandardu EÚ. S tým spojená malosť 
myslenia. Prestížna činnosť, nie zárobková. – Názory a možnosti v krajoch a ústredí sledovanie v prospech vzniku 
nových a rozvoja existujúcich, ev. k ich záchrane.  

• ZUŠ, ako základ pre zachovanie a rozvoj DH. Intervencie v prospech získavania hráčov na dychové nástroje pre 
obsadenia dychovej hudby, jak kraje tak ústredie. Spolupráca so slovenskou radou rodičovských združení. Festiva-
ly umeleckého školstva. Pôsobenie na žiakov a učiteľov ZUŠ. Je dôležité, aby DH svojou činnosťou oslovili mla-
dých ľudí, aby pôsobili na okolie aj možných nádejných sponzorov.  

• Tok informácií a Infolisty ZDHS – zlepšenie vychádzania občasníka ZDHS. Za rok 2010 od 8. konferencie spraco-
vať jedno číslo.  K tomu získať vhodného tvorcu – koordinátora, ktorý bude na tomto projekte pracovať samostatne 
za výdatnej pomoci členov predstavenstva v poskytovaní potrebných informácií.  

• Zlepšenie Internetovej komunikácie – funkčné E-mailové adresy. Rozvoj bezplatnej hlasovej i chatovej komunikácie 
po Skype a Facebooku. Možnosti videokonferencií a video zasadnutí.  

• Zachovanie identity a osobitosti MDH (vlastná tvár) – podpora kultúrnej diverzity. Odporúčanie kvalitných skladieb 
vlastných slovenských autorov a aranžérov.  

• Zjednotiť postupy riešenia požiadaviek od spolkov. Najskôr žiadosti cez krajské predstavenstvá, aby bola väčšia 
váha funkcií v krajoch. Vytvoriť zásadný Info kanál po internete. Ústredie rieši až to čo nemôžu vyriešiť kraje samé. 
Zásada pri rôznych výročiach a udalostiach. Pozvánky zásadne aj na krajské predstavenstvá. Ústredie bude dodr-
žiavať striktne zásadu, že ak nie je pozvaný niekto z krajských predstaviteľov, predseda ZDHS sa nebude zúčas-
tňovať.  

• Ustanoviť postupnosť a hierarchiu odmien ZDHS, ktorá zatiaľ ešte nebola urobená. Začať ju používať od roka 
2012. K tomu navrhnutý systém schváliť na prvom zasadnutí P ZDHS 2012.  

• Sfunkčniť činnosť vzniknutého Spolku skladateľov dychovej hudby (ZSDH), ktorý má pôsobiť v súčinnosti so ZDHS 
ako samostatný spolok.  

• Dokončiť vydanie metodického pokynu (príručky k správnemu účtovaniu.) spolu s odporúčaním vhodného účtovné-
ho programu.  

• Novelizácia „Dohody o spolupráci ZDHS a NOC a jej úspešné napĺňanie v jednotlivých rokoch hodnotiť pri pravidel-
ných odpočtoch NOC.  

• Pracovný seminár mladých talentov – Omšenie – pokračovanie 11. ročníkom 2010, 12. ročníkom 2011 v Omšení 
spolu s Tvorivou dielňou NOC a s účasťou na Dychfestoch ZDHS, v roku 2012 spoločne opäť v Omšení 
s koncertmi po okolí a účasťou na 20. jubilejnom ročníku Dychfestu v Dolnej Krupej, čo bude pravdepodobne v tejto 
podobe aj posledný ročník v tomto prostredí.  

• Navrhnúť a pripraviť od roka 2012 a 20. ročníka kde a kedy bude DYCHFEST ZDHS. Rozobrať filozofiu tohto 
podujatia vôbec a stanoviť nové pravidlá aspoň do roku 2020.  

• Posilniť medzinárodné väzby Slovenska s blízkym a vzdialeným zahraničím, tiež využitie fondov Euroregg 
a Vyšehradského fondu a p. Platí aj pre celé ZDHS. Každý kraj má iné možnosti.  

• Pokračovať v práci s mládežou a iniciovať vytvorenie ďalších detských DH. Platnosť pre všetky kraje aj ústredie. 
(Rozpracovať filozofiu a postupy a kroky zahájenia).  

