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Cieľom encyklopédie je priblížiť profil hudobníkov, hráčov na dychovom nástroji, konkrét-
ne B trúbke, ktorí účinkovali v amatérskych či profesionálnych orchestroch a hudobných 
zoskupeniach v  meste Prešov a  vtedajšom okrese Prešov. Prezentuje hudobníkov, ktorí 
získali hudobné vzdelanie na hudobných školách na Slovensku, ľudových školách umenia 
na Slovensku, Vojenskej hudobnej škole Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem, Konzervatóriu 
v Košiciach a Vysokej škole múzických umení v Bratislave, hudobníkov, ktorých začiatky mu-
zikantského života sa spájajú s mestom Prešov, účinkovaním vo vojenskej hudbe, divadelnom 
orchestri, dychových orchestroch, tanečných orchestroch a hudobných skupinách. Predsta-
vuje prešovských hudobníkov pôsobiacich v rámci populárnej hudby začínajúcich v 50. – 70. 
rokoch, o ktorých je v literatúre iba malá zmienka.
Profil niektorých hudobných formácií je viac-menej informatívny, pretože už nie je možné 
získať ucelenejšie údaje. Tvoril sa následne po prijatí žijúcimi členmi alebo stretnutí s rodin-
nými príslušníkmi osobností, ktoré sú uvedené v encyklopédii.
Prominentnou osobnosťou, ktorá zasiahla do  tvorby tanečnej a  swingovej hudby 
v šesťdesiatych rokoch v Prešove, bol Anton Petrík, hudobný skladateľ, aranžér a profe-
sionálny hudobník. Pre Mládežnícky dychový orchester ODPaM Prešov začal písať skladby 
v štýle latinskoamerických tancov beguine, paso doble a skladby skomponované v rytme 
foxtrotu, slow-rocku či letkisu. Rukopis jeho tvorby v rámci tanečnej a swingovej hudby sa 
objavuje aj v ďalších orchestroch a hudobných formáciách, v ktorých pôsobil ako aktívny 
hráč na trombóne, basgitare i kontrabase. V ďalších rokoch sa postupne ako skladatelia či 
aranžéri tomuto žánru začali venovať Bernard Herstek, Marián Nepela, František Turák, 
Tibor Kapitán a Stanislav Magda.
Prešov je mestom významných hudobníkov, orchestrov a  hudobných skupín, ktoré písali 
dejiny hudby na Slovensku aj v bývalom Československu. Začiatkom 50. rokov predchádza-
júceho milénia začínajú mladí hudobníci žiť swingom a tanečnou hudbou. V Prešove sa ob-
javili prvé tanečné orchestre a hudobné skupiny. Dominujúcimi členmi tanečných orchestrov 
a hudobných formácií, ktorí hrali na dychových nástrojoch, boli prevažne muzikanti hrajúci 
v dychových orchestroch, divadelnom orchestri, učitelia ľudovej školy umenia a hudobníci 
z radov samoukov amatérov. V druhej polovici šesťdesiatych rokov a začiatkom sedemde-
siatych rokov nastupuje v Prešove najsilnejšia komunita hudobníkov, ktorá v Prešove for-
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movala populárnu hudbu. Vznikajúce hudobné skupiny, ktorých obsadenie bolo zložené aj 
z dychovej sekcie, tvorili vo väčšine prípadov hudobníci, ktorí boli odchovancami Mládežníc-
keho dychového orchestra ODPaM Prešov (P. Baláž, P. Bednár, I. Benko, D. Franz, V. Grejták, 
I. Hudáček, J. Humeňanský, L. Kišeľák, S. Magda, M. Nepela, Š. Nižník, J. „Bruno“ Novák, 
V. Šifter, V. Šofranko, V. Tarjányi, J. Tekeľ, F. Turák).
Z miest, kde sa ľudia v Prešove mohli zabaviť pri tanečnej muzike, to bola okrem sály v PKO 
Čierny orol Prešov aj veľká stavbárska sála ako závodný klub (neskoršie Pozemné stavby 
Prešov) na dnešnej Masarykovej ulici, letná záhrada na Kmeťovom stromoradí a letná zá-
hrada pri bývalom kine Tokajík. Ďalšími sálami, kde sa dalo tancovať, boli závodné kluby jed-
notlivých väčších podnikov, kaviareň Verchovina, hotel Dukla, kaviareň Hviezda, reštaurácia 
Savoy a kaviareň Tatra.
Publikácií o prešovskom džeze, tanečnej hudbe a swingových kapelách je pomerne málo. 
Informácie, ktoré uvádzame o  jednotlivých inštrumentalistoch, ako aj o hudobných tele-
sách, bolo možné čerpať predovšetkým z  článkov periodík, z  internetu, videozáznamov 
a osobných rozhovorov. Články Milana Országha, uverejnené v Prešovskom večerníku, ktoré 
boli publikované na báze ságy putovania históriou populárnej tanečnej hudby v Prešove pro-
stredníctvom spomienok žijúcich pamätníkov, nám poskytli pomerne slušný prehľad o popu-
lárnej hudbe a džeze. Na základe uvedených argumentov sme sa rozhodli zmapovať 50. až 
70. roky 20. storočia v rámci tohto hudobného žánru.
Zaujímavosti o hudobnom živote v Prešove sa dozvieme vďaka desaťročnému blogu Frenkyho 
hudobnej encyklopédie, unikátnej databázy prešovských hudobných interpretov.1 Doterajším 
vrcholom medzi dostupnými zdrojmi informácií o prešovských hudobníkoch je dlhometráž-
ny dokumentárny prierez hudobnou scénou v muzikantskom meste Prešov režiséra Jána 
Stračinu a kameramanov Roba Kočana a Tomáša Telepáka Bars dobrý film. Scenáristicky sa 
na tomto dokumentárnom filme podieľal Michal Frank. Dokument zachytáva históriu kapiel, 
interpretov i rôznych významných osobností prešovskej hudobnej scény.
Významným a nápomocným materiálom o dychových orchestroch, ľudových orchestroch 
a hudobných skupinách prešovského regiónu je mini fotogaléria v predajni Hudobné nástro-
je na Hlavnej 62 v Prešove. Autorom tejto výnimočnej zbierky je RNDr. Július Humeňanský. 
Internetové zdroje boli pri získavaní potrebných údajov neodmysliteľnou súčasťou a v mno-
hých prípadoch jediným zdrojom informácií.

Malá encyklopédia nadobudla konečnú podobu aj zásluhou viacerých prispievateľov 
a  inštitúcií, ktoré ma vo veľkej miere podporili pri práci na nej. Považujem za povinnosť 
a česť poďakovať sa:

•	 Marekovi Sedlákovi za odborné spracovania a úpravu celej publikácie,
•	 Mgr. Veronike Gregovej, PhD., za profesionálny prístup a odbornosť pri jazykovej 

úprave,

1 PhDr. Michal Frank (nar. 1977 v Prešove) – popredný profesionálny novinár, scenárista dokumentu Bars dobrý 
film (premiéra filmu bola 12. 10. 2017 v Kine Scala v Prešove v rámci festivalu POCITY FILM 2017).
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•	 Bernardovi Herstekovi a  Jurajovi Azarimu ml. za  cenné informácie o  hudobných 
formáciách a osobnostiach, ktoré sú súčasťou publikácie, 

•	 Milanovi Országhovi za  poskytnutie cennej písomnej dokumentácie o  začiatkoch 
tanečnej a swingovej hudby v Prešove,

•	 za konzultácie, vzácne informácie a dokumenty od bývalých kolegov pp. M. Berčíka, 
P. Ivana, S. Magdu,

•	 Dionýzovi Dugasovi za unikátne postrehy, spomienky na tanečné orchestre, hudob-
né skupiny, v ktorých účinkoval ako výborný hráč na klávesoch,

•	 Vincentovi Revákovi za  unikátne videozáznamy zo súťaží amatérskych spevákov 
Prešov v 70. – 80. rokoch,

•	 za  veľmi cenné a  detailné informácie o  produkcii hudobnej skupiny Corso Beat 
od p. Bernadety Gromošovej,

•	 Mariánovi Kuľhavému, Štefanovi Pončákovi za cenné informácie o existencii, vzniku 
a prezentácii hudobnej skupiny Eufónia.