• Program Capella – organizovať podľa možností semináre pre záujemcov o prácu s programom.  
• Sledovať vývoj na novej stránke www.zdhs.sk pridávanie informácií spolkami aj jednotlivcami a riešiť  zlepšenie. 
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Nedožité jubileá známych osobností dychovej hudby 
 

Ján Pöschl (1990) - Prešov - 120 rokov od narodenia  
Karol Pádivý (1975) - Tren čín - 35 rokov od úmrtia 

Ladislav Vaško (1990) - Bardejov - 20 rokov od úmrt ia  
ČESŤ ICH PAMIATKE 

Významné spoločenské udalosti ZDHS v roku 2010 - INFO 

Udelené významné ocenenia: 
 

Cena Karola Pádivého 2010,  udelená Ing. Ivanovi Trchalovi - za AS „Novomestská nota“ 
Cena ZDHS  pre jednotlivca 2010, udelená  Kamilovi Pitoňákovi - dirigentovi a pedagógovi  
Cena ZDHS  pre jednotlivca 2010, udelená  Jozefovi Šulecovi - hudobnému skladateľovi 
Cena ZDHS  pre spolok DH 2010, udelená DH Maguranke z Kanianky - 60. výročie vzniku 
Cena ZDHS  pre spolok DH 2010, udelená DH Vištučanke - 20. výročie vzniku 
Medaila Daniela Gabriela Licharda, ktorá je  najvyšším ocenením  NOC  bola udelená:  
Ľudovítovi Godiškovi - hudobnému skladateľovi zo Svitu k 90. výročiu narodenia, 
Železiarňam PODBREZOVÁ a.s. - 170. rokov založenia za nepretržitú podporu DH. 
Dychovej hudbe MAGURANKE z Kanianky - 60. výročie vzniku.  
 

Významné výročia spolkov a jednotlivcov :  
145. rokov - DH Minciar z Kremnice,    135. rokov - DH PZ zo Šamorína    
130. rokov - DH Nadličanka z Nadlíc,    120. rokov - DH Dolančanka z Doľan  
135. rokov - DH Bodovanka z Bodovky   120. rokov - DH Nemšovanka z Nemšovej 
100. rokov - Trenčianska 12 zo Stankoviec   90. rokov - DH Seľanka z Helcmanoviec  
60. rokov - Maguranka z Kanianky   55. rokov - DH Detva z Detvy   
55. rokov - DH PZ Košice z Košíc    55. rokov - DH Kysučanka z Kys. N. Mesta   
50. rokov - DH CHEMLON Humenné   40. rokov - DOM Košice z Košíc   
25. rokov - DH Hradišťanka z Hradišťa p. Vrátnom  20. rokov - DH Vištučanka z Vištuka 
20. rokov - DH Záhorácki strýci z Bratislavy  20. rokov - DH Nováčanka z Košíc   
20. rokov - DH Lieskované z Mor. Lieskového 
 

Okrúhlych narodenín sa dožili: 
90. rokov - Ľudovít Godiška - hudobný skladateľ  autor  známeho Dievčatka z cukrárne.  
90. rokov - Jozef Chovanec - pedagóg, dirigent, stále mladý fanúšik dychovej hudby 
85. rokov - Peter Kopunič - čestný člen P ZDHS - tajomník ZDHS 
75. rokov - Miroslav Mešťan - dirigent a pedagóg DH Minciar 
75. rokov - Alojz Čobej - hudobný skladateľ a textár - redaktor  Sro 
75. rokov - Ján Tomek - hudobný skladateľ a dirigent DH Tatranka 
70. rokov - Ing. Ivan Trchala - dirigent, pedagóg, organizátor AS Novomestská nota. 
70. rokov - Ján Harvan - dirigent a pedagóg Dom Humenné 
70. rokov - Mgr. Jaroslav Pádivý - pedagóg , predseda SPDH v Trenčíne 
70. rokov - Stanislav Mášik - hudobný skladateľ a pedagóg  z Bratislavy  
60. rokov - Karol Miškovský - hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent z P. Bystrice 
60. rokov - Emil Culinka - pedagóg, hudobný,  skladateľ a dirigent  - agentúra Akord 
60. rokov - Jozef Šulec - hudobný skladateľ z Vlčkoviec 
60. rokov - Vladimír Kadlečík - pedagóg, dirigent, hudobný  skladateľ z Bratislavy 
60. rokov - Pavel Lacko - dirigent, pedagóg a hudobný skladateľ 
60. rokov - Ladislav Havlík - kultúrny pracovník Podtatranského osvetového strediska 
60. rokov - Jaroslav Kala - dirigent, pedagóg, inšpektor VH z Trenčína 
50. rokov - Milan Zolvík - dirigent - skladateľ DH Hrnčarovani 
50. rokov - Róbert Novák - hudobný skladateľ kapelník DH Nováčanka 
30. rokov - Mgr. Miroslava Sandtnerová - speváčka, predsedníčka ZDHS BA kraja 
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 Po štyroch rokoch sa 15. 5. 2010 konala 8. konferencia ZDHS v Podbrezovej. Táto 
bola zakončením medzinárodného seminára a slávnostného koncertu. Úlohou konferencie bolo 
zhodnotiť 20. ročnú činnosť zduženia a vytýčiť nové činnosti ZDHS do roku 2014 a výhľady 
až do roku 2020. Konferencie sa zúčastnili nielen delegáti z jednotlivých krajov Slovenska, ale 
aj zahraniční delegáti, ktorí na začiatku predniesli výzvu k spolupráci.  
 Na konferencii sa zvolili nové orgány ZDHS a vymenili sa niektorí predsedovia krajov. 
V Banskobystrickom kraji nahradil doterajšieho predsedu p. Šianského p. Juraj Luky , v Žilin-
skom kraji vystriedal Mgr. Jozefa Kohúta Ing. Daniel Koleják a v Trnavskom kraji vystriedal 
Miloša Viselku p. Vladimír Pavlovi č. V Bratislavskom kraji zostala Mgr. Miroslava San-
dtnerová, v Trenčianskom kraji Mgr. Jozef Baláž, Nitriansky kraj aj naďalej zastupuje Miro-
slav Polčík, v Prešovskom kraji zostal Mgr. Ján Marhulík a napokon v Košickom kraji Tibor 
Theis. Ďalej bol zvolený Ján Jamriška na post predsedu ZDHS, Jozef Kráľ na post podpred-
sedu a metodika VDO, Vratislav Skaličan ako metodik pre dychové orchestre mladých. Ma-
nažérom ZDHS sa stal Ing. Ján Paulina. Metodikom pre MDH a styk s VH je novozvolený 
Marián Vlado a náhradníkom je p. Ludvík Soukup. Do kontrolnej komisie bol opätovne 
zvolený Ing. Špaček. Okrem neho boli nominovaní a zvolení ako členovia Ing. Ivan Trchala 
a Milan Drimaj.  
 Ďalej bola upravená a schválená nová smernica o základných členských vkladoch a 
príspevkoch s platnosťou od roku 2011 so sankciou rušenia registrácie a členstva v ZDHS pre 
neplnenie členských povinností automaticky k 1.7. príslušného roka so všetkými dôsledkami a 
stratou právnej subjektivity.  Nová smernica bola zverejnená po 1. 7. 2010, súčasne so starou 
smernicou, ktorej platnosť skončila k 31. 12. 2010. Napokon po dohode predstavenstva bola 
účinnosť novej smernice posunutá až na rok 2012, teda o rok. 
 Napokon konferencia odsúhlasila a schválila ďakovný list Slovenskému rozhlasu za 
pochopenie vo vysielaní dychovej hudby vo verejnoprávnych médiách.   (MM)  

8. Konferencia ZDHS - Podbrezová  voľba nového predstavenstva 
ZDHS 



 

 