•	 Vážim si tiež stretnutia a rozhovory, ktoré mi poskytli pp. Bernard Herstek, Anton 
Horkel, Ľubomír Kamenský, Tibor Kapitán a Marek Majoroš.

•	 Úprimne ďakujem JUDr. Karin Holvayovej, ktorá sa spomienkami na svojho otca Hilá-
ra Holvaya podieľala na vydaní tejto encyklopédie.

•	 Ďakujem za posedenie s  Petrom Gallom a  Júliusom Humeňanským pri spomínaní 
na prekrásne spoločné chvíle prežité pri muzike.

•	 Ďakujem recenzentom tejto knižnej publikácie, pp. doc.  Ing.  Petrovi Gallovi, PhD., 
Mgr. Františkovi Turákovi, CSc., a RNDr. Júliusovi Humeňanskému za konštruktívne 
odborné, fundované rady, pripomienky a poznatky.
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Čsl. rozhlas –  Československý rozhlas
Čsl. televízia –  Československá televízia
DJB –   Divadlo Janka Borodáča (Košice)
DJZ –   Divadlo Jonáša Záborského (Prešov)
DK ROH –   Dom kultúry Revolučného odborového hnutia
FF UK –   Filozofická fakulta Univerzity Komenského (Bratislava)
FOK –   Film – Opera – Koncert (Symfonický orchester hlavného mesta Prahy)
FHV –   Fakulta humanitných vied (Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
LP –   long-playing record, dlhohrajúca gramofónová platňa
ĽŠU –   ľudová škola umenia
ODPaM –   Okresný dom pionierov a mládeže (Prešov)
OÚNZ –   Okresný ústav národného zdravia (Prešov)
PF UMB –   Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela (Banská Bystrica)
PKO –   Park kultúry a oddychu
PUĽS –   Poddukelský umelecký ľudový súbor (Prešov)
RKS –   Robotnícky kultúrny spolok (Prešov)
SKO –   Slovenský komorný orchester (Bratislava)
SVŠT –   Slovenská vysoká škola technická (Bratislava)
STM –   Súťaž tvorivosti mládeže
ŠF –   Štátna filharmónia (Košice)
ŠKO –   Štátny komorný orchester (Žilina) 
TK Rust the Stoppers – Tanečná kapela Rust the Stoppers (Prešov)
TOČR –   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave 
TOM –   Tanečný orchester mladých
TOPO –   Tanečný orchester Petra Olejára (Prešov)
TUKE –   Technická univerzita v Košiciach
UKF –   Univerzita Konštantína Filozofa (Nitra)
VŠMU –   Vysoká škola múzických umení (Bratislava)
ZUŠ –   základná umelecká škola 

ZOZNAM SKRATIEK
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Amatér je človek, ktorý sa venuje určitej činnosti so záľubou vo svojom voľnom čase, talento-
vaný samouk, ktorý v danom odbore, v našom prípade hudbe, môže získať rešpekt a uznanie 
u profesionálov.
Koncom päťdesiatych rokov a predovšetkým v šesťdesiatych rokoch minulého storočia boli 
mladí amatérski hráči na dychových nástrojoch vychovávaní a hudobne rástli v dychovom 
súbore Červená šatka, neskôr Mládežníckom dychovom orchestri ODPaM Prešov.2 Pedagóg, 
zakladateľ, umelecký vedúci a dirigent tohto dychového súboru, Viliam Tarjányi, začal vy-
učovať talentovaných žiakov hru na dychových nástrojoch. V niektorých prípadoch to boli 
žiaci, ktorí mali základné hudobné vzdelanie vďaka návšteve hudobnej školy, neskôr ľudovej 
školy umenia, v odbore hra na husliach či klavíri.
V  školskom roku 1961/1962 sa umelecké vedenie dychového orchestra rozšírilo o  dvoch 
učiteľov, dirigentov Jozefa Boldižára a Michala Olejarníka, žiakov Viliama Tarjányiho. Hru 
na klarinete vyučoval Michal Olejarník a výučbe hry na trúbke sa venoval predovšetkým 
Jozef Boldižár, ktorý bol externým učiteľom na Hudobnej škole, neskôr Ľudovej škole umenia 
v Prešove. Priekopníkmi v hre na trúbke B v šesťdesiatych rokoch boli Štefan Foltín, Zdeněk 
Kačerik a Štefan Nižník, ktorých začiatky sú spojené s pôsobením v dychovom súbore Čer-
vená šatka, resp. Mládežníckom dychovom orchestri ODPaM Prešov.
Primárnou inštitúciou pri výchove mladých amatérskych hráčov na dychových nástrojoch 
bola Hudobná škola v Prešove. V poštátnenej hudobnej škole v školskom roku 1951/1952 exis-
tovalo dychové oddelenie, v ktorom Ján Burgr, tajomník a učiteľ hudobnej školy, vyučoval 
žiakov hru na klarinete. Na základe nového školského zákona č. 186/1960 sa v šesťdesiatych 
rokoch 20. storočia premenovali základné hudobné školy na ľudové školy umenia. Od roku 
1965 sa zakúpením nových nástrojov zlepšili na Ľudovej škole umenia v Prešove možnosti 
štúdia v hre na dovtedy menej obsadzovaných dychových nástrojoch (flauta, lesný roh, trúb-
ka). Dychové oddelenie sa postupne počas 50. a 70. rokov personálne dopĺňa o kvalitných 

2 1. septembra v  školskom roku 1959/1960 zakladá učiteľ Viliam Tarjányi na  Jedenásťročnej strednej škole 
na Mudroňovej ulici dychový súbor Červená šatka. V školskom roku 1961/1962 dychový súbor Červená šatka 
prechádza pod strechu Okresného domu pionierov a mládeže Prešov a udomácňuje sa pod názvom Mládežnícky 
dychový orchester ODPaM Prešov.

1
AMATÉRSKI  
HUDOBNÍCI
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interných učiteľov (Michal Olejarník, Anna Ďuricová, Ján Saloka, Viola Pavlovičová, Magda-
léna Matejová, Anton Nahacký). Talentovaní žiaci študujú ďalej na štátnych konzervatóriách 
a pripravujú sa na profesionálnu umeleckú dráhu. V roku 1991 sa názov školy zmenil na zá-
kladnú umeleckú školu.3

Treťou skupinou, ktorá ovplyvnila rast amatérskych hudobníkov, hráčov na  dychových 
nástrojoch v  päťdesiatych rokoch, boli hudobníci samoukovia s  výnimočným hudobným 
talentom, ku ktorým patril aj Juraj Azari (trúbka).

3 Od školského roku 1992/1993 fungujú v Prešove dve základné umelecké školy. V súčasnosti obe školy so za-
požičaním čestného názvu: ZUŠ Jána Pöschla na Prostějovskej ulici a ZUŠ Mikuláša Moyzesa na Baštovej ulici.
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17. 10. 1936 – 01. 11. 2013

Muzikant samouk. Pre svoju zodpovednosť a hráčsku kvalitu bol v 50. – 70. rokoch 
20.  storočia vyhľadávaným trubkárom pre prešovské hudobné zoskupenia. Patril 
k popredným propagátorom tanečnej hudby a dixielandu. Zaujal svojou nadanosťou 
a chcením zdokonaľovať sa v hre na trúbke.

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v Prešove. Pochádzal zo štyroch detí. Mladší brat Andrej, prezývaný Bandy, bol 
veľmi dobrým hráčom na trúbke. Juraj Azari bol muzikant samouk (autodidakt), ktorý ovlá-
dal hru na viacerých hudobných nástrojoch. Fundamentálnym hudobným nástrojom bola 
B trúbka.
Hudobné vlohy, hudobný sluch a  muzikálne nadanie objavil u  mladého  Juraja Azari-
ho učiteľ Viliam Tarjányi, od ktorého dostal ponuku učiť sa hrať na trúbke a účinkovať 
v mládežníckom dychovom orchestri. Juraj Azari túto ponuku odmietol, pretože neprejavil 
záujem o dychovú hudbu.