     V roku 2010 v oblasti DH pripravujeme celoštátne zamerané podujatia pod patronátom ZDHS v spolu-
práci z inštitúciami v oblasti kultúry NOC, HF, mestami a spolkami DH a zahraničnými inštitúciami.  
Hlavné podujatia celoštátne a medzinárodné:  
1)   8. Konferencia ZDHS  - Podbrezová 14.-15.5.2010 s medzinárodným seminárom „20 rokov dychovej 
hudby v stredoeurópskom priestore s účasťou hostí z CZ, PL, HU, A.  Slávnostným koncertom VH B. 
Bystrica a DH ZDHS k 20. výročiu vzniku ZDHS a 170. výročiu ZELPO. (Cieľom konferencie je zhodnote-
nie práce, voľba nového predstavenstva a predsedu, doplnenie stanov, smernice a nové zámery činnosti 
na roky 2010 - 2014) 
2)  Celoštátna súťažná prehliadka detských a mládežníckych  dychových hudieb, ktorú organizuje v 
Dolnej Súči v dňoch  22 a 23. mája 2010 NOC, obec D. Súča  a ROS Trenčín s odbornou garanciou 
ZDHS s cieľom porovnania umeleckej úrovne orchestrov mladých.  
3)  31. Österreichisches BlasmusikfestViedeň 4.-5.6.2010 - medzinárodný festival - spolupráca s rakú-
skym združením dychových hudieb - reprezentant MLDO Bánovčanka.  
4)  „Slovenské tango a pieseň v tanečnom rytme“ - Bardejov 2010 10.-11.6.2010. Je obnoveným spo-
mienkovým ročníkom festivalu DH organizovaných Prešovským Krajom a mestom Bardejov  s organizá-
torom Mgr. J. Marhulíkom a mestským oddelením kultúry. za účasti domácich a zahraničných orchestrov.   
5)  11. Ročník  - Seminár mladých talentov inštrumentalistov a spevákov DH - Bellov dom - Omšenie od 
3.-10. Júla 2010, s cieľom rozvíjať záujem mladeže o DH na Slovensku.  Účasť minimálne z 5 krajov SR.   
6)  Medzinárodný festival hudby a folklóru 16.-21.8.2010 - Slovensko a ZDHS zastupuje DH Minciar na 
základe výsledkov CSP MDH v Lednických Rovniach v roku 2009. 
7)  Tvorivá dielňa NOC a ZDHS pre mladé talenty 17.- 22.8.2010 -  koncerty DOMT, Omšenie, Trenčian-
ske Teplice - sv. omša v Omšení spolu s DH Lieskovanka a koncert na Dychfeste vo Vištuku v BA kraji.  
8) 18. ročník celoštátneho podujatia ZDHS s medzinárodnou účasťou „Dychfest 2010“ s pripomienkou 
20. výročia vzniku ZDHS a 20. výročia vzniku DH Vištučanka - v putovnej forme 21 - 22. august 2010 
usporiadaný v Bratislavskom kraji vo Vištuku. Prehliadka úspechov DH a práce našich spolkov na Slo-
vensku.  Udelenie výročných cien ZDHS. Hosť DH Glória.  
Podujatia na prípravu 8. konferencie a pripomienky 20. výročia vzniku ZDHS. 
1) Usporiadanie krajských konferencií na základe záverov zasadnutia predstavenstva ZDHS. Termíny 
uskutočnenia a závery vrátane voľby nových orgánov a predsedov jednotlivých krajov nahlásia kraje na 
ústredie ZDHS a pošlú na spracovanie zápisnice. Tiež do 1.5.2010 dokedy by malo všetko prebehnúť aj 
hodnotenie práce za obdobie od 7. konferencie ZDHS v roku 2006 v Považskej Bystrici.  
2)  Dôsledná príprava na usporiadanie medzinárodného seminára  a slávnostného koncertu k pripomien-
ke 20. výročia vzniku ZDHS v máji 2012 v Podbrezovej za výdatnej pomoci DO ZELPO a podpredsedu 
ZDHS  p. Jozefa Kráľa a vedenia Železiarní Podbrezová a ich GR Ing. Sotáka.                   (Jaja) 

HLAVNÉ AKCIE ZDHS a NOC v roku 2010 
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Ďalšie podujatia organizované na odporúčanie NOC a Poradného zboru 2006 

1. V priebehu roka 2010 zorganizovať a pomôcť pri organizácii krajských súťaží MDH s postupom na 
CSP MDH 2011 v Lednických Rovniach. Poskytnúť odbornú garanciu pri výbere povinných skladieb, 
príprave MDH a v odborných porotách krajských súťaží.  
2. Zodpovedne zorganizovať Tvorivú dielňu mladých talentov inštrumentalistov NOC, tentoraz pre vzni-
kajúce finančné problémy v Omšení v auguste 2010 s vystúpením na Dychfeste 2010 vo Vištuku. 
3. Pomôcť pri organizácii krajských súťaží detských a mládežníckych dychových hudieb, pred  CSP v 
máji v Dolnej Súči s metodickou a odbornou pomocou ZDHS na požiadanie krajov.                   (Jaja) 
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Cena  Meno oceneného Dychová hudba  Skladba  