Záujmová umelecká činnosť:
Prvú zmienku o hraní na trúbke Juraja Azariho môžeme zaznamenať v roku 1955, keď sa 
začala formovať tanečná kapela Spoj. V tom čase väčšina kapiel hrávala v letnej záhrade 
na Kmeťovom stromoradí. V čase pôsobenia v Spoji súčasne hrával v hudobnom zoskupení 
SANGRET, ktoré malo stabilné angažmán v hoteli Dukla. S tanečnou kapelou pod hlavičkou 
Spoj hrával do  roku 1966. Po  skončení v  oboch hudobných kapelách sa rozhodol založiť 
vlastné combo, ktoré na základe konkurzov postupne dopĺňal o nových muzikantov. V roku 
1967 mala kapela týchto stálych členov: Juraj Azari (trúbka), Bernard Herstek (trombón), 
Zdenko Procík (gitara) a Ivan Maťašovský (bicie). Post klaviristov a kontrabasistov sa menil 
podľa možností hudobníkov. Hudobná skupina vystupovala počas letnej sezóny každý druhý 
týždeň v letnej záhrade na Kmeťovom stromoradí. 
Keď Bernard Herstek, výborný hudobník, aranžér a skladateľ, založil v roku 1974 detský spe-
vácky súbor Prešovčatá, angažoval Azariho ako hosťa do koncertov a televíznych vystúpení 

AZARI, Juraj
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tohto súboru. Vznikla tak vzájomná spolupráca, ktorá vyústila do spoločného muzicírovania 
v  Prešovskom dixielande v  rokoch 1978 až 1979. Po hudobnej stránke to bolo pre Juraja 
Azariho veľmi plodné obdobie.
Vrcholom spolupráce s B. Herstekom bolo obsadenie do partu trubkára v omši pre Prešov-
čatá Missa Liberorum in F, vysielanej v rámci televízneho prenosu z prešovského františkán-
skeho kostola.

Charakteristika:
V kruhu hudobníkov bol Juraj Azari hodnotený ako vynikajúci trubkár s nezameniteľným tó-
nom a veľkým osobným šarmom. Dokázal sa muzikantsky presadiť vo viacerých hudobných 
žánroch. V Prešove patril k popredným propagátorom tanečnej hudby a dixielandu, pričom 
disponoval dobrými hudobnými danosťami a improvizačnými vlohami. Zomrel v rodnom Pre-
šove. 



15

21. 03. 1947 – 31. 05. 2016

Priekopník v oblasti mládežníckej dychovej hudby a sólista Mládežníckeho dychové-
ho orchestra ODPaM Prešov. Preslávil sa sólovým prednesom skladby Niniho Rossa  
Il Silenzio (Večierka). Skladba bola dva roky súčasťou repertoáru dychového or-
chestra v  rámci výročných koncertov, výchovných koncertov, súťaží a  festivalov 
na Slovensku aj v Čechách. Svojimi výkonmi ovplyvnil mladých ľudí, aby sa začali 
venovať hre na dychovom hudobnom nástroji.

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v Sečovciach v okrese Trebišov. Hudobné základy získal návštevou Hudobnej školy 
v Prešove, hrať na husliach sa učil u pani učiteľky Margity Pállovej a externého učiteľa 
Eduarda Eremiáša. Od vzniku dychového súboru Červená šatka na vtedajšej Jedenásťročnej 
strednej škole na Mudroňovej ulici v školskom roku 1959/1960 sa datuje jeho hráčska karié-
ra v hre na trúbke. Bol žiakom šiesteho ročníka, keď ho pán učiteľ Viliam Tarjányi vybral 
do skupiny žiakov, ktorí sa začali učiť hrať na dychovom nástroji. Štefan Foltín začínal ako 
hráč na Es trúbke. V tomto orchestri účinkoval od 3. 1. 1960 do 8. 6. 1971. 
Hudobné vzdelanie si doplnil v  Hudobnej škole v  Prešove, kde navštevoval hodiny  hry 
na B  trúbke u  externého učiteľa Jozefa Boldižára. Pred sebou mal už jasný cieľ – hrať 
na trúbke. V období jedného roku štúdia na škole zvládol dva ročníky, ktoré ukončil absolvo-
vaním koncertu so skladbou Šabľový tanec od Arama Iľjiča Chačaturjana. V hre na dychovom 
nástroji sa zdokonalil natoľko, že po odchode Zdena Kačerika zaujal v dychovom orchestri 
miesto prvého hráča na B trúbke. 

Záujmová umelecká činnosť:
Húževnatosť a chuť Štefana Foltína zlepšovať sa v hre na B trúbke neostala bez odozvy. 
Zlepšovanie ho motivovalo a postupne sa vypracoval na sólistu dychového orchestra. Na vý-
ročných koncertoch Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM bol v programe koncertu 
pravidelne zaradený ako sólista. Sólové prednesy na trúbke, či už skladby G. F. Händla Si-
ciliana and Allegro s klavírnym sprievodom Jaromíra Röznera, alebo Suity pre dve trúbky 

FOLTÍN, Štefan
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od Antona Petríka v interpretácii Štefana Foltína a Štefana Nižníka, vzbudili v publiku veľký 
ohlas a obdiv. Medzi jeho vrcholné zážitky patrí aj ten, keď ako sólista Mládežníckeho dy-
chového orchestra ODPaM dňa 3. júla 1966 v Rovišti u Příbrami v Čechách zahral na trúbke 
na želanie prvému kozmonautovi sveta Jurijovi Gagarinovi skladbu Niniho Rossa Il Silenzio 
(Večierka). Prednesom tejto skladby sa verejnosti predstavil aj v ďalších rokoch počas kon-
certov a súťaží dychového orchestra, vždy s veľkým úspechom. Dňa 10. 5. 1967 bola skladba 
súčasťou 5. verejného koncertu dychového orchestra. Dňa 23. 6. 1967 bola zaradená do sú-
ťažného programu na piatom ročníku celoštátneho festivalu dychových hudieb Kmochov 
Kolín, kde dychový orchester získal skladbou Večierka, ktorú preň aranžoval Anton Petrík, 
cenu za najlepší sólistický výkon v podaní Štefana Foltína v hre na trúbke. Úspešnosť tejto 
skladby vyvrcholila dňa 29. 6. 1967 jej nahratím v štúdiu ukrajinskej pobočky Čsl. rozhlasu 
v Prešove. O popularite tejto skladby a výbornom výkone sólistu Štefana Foltína svedčí fakt, 
že skladba bola na programe aj dňa 12. 11. 1967 počas výchovných koncertov v Prievidzi.
Ako 16-ročný sa začlenil do dychového orchestra RKS Prešov, kde bol od prvých skúšok a vy-
stúpení lídrom trúbkovej sekcie. S dychovým orchestrom účinkoval nielen ako hráč, ale aj ako 
herec. Začiatkom júla roku 1964 členovia dychového orchestra RKS dostali ponuku účinkovať 
v pripravovanom filme Obchod na korze. Žiaľ, zvukové nahrávky sa nevydarili, a tak hudobné 
ukážky, ktoré pôvodne nahral dychový orchester RKS, boli nahradené profesionálnym 
orchestrom, a to filmovou hudbou skomponovanou Zdeňkom Liškom.
V  čase, keď bol zamestnaný na  železniciach ako rušňovodič, bol členom dychovej hudby 
Uzlového klubu ČSD Prešov.

Charakteristika:
Svoj hudobný život spojil hlavne s Mládežníckym dychovým orchestrom ODPaM Prešov. Aj 
keď bol Štefan Foltín amatérom, v 60. – 70. rokoch minulého storočia patril v Prešove medzi 
popredných trubkárov. Pôsobil ako orchestrálny hráč i sólista a prezentoval sa skôr mäkším 
tónom než ostrým, prenikavým. Jeho hráčsky štýl bol vyhranený prevažne na dychovú hud-
bu v dôsledku toho, že v Prešove bol v tom čase rozvoj tanečnej a swingovej hudby v začiat-
koch a na úrovni amaterizmu.
Bolo na škodu, že prechodom zo študentského života do pracovného pomeru jeho vzťah 
k muzicírovaniu ochabol. Pramenilo to z profesie rušňovodiča, vykonávanej v  železničnej 
doprave, ktorá mu neumožňovala cvičiť a udržiavať sa vo forme. Zomrel v Prešove.
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10. 08. 1964

Prešovský džezový a tanečný hudobník. Muzicírovať začal v Mládežníckom dychovom 
orchestri ODPaM v Prešove. Dlhoročný člen a sólista tanečného orchestra T.O.P. Big 
Bandu. Protagonista tanečnej hudby.

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v Prešove. Počiatky jeho muzicírovania sa začínajú v roku 1970, keď navštevoval 
Ľudovú školu umenia v Prešove. V triede učiteľky Anny Ďuricovej získal prvé kontakty s hrou 
na dychovom nástroji – trúbke.