Cena za mužský spev Daniel Filo a Michal Čechovský  DH Drotári SK Nezapomeň  

Cena za ženský spev  Miroslava Sandtnerová  DH Vinosadka SK New York  

Cena za inštrumentálny výkon  Marcel Floro  DH Nedanovčianka SK Trompeldo  

Cena komunitnej nadácie Revia   DH Weidener Dorfmusik A  

Cena predsedu festivalu   DH Blecharanka A  

Cena predsedu BSK   DH Doľančanka SK  

Cena primátora mesta   DH Nedanovčianka SK  

Cena predsedu medzinár. poroty  Libor Borot a Marcel Podolák DH Drotári SK Dvaja supermani 

Dychovky v Preši 2010  

Dychová hudba  Počet bodov  Pásmo  

DH Blecharanka A  92,66 1. zlaté pásmo Cum laude  

DH Nedanovčianka SK  92 2. zlaté pásmo Cum laude  

DH Vinosadka SK  89,5 3. zlaté pásmo  

DH Drotári SK 89,5 3. zlaté pásmo  

DH Weidener Dorfmusik A  87,16 4. zlaté pásmo  

DH Doľančanka SK  70 5. bronzové pásmo  

Začiatok Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb začal už v piatok 13. augusta 
2010 a trval až do nedele 15. augusta. V piatok sa začínalo až v podvečerných hodinách a to svätou omšou. 
Po nej nasledovalo na Radničnom námestí sprievodné koncertovanie Grinavanky .  

Na druhý deň začal sprievodný koncert na trhovisku už od 9tej hodiny. Tento zahájila DH Svätojurská 
a po nej pokračovala opäť DH Grinavanka. Na nádvorí zámku sa uskutočnil tretí sprievodný koncert, ktorý 
začal o 17tej hodine a to vystúpením DH Častovanky. Nasledovala DH Senčanka a nakoniec tento pekný 
sobotný deň zakončila svojim hudobným vystúpením DH 11 z Ivanky.   

Najväčšie koncertovanie, a to aj zahraničných zúčastnených bolo nachystané na nedeľu. Rezko začali 
hneď zrána naši susedia z Rakúska DH Weidener Dorfmusik, Po nich nasledovali slovenské dychové 
hudby: DH Nedanovčianka,  Sebedražská  kapela,  Blecharanka, Drotári a Vinosadka. Predposledný 
koncertovali naši český susedia DH ZUŠ Velké Bílovice a napokon toto posledné štvrté sprievodné kon-
certovanie zakončila DH Dolančanka.  

Samotnú súťaž otvorili slávnostné fanfáry festivalu, ktoré zahrala ZUŠ Veľké Bilovice. Súťaže sa 
mohli zúčastniť malé dychové hudby do 20 členov, dirigenta a spevákov nepočítajúc. Povinnosťou bolo, 
zaradiť do programu jednu pieseň s námetom víno - vinohrad - oberačky a jednu skladbu od autora, ktorý 
je členom ZDHS. Do poroty zasadli Adam Hudec, Petr Houšť, Zbyněk Kubáček a Ingrid Noskovičová.  

Po súťaži, ktorej zúčastnených a niektoré výsledky si môžete pozrieť v tabuľke nižšie nasledoval kon-
cert Mládežníckej DH ZUŠ Veľké Bílovice. O 19tej hodine sa konal mega koncert všetkých zúčastnených 
orchestrov a po ňom už návštevníkmi určite netrpezlivo očakávaná Veselica s našim českým hosťom DH 
Stráňanka. Samozrejme nechýbalo ani pozvanie na XI. ročník festivalu, ktorý sa uskutoční o rok.   (MiMa)  

Zaradenie do pásma:  

Jednotlivé ocenenia:  



 

 

Dychfest ZDHS 2010 vo Vištuku  
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Dychfest nového člena ZDHS Lieskovanky v Hornom Lieskove 

   Za nádherného letného počasia sa 21. a 22. augus-
ta 2010 stretli vo Vištuku tvorcovia, priatelia ale aj 
priaznivci dychovej hudby, kde sa uskutočnil už 18, 
ročník Dychfestu ZDHS.  
 V sobotu sa predstavil výber dychových hu-
dieb z Bratislavského kraja. Tu si mohli diváci vypo-
čuť Grinavanku , Dolančanku, Sečanku, Vinosad-
ku a po 19tej hodine nasledovala tanečná zábava 
spoluorganizátora Dychfestu DH Vištučanky.  
   Nedeľný program sa začal už o 10tej hodine sláv-
nostnou svätou omšou. Potom, o 14tej hodine kon-

certovala na námestí vo Vištuku Šafrianka z Blatného, ktorá zvolávala divákov na hlavný 
galaprogram, ktorý sa konal o hodinu neskôr, čiže o 15tej hodine na futbalovom ihrisku vo 
Vištuku. Na galaprograme ako prvý vystúpil Dychový orchester mladých talentov, ktorý bol 
v našom občasníku spomínaný na strane č. 5. Po ňom nasledovala DH Lieskovanka z Liesko-
va. Lieskovanku vystriedala DH Hodrušanka, Ďalej sa na pódiu predstavila nemenej známa 
DH Maguranka a po nej nasledovala domáca DH Vištučanka. Ako hlavný hosť festivalu vy-
stúpila známa dychová hudba z Českej republiky DH Glória . Na dychfeste ZDHS samozrejme 
nechýbalo udeľovanie cien ZDHS a NOC pri príležitosti 20. výročia vzniku DZHS. Ďalej 
mohli diváci vidieť krst knihy Adama Hudeca „To bola malokarpatská kapela“ a tiež vystúpe-
nie šarmantných mažoretiek Kessa.  
 Celé podujatie dôstojne moderovali Miroslava Sandtnerová a Andrej Kukumberg. Na 
tento festival bola zameraná aj relácia SRo - Nočná pyramída, ktorej záznam si môžete vypo-
čuť na našej ZDHS stránke.                                                                              (MM)  
 
 
 Dňa 25. 7. 2010 sa v prírodnom areáli „Pod smriečím“ v Hornom Lieskove konal Dych-
fest, ktorý zorganizovala DH Lieskovanka.  
 Dychfestu sa zúčastnili dychové hudby z 
blízkeho, ale aj vzdialeného okolia. Ako prvá 
sa divákom predstavila v týchto končinách 
známa DH Predmierčanka z Predmiera. 
Ďalej nasledovala DH Hoľazňanka z neďa-
lekého Plevníka. Divákov svojim vystúpením 
upútala tiež DH Považanka z Považskej 
Bystrice. Ako predposledná vystúpila DH 
Mošteňanka z Dolného Moštenca a napokon 
organizátor celého podujatia, domáca DH 
Lieskovanka. Divákov celý čas zabával a 
podujatie moderoval ľudový rozprávač Strý-
ko Izidor .  
 Podujatie sa vydarilo, čomu nasvedčovala aj veľká účasť divákov, nielen z Lieskova, ale 
aj z priľahlých obcí a miest. Podľa slov organizátorov sa diváci môžu už teraz tešiť na ďalší 
ročník tohto festivalu.                                                                                      (MM)  

 

 

Seminár mladých sólistov inštrumentalistov a spevákov Dychovej hudby 
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 11. ročník seminára ZDHS sa uskutočnil v dňoch 3. - 9. júla 2010, už tradične v Bellovom 
dome v Omšení. Ako každý rok aj teraz, sa tu stretlo množstvo talentovaných hudobníkov 
takmer z celého Slovenska. Seminár bol organizovaný pod vedením predsedu ZDHS Jána Jam-
rišku a za pomoci vybraných inštrumentalistov.  
 Prvá hudobná akcia zúčastnených tento rok začala dosť nečakane. Hneď na druhý deň sa 
mladý inštrumentalisti zúčastnili slávnostného otvorenia nového cvičného ihriska v Omšení. 
Na túto udalosť boli pozvaní starostom obce Jožkom Marčekom. Okrem Slávnostnej fanfáry 
zahrali inštrumentalisti niečo aj z ľudovej tvorby. Chlapci zo seminára sa okrem hudby zúčast-
nili aj športovej aktivity, a to priateľského futbalového zápasu s miestnymi chlapcami, kde sa 
im bez problémov podarilo zvíťaziť, možno aj vďaka hlasnému povzbudzovaniu našich diev-
čat.  
 Zvyšok týždňa mladí inštrumentalisti nacvičovali nové, ale aj známe skladby. Cvičilo sa 
individuálne, po sekciách, aj spoločne. Takmer každému zúčastnenému vybral predseda sólovú 
skladbu, aby mohol ukázať čo v ňom je a, čo sa na seminári naučil. Ako každý rok, ani tento 
nechýbali „Dychovému orchestru mladých talentov“ speváčky. Tohto ročníka sa po prvý krát 
zúčastnili Janka a Gabika.  
 Nakoniec mohli inštrumentalisti okrem hudobných a športových schopností predviesť aj tie 
kuchárske. Posledný večer bol totiž už tradične venovaný skvelej grilovačke.  
 Na konci týždňa sa mladí muzikanti na niekoľko týždňov rozišli, aby sa tu mohli opäť 
stretnúť na Tvorivej dielni pod záštitou NOC 17. 8.—22. 8. 2010. V tomto období už inštru-
mentalisti uskutočňovali svoje malé koncerty v obci a jej okolí. Na záver sa zúčastnili veľkého 
vystúpenia na Dychfeste vo Vištuku .                (Mi Ma) 
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Celoštátna súťažná prehliadka DDH a MLDH v Dolnej Súči  