Záujmová umelecká činnosť:
Ako väčšina žiakov hrajúcich na dychovom nástroji začínal získavať orchestrálne návyky 
v Mládežníckom dychovom orchestri ODPaM v Prešove, v ktorom účinkoval od 15. 9. 1977 
do 1. 10. 1983 na poste hráča na B trúbke. V prvých rokoch sa jeho hráčske kvality výraznejšie 
neprejavili. Výnimkou je skladba J. Chromca Veselá polka, sólo pre 4 trúbky, ktorej premiéra 
zaznela na 18. výročnom koncerte dňa 4. 6. 1980 v PKO Prešov. Marián Ircha bol jedným zo 
štyroch sólistov.
Po absolvovaní základnej vojenskej služby pokračuje v Mládežníckom dychovom orchestri 
Baštovanka pri ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove. Svoje rozvíjajúce sa muzikantské schop-
nosti uplatňuje aj v dychovom orchestri RKS Prešov.
Najdôležitejšou érou v amatérskej, záujmovej umeleckej činnosti Mariána Irchu bolo obdo-
bie od roku 1989, keď začal hrať vo vtedajšom Tanečnom orchestri Petra Olejára – TOPO 
PKO Prešov. Prvá etapa pôsobenia v  tanečnom orchestri plynula v  znamení formovania 
jeho hráčskeho profilu. Získaval skúsenosti a osvojil si špecifickú techniku hrania v sekcii 
a návyky swingového hráča. Snažil sa docieliť špecifické frázovanie, ktoré je pre tanečnú 
a swingovú hudbu veľmi dôležité. Po presune Antonína Horkela, lídra sekcie trúbok, na post 
dirigenta sa stal Ircha vedúcim skupiny trubkárov a prvým hráčom. Túto funkciu v T.O.P. Big 
Bande zastáva dodnes. V tanečnom orchestri sa naplno prejavil jeho prirodzený talent, bol 
to medzník v muzikantskej amatérskej činnosti, tam ho začala hra na trúbke viac baviť. Za-

IRCHA, Marián
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čal sa venovať nástroju a vypracoval sa na veľmi dobrého, technicky zdatného hudobníka. 
V rámci kultúrneho leta v Bardejovských kúpeľoch, na ktorom sa T.O.P. Big Band pravidelne 
zúčastňoval, zaujal ako sólista fragmentu zo skladby Georgea Gershwina Američan v Paríži, 
upravenej pre tanečný orchester. Divákov si získal kultivovaným tónom a pekným prednesom 
sólistu v skladbe Borievková hora.
Okrem účinkovania v T.O.P. Big Bande spolupracuje so zborom a orchestrom Konkatedrály sv. 
Mikuláša v Prešove.

Charakteristika:
Interpretáciou v hre na B trúbke je žánrovo vyhranený na populárnu hudbu. Účinkovaním 
v T.O.P. Big Bande sa zaradil medzi spoľahlivých amatérskych inštrumentalistov. Marián Ircha 
má slušnú technickú vyspelosť s ľahkosťou aj vo vyšších polohách. 
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11. 04. 1947 – 25. 11. 1994 
Priekopník v hre na B trúbke medzi amatérmi. Prvý sólista na 1. verejnom koncerte 
Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM Prešov, ktorý sa konal 30. 4. 1963 v PKO 
Prešov. Preslávil sa sólovým prednesom skladby Veselý trubač od skladateľa Karla 
K. Chvalovského. Skladba bola nahraná v Československom rozhlase v Košiciach. Ele-
gancia a precítenosť boli jeho cnosťami v hre na B trúbke.

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v Ústí nad Labem. Do tajov v hre na trúbke ho zaúčal Jozef Boldižár, ktorý pôsobil 
v 50. rokoch 20. storočia ako externý učiteľ ĽŠU v Prešove.

Záujmová umelecká činnosť:
Prvé skúsenosti v súborovej hre získaval ako člen a sólista v Mládežníckom dychovom or-
chestri ODPaM Prešov. V dychovom orchestri účinkoval od  septembra 1961 do  septembra 
1964 ako hráč na B trúbke. Do análov sa ako výborný muzikant zapísal tým, že bol prvým 
sólistom na  1.  verejnom koncerte tohto dychového orchestra, ktorý sa konal 30. 4. 1963 
v PKO Prešov. Prezentoval sa skladbou Veselý trubač od skladateľa Karla K. Chvalovského. 
Výkonom a prednesom získal uznanie preplnenej sály PKO Prešov. Dňa 8. 6. 1963 sa touto 
skladbou blysol aj na krajskej prehliadke STM v Košiciach. Skladba Veselý trubač bola 30. 8. 
1963 nahraná v Československom rozhlase v Košiciach. Hráčske prednosti a talent Kačerika 
boli uplatnené aj v druhom verejnom koncerte Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM 
Prešov. V  sále PKO Prešov sa na  tomto koncerte dňa 25. 4. 1964 predstavil obecenstvu 
v dvoch číslach programu: Šabľovým tancom A. Chačaturjana s klavírnym sprievodom Ja-
romíra Röznera a skladbou Veselý trubač od skladateľa Karla K. Chvalovského v sprievode 
dychového orchestra.
Schopnosti výborného hudobníka uplatnil aj ako člen dychového orchestra RKS Prešov, s kto-
rým začiatkom júla roku 1964 účinkoval v pripravovanom filme Obchod na korze. V oscarovom 
filme bol Zdeněk Kačerik členom hasičskej hudby. Žiaľ, zvukové nahrávky sa nevydarili, a tak 

KAČERIK, Zdeněk
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hudobné ukážky, ktoré pôvodne nahral dychový orchester RKS, boli nahradené profesionál-
nym orchestrom a filmovou hudbou skomponovanou Zdeňkom Liškom.

Charakteristika:
Zdeněk Kačerik bol talentovaným hudobníkom, ktorý svoj part vždy zvládol na  výbornú 
a patrí mu čestné miesto v zostave trubkárov. Hoci pôsobil na hudobnej scéne krátko, zaujal 
svojím prednesom a dobrou technikou hrania. Zomrel v Prešove.
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06. 04. 1948 – 12. 06. 2007 
Spoľahlivý, výkonný hudobník. Kariéru amatérskeho hráča na B trúbke začal v Mlá-
dežníckom dychovom orchestri ODPaM Prešov. Preslávil sa duetom Suita pre dve 
trúbky od  Antona Petríka v  interpretácii so Štefanom Foltínom. Svoje schopnosti 
hráča na trúbke uplatnil aj v tanečnej muzike.

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v Prešove. Jeho prvým učiteľom v hre na trúbke bol Jozef Boldižár, externý učiteľ 
Hudobnej školy, neskôr Ľudovej školy umenia v Prešove.

Záujmová umelecká činnosť:
Prvý kontakt s hudbou nadviazal tento hráč na B trúbke v Mládežníckom dychovom orchestri 
ODPaM Prešov v septembri 1961 a jeho účinkovanie v ňom trvalo do 25. 9. 1967. Hráčskou 
vyspelosťou patril k spoľahlivým a veľmi dobrým hudobníkom v dychovom orchestri. Dňa 
10. 5. 1964 na  4. výročnom koncerte dychového orchestra zaznela Suita pre dve trúbky 
od Antona Petríka v interpretácii Štefana Foltína a Štefana Nižníka. Prevedenie premiérovej 
skladby môžeme zaradiť medzi veľmi vydarený a úspešný sólový prednes oboch interpretov. 
Dominovala ich hráčska súhra, jednotné frázovanie a kvalitné hudobné prevedenie. 
Veľmi dobré hudobné základy hráča na  B trúbke mu dopomohli k  tomu, že ako prvý 
z hudobníkov účinkujúcich v Mládežníckom dychovom orchestri ODPaM nastúpil v septembri 
roku 1967 na základnú vojenskú službu k Divíznej hudbe v Prešove. Popri profesionálnych 
hudobníkoch hrajúcich vo vojenskej hudbe dosahoval slušnú technickú úroveň a rozhodne sa 
medzi nimi nestratil. Počas dvoch rokov základnej vojenskej služby sa jeho hudobné cítenie 
a hráčske schopnosti účinkovaním vo vojenskej hudbe výrazne zdokonalili.
Po  skončení vojenčiny sa vrátil do  Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM Prešov, 
kde bol platným hráčom od 7. januára 1970 až do 5. septembra 1971. Svoje kvality hráča 
na B trúbke uplatnil aj v dychovej hudbe RKS Prešov. Napriek tomu, že vo väčšine orchestrov 
bol druhým hráčom sekcie trúbok, svoj part si stopercentne zastal. S kolegom Štefanom 

NIŽNÍK, Štefan
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Foltínom vytvorili predovšetkým v mládežníckom dychovom orchestri veľmi dobre zohratú 
dvojicu.
Popri účinkovaní v dychových orchestroch Štefan Nižník v mladosti inklinoval k  tanečnej 
hudbe, ktorú interpretoval v hudobnej kapele Corso Beat a Tanečnom orchestri DK ROH. 
Domovskou scénou hudobnej kapely bolo Divadielko Corso pri DK ROH Prešov. Po zániku hu-
dobnej kapely Corso Beat založili bývalí členovia v roku 1974 novú hudobnú skupinu, v ktorej 
bol Štefan Nižník stabilným členom.

Charakteristika:
Štefan Nižník patril do  generácie výborných hudobníkov účinkujúcich v  Mládežníckom 
dychovom orchestri ODPaM Prešov. Mal prirodzený talent, nadanie. Cnosťou Štefana Niž-
níka v muzike, ale aj v živote bola zodpovednosť, cieľavedomosť, poctivý prístup k plneniu 
si povinností. Zomrel v rodnom Prešove.
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09. 07. 1954 
Dlhoročný spoľahlivý a výkonný člen a sólista dychových orchestrov mesta Prešov. 
Propagátor osobností hudobného života mesta Prešov, predovšetkým v oblasti dy-
chovej hudby. Detailne zmapoval komplexný pohľad na vznik, existenciu a činnosť 
dychových orchestrov a spracoval profily osobností (umeleckých vedúcich, dirigentov, 
skladateľov, pedagógov), ktoré sa význačnou mierou pričinili o popularitu tohto hu-
dobného žánru nielen v Prešove. Mimoriadne cenné sú jeho publikácie o umeleckej 
činnosti na Prešovskej univerzite v Prešove.

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v učiteľskej rodine v Prešove. Otec bol pedagóg, umelecký vedúci, dirigent a skla-
dateľ, ktorý mu vštepil základy hudobného vzdelania a lásku k hudbe. Jeho prvé hudobné 
kroky viedli na Ľudovú školu umenia v Prešove, kde študoval hru na husliach na strunovom 
oddelení. Jeho učiteľmi boli Dr. Pavol Kissóczy, Alexander Roba a Miloslav Kafluk. Päťročné 
štúdium (1964 – 1969) ukončil s vyznamenaním.

Záujmová umelecká činnosť:
Viliam Tarjányi st. bol zakladateľom, umeleckým vedúcim a dirigentom Mládežníckeho dy-
chového orchestra ODPaM v Prešove. V roku 1966 priviedol do dychového orchestra syna 
Viliama, ktorý začínal ako hráč na  Es trúbke. Postupne sa vypracoval na  sólistu v  hre 
na B trúbke a B krídlovke. V oboch sekciách bol lídrom a prvým hráčom.
Dvanásť rokov (1966 – 1978) pôsobenia bez prerušenia v Mládežníckom dychovom orchestri 
ODPaM Prešov dopomohlo Viliamovi Tarjányimu k veľmi solídnemu zvládnutiu hráčskej tech-
niky. Ako sólista v rámci festivalov, súťaží a koncertov sa blysol najúspešnejšou skladbou 
v úprave Antona Petríka Cestu poznám len ja..., sólo pre trúbku z televízneho seriálu Kre-
mienok a Chocholúšik. Skladba bola niekoľkokrát na programe výročných koncertov. Taktiež 
bola natáčaná a nahrávaná Čsl. televíziou v štúdiu Košice.
Výnimkou v rámci záujmovej umeleckej činnosti bola v rokoch 1978 – 1980 základná vojenská 
služba v Posádkovej hudbe Banská Bystrica. V čase základnej vojenskej služby účinkoval aj 

TARJÁNYI, Viliam, 
PhDr., PhD.
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v malej dychovej hudbe Selčianka, ktorá patrila k absolútnej špičke na Slovensku. Po skon-
čení vojenčiny v priebehu rokov 1980 – 1983 účinkoval v mládežníckom dychovom orchestri 
ako výpomoc na všetkých významných akciách.
Známe sú aj ďalšie dychové orchestre, s ktorými Viliam Tarjányi verejne vystupoval. V ro-
koch 1970 – 1998 bol členom a sólistom dychových orchestrov RKS Prešov, Sabinka Sabinov 
a Uzlový klub ČSD Prešov. V roku 1984 bol zakladateľom, umeleckým vedúcim a hrajúcim 
dirigentom malej dychovej hudby Vukovanka Prešov, ktorú viedol do roku 1987. 
V období štúdia na FF UPJŠ Prešov v  roku 1972 bol spoluzakladateľom hudobnej skupiny 
Dominanta, ktorá patrila v Prešove k uznávaným hudobným skupinám. Interpretovala po-
pulárnu hudbu postavenú na kvalitných hráčoch na dychových nástrojoch. Viliam Tarjányi 
hral v tomto hudobnom zoskupení na B trúbke. Protagonistom v hre na klarinete a saxofóne 
bol Peter Bednár.
Odborné vedomosti a absolutórium o ukončení ľudovej školy umenia v hre na husliach ho 
priviedli k ľudovej hudbe. V rokoch 1982 – 1988 účinkoval ako hráč na husliach, primáš a ve-
dúci hudobnej zložky vo folklórnom súbore Dúbrava Prešov.
V muzicírovaní ho stále viac priťahovala tanečná, džezová hudba. V rokoch 1997 – 2000 
účinkoval ako člen bigbandu, tanečného orchestra TOPO PKO Prešov. Svoj part 4. trúbky zvlá-
dol slušne, ale po stránke frázovania jeho hra mala určité medzery. Prejavilo sa dlhoročné 
pôsobenie v dychových orchestroch a návyky, ktoré v nich získal. V rokoch 2005 – 2008 bol 
členom TK & band. Účinkovanie v tejto hudobnej skupine mu prinieslo muzikantské uspoko-
jenie, určitú muzikoterapiu.
Po skončení aktívnej činnosti, účinkovania v hudobných zoskupeniach sa venoval a venuje 
publikačnej činnosti zameranej predovšetkým na oblasť dychovej hudby.

Charakteristika:
Počas účinkovania vo všetkých hudobných zoskupeniach vždy pristupoval k  hudbe veľmi 
zodpovedne, poctivo a sebakriticky. Bol spoľahlivým a na amatérskej úrovni veľmi dobrým 
hráčom aj sólistom. Disponoval výbornou hudobnou pamäťou. Za krátku dobu sa dokázal 
naspamäť naučiť celý koncert aj služobný repertoár.
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Prvými členmi vojenských dychových hudieb boli elévi (žiaci, čakatelia na miesto). Po vzniku 
Československa sa postupne objavila potreba prípravy vojenských hudobníkov nielen v rámci 
vojenskej služby, ale aj z odbornej, hudobnej stránky.
V publikácii Dejiny Prešova 24 sa uvádza, že vedúcou osobnosťou hudobného života v Pre-
šove v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia bol Leopold Kohout, absolvent Pražskej 
organovej školy, český skladateľ a kapelník vojenského orchestra 67. pešieho pluku v Pre-
šove. Vojenská hudba mala počas svojej existencie v Prešove viacero názvov. Od 1. 11. 1991 
bola prevelená do Košíc ako Posádková hudba Košice a koncom roka 2003 bola zrušená.5 
Vojenskí hudobníci okrem účinkovania vo vojenskej hudbe v Prešove prezentovali svoje hráč-
ske schopnosti v profesionálnom divadelnom orchestri DJZ Prešov alebo v amatérskych or-
chestroch a iných hudobných formáciách v Prešove.
Profesionálne hudobné vzdelanie získavali títo hudobníci štúdiom na  Vojenskej hudobnej 
škole Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem. Názov škola niesla od roku 1958 do roku 1990.6 
Po ukončení vojenskej hudobnej školy boli väčšinou jej absolventi pridelení ako vojaci z po-
volania k posádkam, v ktorých pôsobila vojenská hudba.
V mnohých prípadoch sa po skončení vojenskej hudobnej služby stali platnými členmi pro-
fesionálnych orchestrov alebo pedagógmi základných umeleckých škôl. Pokiaľ ide o vojen-
ských hudobníkov slúžiacich v Divíznej hudbe v Prešove, ako učitelia nastúpili: Zdeno Borňas, 
Jaromír Doležal, Antonín Horkel, Tibor Kapitán, Anton Nahacký, Miroslav Vlček, Jaromír Vo-
lejník a Ladislav Žilík.
Prítomnosť bývalých vojenských hudobníkov v civilných profesionálnych alebo amatérskych 
hudobných zoskupeniach zaručila dosiahnutie hudobnej a hráčskej kvality a vyššiu umelec-
kú úroveň.