 Súťaž bola zahájená 22. 5. 2010. Národným osvetovým centrom bola vyhlásená už v roku 2009. 
Delila sa na dve kategórie:   
Detská - so stanoveným priemerným vekom do 17 rokov a maximálne 21 rokov 
Mládežnícka - stanovený priemerný vek 25 rokov a maximálne 35 rokov  
 Pre každú kategóriu bola stanovená aj povinná skladba. V detskej kategórií to bola „Detská 
polka“ od Adama Hudeca, v mládežníckej kategórií „Veselica veselá“ od Jana Pöschla v úprave 
Miloslava Hlaváčka.   
 Súťaže sa zúčastnilo 5 detských a 4 mládežnícke orchestre. Boli tu zastúpené štyri kraje: Tren-
čiansky, Bratislavský, Košický a Nitriansky kraj. Do kategórie detských dychových hudieb sa pri-
hlásila aj zahraničná Detská dychová hudba Morava zo ZUŠ v Hulíne. Do poroty zasadli Mgr. 
Adam Hudec, Ikov Kopáčik, Ludvík Soukup a Ján Jamriška. Zostavu a výsledky DDH a MLDH, 
ktoré sa súťaže zúčastnili si môžete pozrieť nižšie v tabuľkách.  
 Toto podujatie trvalo dva dni, pričom druhý deň sa niesol v znamení monster koncertu a vystú-
pení. V tento deň boli odovzdané aj diplomy za umiestnenia v pásmach podľa kritérií CISM všet-
kým DH a Osobné ocenenia poroty. Novosťou v oceňovaní bola „Cena Milana Ješka“, ktorú získala 
MLDH Bánovčanka. Cenu Trenčianskeho samosprávneho kraja si odniesol Es klarinetista z DDH R 
Hečku z Dolnej Súče. Cenu predsedu ZDHS si odniesla DDH Morava zo ZUŠ v Hulíne.  
 Podujatie bolo zakončené koncertom všetkých zúčastnených, ktorí zahrali už vyššie spomínané 
povinné skladby. Všetci spoločne napokon zahrali skladbu v inštrumentácií R. Hečka—Okolo Súče 
a Prvý pochod nestora Slovenskej DH Karola Pádivého.      (MM)   
 
Výsledková listina DDH 

Výsledková listina MLDH  

Osobitné ceny poroty: 1. Diplom za najlepšiu dramaturgiu - DDH Hradišťanka, 2. Diplom za najlepšie 
u interpretáciu povinnej skladby pre DDH - DH FOR Bratislava, pre MLDH - MLDH Bánovčanka 3. Diplom za najlepší 
dirigentský výkon - Vladimír Vavro DH Drotári. 4. Diplom za najlepšie predvedenie skladby žijúceho slovenského 
autora - MLDH Prakovčanka. 5. Diplom za pozoruhodný prínos DH v práci s mládežou - MLDH Topoľanček.      (MM) 