4 SEDLÁK, I. a kol. Dejiny Prešova 2. 1965, s. 107-108.
5 Genéza vojenskej dychovej hudby v  meste Prešov je spracovaná v  publikácii Viliama Tarjányiho Prešovské 

osobnosti dychovej hudby (2013, s. 95-101).
6 TARJÁNYI, V. Prešovské osobnosti dychovej hudby. 2013, s. 94-95.
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VOJENSKÍ
HUDOBNÍCI
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26. 04. 1957
Významný interpret organovej a sakrálnej hudby v Prešove. Frontman Prešovského 
dixielandu. Všestranný trubkár, ktorý sa rovnako dobre uplatnil v oblasti tradičného 
džezu, ako i v tanečnom orchestri. Svoje hudobné vedomosti a znalosti odovzdáva 
žiakom ako pedagóg na umeleckých školách. Pre svoju muzikalitu a spoľahlivosť je 
vyťažený vo viacerých hudobných žánroch.

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v  Novom Jičíne. Základné hudobné vzdelanie získal na  Ľudovej škole umenia 
v  Ostrave Vítkoviciach. Študoval odbor dychový, hru na  trúbke v  triede učiteľa Hantla. 
S nástupom na strednú školu 1. 9. 1972 sa začalo jeho štúdium na Vojenskej hudobnej škole 
Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem. Hru na trúbke študoval v triede vtedajšieho mjr. Jose-
fa Čecha, učiteľom hry na gitare bol prof. Petr Hájek. Školu ukončil 17. 7. 1976. 
Antonín Horkel bol od začiatku ambicióznym muzikantom, ktorý sa snažil zdokonaľovať aj 
po  odbornej stránke. V  rokoch 1988 – 1990 absolvoval štúdium popri zamestnaní, dvoj-
ročné pomaturitné nadstavbové štúdium na Vojenskej hudobnej škole Víta Nejedlého v hre 
na trúbke. Pedagogické minimum pre výučbu hry na gitare získal pomaturitným štúdiom 
na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove v rokoch 2010 – 2012. Po úspeš-
nom absolvovaní štúdia získal titul DiS. art.

Profesionálna hudobná činnosť:
Od  prvých chvíľ svojej profesionálnej hudobnej činnosti pôsobil ako muzikant vo funkcii 
inštruktora hry na trúbke v Divíznej hudbe v Prešove, a to až do roku 1991. Od roku 1991 
do roku 1998 pôsobil v Posádkovej hudbe Košice vo funkcii sólistu, hráča na trúbke.
Po skončení vojenskej služby nastupuje ako externý člen do divadelného orchestra DJZ Pre-
šov, kde pôsobí do  roku 2004. Popri účinkovaní v  divadle sa v  roku 2004 začína písať 
jeho umelecká kariéra v Prešovskom dixielande. V priebehu doterajších 16 rokov absolvo-
val s dixielandom množstvo vystúpení na Slovensku, ale aj v Česku. Je to obdobie, v kto-
rom nachádza zmysel a náplň svojho muzicírovania. Stal sa frontmanom v dychovej sekcii. 

HORKEL, Antonín,  
DiS. art.
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Pri svojich projektoch spolupracuje dixieland so speváčkou Katkou Koščovou a slovenským 
Armstrongom, Petrom Ondriom z Víťaza.
Ako väčšinu hráčov na dychových nástrojoch ho priťahuje tanečná hudba. Výrazne sa an-
gažoval ako hráč na  trúbke v T.O.P. Big Bande Prešov, spočiatku ako líder sekcie trúbok. 
V rámci podujatí kultúrneho leta v Bardejovských kúpeľoch, na ktorých sa T.O.P. Big Band 
pravidelne zúčastňoval, sa blysol brilantným prednesom, sólom na piccolo trúbke v skladbe 
G. Ph. Telemanna Koncert D-dur. Neskôr počas piatich rokov zastával funkciu umeleckého 
vedúceho a dirigenta bigbandu. Spolupracoval alebo spolupracuje tiež s ďalšími tanečnými 
a salónnymi orchestrami: TOPL Košice a Brass Quintet. Zaujímavá bola aj jeho krátka spolu-
práca s prešovskou avantgardnou skupinou Chiki liki tu-a. Úspešné bolo tiež jeho účinkovanie 
v hudobnej kapele Heľenine oči, v ktorej určitý čas hosťoval. Vzájomná spolupráca s tými-
to telesami sa premietla do nahrávania hudby pre rozhlas a televíziu. Dlhoročná, úspešná 
a plodná je jeho spolupráca so zborom a orchestrom Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove. 
Účinkoval tiež na komorných benefičných koncertoch pre občianske združenie Magis. 
Hudobné zoskupenie Brass Quintet, v  ktorom tiež pôsobí, vystupuje aj pod názvom Pre-
šovskí trubači. Členmi tohto hudobného telesa sú hudobníci, nadšenci a propagátori hry 
na plechových dychových nástrojoch. Najčastejšou koncertnou zostavou je plechové dycho-
vé kvinteto (brass kvintet) v zložení 2 trúbky, lesný roh a 2 trombóny, prípadne trombón 
a tuba.
Antonín Horkel patrí tiež medzi interpretov organovej a sakrálnej hudby v Prešove. V roku 
2017 v rámci festivalu Svätomikulášsky organ, ktorý sa niesol v znamení spojenia organu 
a dychového nástroja, sa predstavil v  druhý večer 19. 10. 2017 v  Kostole sv. Jozefa, tzv. 
františkánskom, jeden z najväčších slovenských organových talentov Tomáš Mihalik spolu 
s trubkárom Antonínom Horkelom.

Pedagogická činnosť:
Neodmysliteľnou a  záslužnou prácou je aj jeho pedagogická činnosť. Prvým učiteľským 
miestom, na ktorom začal pôsobiť ako externý učiteľ, bola ZUŠ v Giraltovciach. Od  roku 
1998 až po súčasnosť učí na ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove. Podieľa sa na edukácii detí 
v hre na trúbke a gitare.

Charakteristika:
Svoj part si vždy zastal na výbornú v každom hudobnom telese, v ktorom pôsobil a pôsobí, 
či už ako tutti hráč, alebo sólista. Antonín Horkel patrí k spoľahlivým a hráčsky vyspelým 
univerzálnym hráčom, profesionálnym hudobníkom. 
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09. 04. 1944
Osobnosť tanečnej a  swingovej hudby v  Prešove. Popredný trubkár, basgitarista 
a hudobný aranžér. Zaranžoval vyše 75 skladieb pre divadelný orchester DJZ Pre-
šov, tanečný orchester, malú dychovú hudbu a iné hudobné zoskupenia. Vďaka svojej 
aranžérskej tvorivosti sa radí medzi výrazné osobnosti v tanečnej hudbe.

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v  Lipovom v  okrese Komárno. Hudobné základy dostal v  rodine, kde otec bol 
všestranný ľudový muzikant, hráč na viacerých ľudových nástrojoch, predovšetkým na hus-
liach, cimbale a klarinete. Základné vzdelanie získal štúdiom na Hudobnej škole v Partizán-
skom v hre na husliach u učiteľa Kotlára. V rokoch 1958 – 1961 absolvoval Vojenskú hudobnú 
školu Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem v hre na husliach a hlavnom nástroji trúbke. 
Jeho učiteľmi boli vtedajší npor. Jiří Holcman (hra na trúbke) a kpt. Antotnín Eis (hra na 
husliach). Vojenskú hudobnú školu ukončil absolventským koncertom, skladbou Vladimíra 
Šelokova Etuda č. 2.

Profesionálna hudobná činnosť:
Už počas štúdia na vojenskej hudobnej škole veľmi výrazne inklinuje k tanečnej hudbe, kto-
rú mali na  škole „zakázanú“. Do základov frázovania tanečnej hudby ho zasvätil Antonín 
Mikulka, vojenský hudobník, hráč na bicích nástrojoch a výborný klavirista v Posádkovej 
hudbe Klatovy, ktoré boli prvou profesionálnou stanicou Tibora Kapitána, mladého absol-
venta vojenskej hudobnej školy. Ďalšími zástavkami tohto hudobníka počas vojenského živo-
ta bola Posádková hudba Bratislava a Divízna hudba Prešov. V čase vykonávania vojenskej 
služby v Prešove ako hudobník založil kapelu Rust the Stoppers, ktorá bola zložená z výbor-
ných vojenských hudobníkov z povolania.
Pri DK ROH bol dirigentom sezónneho tanečného orchestra, ktorý sprevádzal mladých ná-
dejných spevákov na  autorskej súťaži piesní. Svoju spevácku kariéru pri tomto orchestri 
začínala Magda Medveďová, Beáta Dubasová či Peter Nagy.

KAPITÁN, Tibor
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Po službe v divíznej hudbe prijal angažmán v divadelnom orchestri DJZ Prešov, do ktorého 
nastúpil 1. 9. 1972 ako prvý hráč na B trúbke a strávil v ňom 21 divadelných sezón. Popri 
účinkovaní v divadelnom orchestri sa venoval tanečnej hudbe. Tri mesiace účinkoval v kapele 
speváka Dušana Kollára ako hráč na trúbke počas koncertného turné v Dánsku. Kapitánove 
manažérske schopnosti pri zakladaní výborných hudobných skupín sa prejavili aj v ďalších 
rokoch. V období 80. rokov minulého storočia založil hudobnú skupinu TK & band, ktorá 
patrila počas svojej existencie k popredným hudobným formáciám v Prešove. Ich domovskou 
scénou bol DK ROH Prešov. Členmi hudobnej skupiny boli hudobníci na vyspelej úrovni.
V rokoch 1997 – 2000 pôsobil ako dirigent tanečného orchestra TOPO PKO Prešov. Po ukon-
čení pôsobenia v TOP-e obnovil hudobnú skupinu TK & band, kde okrem pôsobenia vo funkcii 
umeleckého vedúceho hrával na basgitare a trúbke. Skladby upravoval jednotlivým hráčom 
a  spevákom na  mieru, čím im umožnil hudobne vyniknúť. Dbal na  vyrovnaný zvuk celej 
kapely.

Pedagogická činnosť:
Po skončení účinkovania v DJZ Prešov svoje bohaté skúsenosti profesionálneho hudobníka 
odovzdával výchovou deťom. Začínal ako učiteľ na ZUŠ v Giraltovciach. Ďalšie kroky ho ako 
pedagóga viedli na ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove, kde vyučoval hru na gitare, a v dô-
chodkovom veku na Súkromnú základnú umeleckú školu v Ľuboticiach.

Tvorivá činnosť:
Významnou súčasťou Kapitánovho hudobného života je bezpochyby aj aranžérska činnosť, 
predovšetkým v oblasti tanečnej hudby. Bol a  je aj v súčasnosti neuveriteľne činorodým 
v aranžérskej práci. Zaranžoval vyše 75 skladieb pre divadelný orchester DJZ, tanečný or-
chester T.O.P. Big Band, malú dychovú hudbu a iné hudobné zoskupenia.

Charakteristika:
V čase profesionálneho pôsobenia bol Tibor Kapitán ako hráč, ale aj dirigent a vedúci hu-
dobných skupín zanieteným popularizátorom tanečnej hudby. Patril k vynikajúcim univer-
zálnym hráčom na trúbke v rámci viacerých hudobných žánrov. V jeho dychovom, tanečnom 
aj swingovom hraní bolo vždy cítiť ľahkosť a  istotu. Bol prvotriedny hudobník, ktorý ku 
každému partu, ktorého sa zhostil výborne, pristupoval zodpovedne, profesionálne a s hráč-
skou radosťou.
Významne zasiahol do vývoja takmer všetkých hudobných žánrov. Bol excelentným hráčom 
v  dychovej hudbe, klasickej hudbe aj tanečnej hudbe. Nielen počas svojej profesionálnej 
hráčskej kariéry, ale aj po nej patril k najlepším hráčom na trúbke v rámci tanečnej a swin-
govej hudby v Prešove. Priblížil sa ako jediný k dokonalosti frázovania synkop. Jeho teória, 
ako zvládnuť frázovanie, spočívala v  myšlienke čo najviac počúvať nahrávky najlepších 
svetových big bandov, džezových interpretov, vstrebávať ich interpretačný prejav a postup-
ne ho aplikovať v praxi. Hudba bola a stále je náplňou jeho života a venuje sa jej s plným 
zaujatím.
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Kapitola predstavuje hudobníkov, ktorí dosiahli najvyššie hudobné vzdelanie a ich umelecká 
činnosť je spätá s profesionálnou dráhou hudobníka.
Prešovská Ľudová škola umenia a neskôr obe ZUŠ v Prešove vychovali v období 50. – 90. 
rokov minulého storočia niekoľkých hudobníkov, ktorí pokračovali v štúdiách ďalej a stali 
sa z nich profesionálni hráči na dychových nástrojoch. Vzdelanie na Konzervatóriu v Koši-
ciach získali A. Trnková-Oleárová, A. Vlasatá, Ľ. Štoffová-Semanová, F. Mertinková, J. Tara-
sovič, Ľ. Kamenský, B. Kopčák; na Vysokej škole múzických umení v Bratislave Ľ. Kamenský, 
B. Kopčák; na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
F. Turák. Po skončení štúdií na odbornej škole a vrcholnej vzdelávacej, vedeckej a umeleckej 
ustanovizni pôsobili alebo pôsobia ako profesionálni hudobníci v profesionálnych telesách. 
V oblasti tanečnej, swingovej hudby sa výrazne presadil Ľ. Kamenský, B. Kopčák a F. Turák.
Spomínaní profesionálni hudobníci robia dobré meno mestu Prešov, pre vysokú úroveň kul-
túry, vzdelanosti a školstva nazývanému aj „Atény nad Torysou“.

3
PROFESIONÁLNI 
HUDOBNÍCI
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13. 08. 1976 
Významný, popredný slovenský trubkár. Prvý hráč na trúbke v orchestri Slovenskej 
filharmónie. Zakladajúci člen formácie Fats Jazz Band, s ktorou pravidelne účinkuje 
po celom Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku. Dokáže aktívne pô-
sobiť v hudobných zoskupeniach aj ako hráč sólového partu. Pôsobí ako pedagóg 
na štátnom Konzervatóriu v Bratislave. 

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v Prešove. Od detstva sa v rodine Kamenských muzicírovalo. Otec bol slušný ama-
térsky muzikant, hráč na trúbke, ktorý vzbudil v synovi Ľubomírovi záujem o hudbu. Jeho 
prvé hudobné kroky viedli na Ľudovú školu umenia v Prešove, kde študoval hru na trúbke 
u učiteľa Jozefa Kakaščíka. Počas študentských rokov na Ľudovej škole umenia v Prešove 
pôsobil v Mládežníckom dychovom orchestri ODPaM Prešov a v dychovom orchestri Robot-
níckeho kultúrneho spolku Prešov.
V rokoch 1990 – 1996 študoval hru na trúbke na Konzervatóriu v Košiciach, prvé tri roky 
(1990 – 1993) v triede učiteľa Františka Hrčku a v rokoch 1993 až 1996 v triede učiteľa Petra 
Slávika. Orchestrálnu prax získaval v školskej dychovke a školskom orchestri na konzerva-
tóriu. Platným hráčom v  čase štúdia bol aj v divadelnom orchestri DJZ Prešov a Štátnej 
filharmónii Košice. Konzervatórium ukončil absolventským koncertom, skladbou Jiřího Paue-
ra Koncert pre trúbku a orchester.
Už v období štúdia na konzervatóriu sa u Ľubomíra Kamenského prejavil výnimočný talent, 
ktorý ďalej zdokonaľoval v rokoch 1996 – 2000 na Vysokej škole múzických umení v Bratisla-
ve v triede významného trubkára, pedagóga doc. Kamila Roška. Výsledky na seba nenechali 
dlho čakať. Zúčastnil sa na popredných interpretačných súťažiach s prenikavými úspechmi. 
V roku 1997 v Medzinárodnej interpretačnej súťaži v Brne získal 3. miesto a v roku 1999 
v rovnakej súťaži 1. miesto a titul absolútny víťaz.