P.č  
NÁZOV DYCHOVÉHO OR-

CHESTRA  

Porotca (meno udelené body) 
Celkom 

body  

Výsled-
ný prie-

mer  

Udelené 
pásmo  Adam 

Hudec 
Ikov  

Kopáčik 
Ludvík 
Soukup 

1.  DDH Morava - ZUŠ Hulín  83 81 82 245 81,66 zlaté 

2.  DDH R. Hečka - Dolná Súča  83 80 81 244 81,33 zlaté 
3.  DDH Maguranka Junior - Kanianka  79 76 78 233 77,66 strieborné 

4.  DDH Hradišťanka - Hradište SZUŠ  79 71 79 229 76,33 strieborné 

5.  DDO FOR Bratislava - BA 4 78 73 75 226 75,33 strieborné 

P.č  NÁZOV DYCHOVÉHO 
ORCHESTRA  

Porotca (meno udelené body) 
Celkom 

body  
Výsledný 
priemer  Udelené pásmo  Adam 

Hudec 
Ikov  

Kopáčik 
Ludvík 
Soukup 

1.  MLDH Bánovčanka - Bánov  94 91 93 278 92,66 zlaté č. 1 

2.  MLDH Drotári - Dolná Súča  83 85 85 253 84,33 zlaté  

3.  MLDH Topoľanček - Topoľčianky  79 76 75 230 76,66 strieborné  

4.  MLDH Prakovčanka - Prakovce  79 75 74 228 76 strieborné  
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Spomienkové Slovenské tango v Bardejove 

 Po štyroch rokoch sa v sobotu 26. 6. 2010 
uskutočnil spomienkový ročník Slovenského 
tanga, pri ktorom po všetky roky stál Mgr. Ján 
Marhulík . Na tomto spomienkovom ročníku 
zazneli predovšetkým tie skladby, ktoré sa stali 
stálym repertoárom našich dychových hudieb.  
 V sobotu sa konala prehliadka na Radnič-
nom námestí v Bardejove, kde koncertovala 
Kesanka s Mrchaňami. V Bardejovských 
kúpeľoch zas vyhrávala DH Drotári . A napo-
kon pred mestským úradom sa o zábavu postar-
la DH Lieskovanka. Vo večerných hodinách sa 
za účasti všetkých kapiel konala v známom 
prostredí kúpaliska tanečná zábava.    
 V nedeľu začala festivalovú prehliadku orchestrov DH Lieskovanka, nasledovala DH Kesanka 
spoločne s Mrchaňami, ktoré vystupovali aj medzi jednotlivými DH. V druhej časti prehliadky vy-
stúpili Drotári z Dolnej Súče, Kodurka z Košíc a banícky dychový orchester z Poľska.  
 Celé podujatie sa nieslo aj v znamení 20. výročia vzniku ZDHS, preto boli udelené a odovzdané 
aj pamätné plakety k tomuto výročiu.  
 Skvelé podujatie zakončil po vystúpení orchestra z Poľska Mgr. Ján Marhulík poďakovaním 
všetkým zúčastneným a organizátorom s prísľubom možnosti vzniku ďalšieho festivalu.          (MM)  

 V nedeľu 18. 7. 2010 sa v Tvrdošíne oslavovalo piate výročie vzniku DH Tvrdošanky a festivalu 
DH FORDYCH Tvrdošín . Okrem jubilujúcej Tvrdošanky, ktorej kapelníkom a zároveň výkonným 
predsedom ZDHS v Žilinskom kraji je Daniel Koleják sa festivalu zúčastnili aj ďalšie kapely.  
 Niečo po 15tej hodine pódium zaplavila poľská kapela Parafialna Orkiestra Deta z Lasko-
wej. Okolo 16tej hodiny vystriedala Poľskú kapelu DH Supranka z Ružomberka. Ďalej nasledovala 
liptovská Lúžňanka.  

 Na Michalskom námestí sa okolo 17tej hodiny predstavila DH Hodrušanka zo Žarnovice. Po 
nej predstúpil pred prítomných predseda ZDHS Ján Jamriška, aby pri príležitosti 20. výročia vzniku 
ZDHS odovzdal delegátom mesta a kapiel pamätné plakety.  
 Napokon sa svojho vystúpenia dočkal aj spoluorganizátor festivalu, už spomínaná Tvrdošanka, 
ktorá prítomným zahrala napr. svoj upravený šláger Horehronie,                                (MM) 

Festival FORDYCH Tvrdošín - 5. ročník 