KAMENSKÝ, Ľubomír, 
Mgr. art. 
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Profesionálna hudobná činnosť:
Nadanosť Ľubomíra Kamenského ako hráča na trúbke sa rozvíjala mimoriadne rýchlo. Prvé 
profesionálne kroky ho už počas vysokoškolského štúdia zaviedli do orchestra Opery SND, 
kde od roku 1997 zastával party druhej trúbky a prvého kornetu. V tomto umeleckom telese 
pôsobí dodnes. Od roku 2004 zastáva funkciu prvého hráča na trúbke v orchestri Slovenskej 
filharmónie. Okrem toho spolupracoval i s ďalšími hudobnými telesami (SKO Bohdana War-
chala, ŠKO Žilina, ŠF Košice, Symfonický orchester FOK, Moskovská filharmónia, Český národ-
ný symfonický orchester, DJB Košice). 
Je zakladajúcim členom komorného telesa Slovak Brass Quintet, ktoré vzniklo v roku 1999. 
Počas desaťročného účinkovania (2002 – 2012) v orchestri Bratislava Hot Serenaders získal 
bohaté hráčske skúsenosti od zakladateľa a vedúceho orchestra Juraja Bartoša.7 Dvanásť-
ročné pôsobenie pri excelentnom trubkárovi Jurajovi Bartošovi bolo nepochybne najlepšou 
školou na získanie dokonalosti a hráčskej vyspelosti v hre na trúbke. Obrovské uplatnenie 
a hráčske „nájdenie sa“ zaznamenáva Ľubomír Kamenský ako zakladajúci člen formácie Fats 
Jazz Band.8

Pedagogická činnosť:
Popri hráčskej činnosti sa Ľ. Kamenský podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov. V rokoch 
2005 – 2007 pôsobil ako pedagóg hry na trúbke na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. 
Od septembra školského roku 2020/2021 je pedagógom, učiteľom hry na nástroji na štátnom 
Konzervatóriu v Bratislave na Tolstého ulici.

Charakteristika:
Ľubomír Kamenský sa presadil v  hudobnom svete už počas svojich študentských rokov 
na VŠMU v Bratislave, čo je mimoriadne významný medzník jeho hudobného života. Prienik 
medzi popredných hudobníkov, hráča na B trúbku, v Bratislave je veľkým úspechom a zá-
roveň zaväzujúcim podnetom udržiavať si vysokú profesionalitu, pretože mesto Bratislava 
disponuje radom výborných hráčov na trúbke.
Od  interpretácie dychovej hudby, tanečnej, džezovej až po  klasický repertoár dokáže 
Ľubomír Kamenský skladbám svojím prednesom vdýchnuť vlastný hudobný rukopis, punc 
jedinečnosti. 

7 Juraj Bartoš (nar. 1967 v Bratislave) je významný a excelentný hráč na trúbke, skladateľ a aranžér. Od za-
čiatku svojej kariéry sa venoval predovšetkým džezu. Spolupracoval s množstvom vynikajúcich domácich aj 
zahraničných súborov, orchestrov a džezových formácií. Je zakladateľom, umeleckým vedúcim, aranžérom 
a trubkárom orchestra Bratislava Hot Serenaders (1990), zakladajúcim členom súborov The Quartet (1988) 
a Hot House Quintet. 

8 Swingová kapela Fats Jazz Band ako jediná na Slovensku hrá akusticky štýlovú swingovú hudbu tridsiatych 
a štyridsiatych rokov minulého storočia v originálnych aranžmánoch tak, ako sa kedysi hrávala v nočných 
kluboch New Orleansu. Swingovú kapelu založil Ladislav Fančovič, jeden z najlepších súčasných slovenských 
klaviristov.
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31. 03. 1974

Absolvent Konzervatória v Košiciach. Elegantný a kultivovaný hráč na trúbke. Hráč 
a  manažér tanečného orchestra T.O.P. Big Band v  Prešove. Zanietený pedagóg, 
dosahujúci veľmi dobré výsledky v edukačnom procese. Jeden z najdôležitejších in-
špirátorov súčasnej prešovskej swingovej a tanečnej hudby.

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v  Michalovciach. V  roku 1985 na  podnet Jána Štafuru, ktorý bol v  tom čase 
riaditeľom ĽŠU v Poprade, začal hrať na B trúbke. J. Štafura nádejného trubkára odporučil 
na ĽŠU v Michalovciach do triedy Jána Gubiša, ktorý mu dal prvé základy. Orchestrálnu prax 
získaval ako hráč v dychovom orchestri pri Ľudovej škole umenia v Michalovciach a mest-
skom dychovom orchestri v Michalovciach, ktorých dirigentom bol Ján Gubiš. Na základnej 
umeleckej škole sa začal intenzívnejšie venovať trúbke, čo rozhodlo, že jeho ďalšie štúdium 
viedlo na Konzervatórium v Košiciach. Na štúdium bol prijatý v  roku 1988 a do štvrtého 
ročníka navštevoval triedu prof. Ferdinanda Hrčku. Posledné dva ročníky absolvoval v triede 
Petra Slávika. Šiesty ročník v  roku 1993 študoval individuálnou formou z  dôvodu nástu-
pu do divadelného orchestra DJZ v Prešove na post hráča na B trúbke. V období štúdia 
na konzervatóriu v rámci kolektívnych aktivít účinkoval v školskom symfonickom orchestri aj 
dychovom orchestri. Maturitnú skúšku absolvoval Koncertom pre trúbku a orchester od Ale-
xandra Arutunjana. Konzervatórium ukončil absolventským koncertom, skladbou Trompetino 
pre trúbku a klavír skladateľa Jiřího Pauera. 
Počas štúdia na konzervatóriu bol členom Hasičskej dychovej hudby v Košiciach, ktorej diri-
gentom bol Juraj Adam. Účinkoval tiež v malom dychovom orchestri Košičanka, kde bol ka-
pelníkom Dušan Iľanovský, a malej dychovej hudbe Kľušovanka pod vedením Miroslava Vaš-
ka. So všetkými týmito orchestrami absolvoval obrovské množstvo vystúpení a koncertov.
V rokoch 2005 – 2010 si rozširuje pedagogické vzdelanie na Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry. Externe ukončil magisterské 
štúdium v študijnom odbore hudobné umenie a estetika.

MAJOROŠ, Marek,
Mgr., DiS. art.
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Profesionálna hudobná činnosť:
Po absolvovaní štúdia na Konzervatóriu v Košiciach získava prvé profesionálne angažmán 
v divadelnom orchestri DJZ v Prešove. V divadelnom orchestri je prvým hráčom na B trúbke 
až do zrušenia spevohry DJZ v Prešove (2005). Príležitostne účinkuje v Štátnej filharmónii 
Košice, ako aj v orchestri opery Štátneho divadla v Košiciach.
V roku 1996 oslovil Mareka Majoroša vtedajší dirigent orchestra T.O.P. Big Band v Prešove 
Antonín Horkel, aby nastúpil ako hráč na trúbke. Príležitosti hrávať s týmto orchestrom sa 
chytil a stáva sa jeho neodmysliteľným členom. V T.O.P. Big Bande účinkuje už plných 24 
rokov a v súčasnosti zastáva funkciu vedúceho orchestra a zároveň je hráčom trúbkovej 
sekcie.
Počas vysokoškolského štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove bol stálym protagonis-
tom (sólistom v hre na B trúbke) kultúrnych podujatí konaných na Prešovskej univerzite 
v Prešove, na ktorých vystupujú mimoriadne nadaní študenti. V siedmom ročníku (2009) 
Adventného koncertu Cameraty academica a  jej hostí sa Marek Majoroš ako interpret 
blysol hrou na B trúbke spolu s trombonistom Matejom Berčíkom v skladbe (transkribo-
vanej) Johanna Sebastiana Bacha Prelúdium č. 4. V rámci 5. jarného koncertu Cameraty 
academica a  jej hostí v  roku 2010 sa publiku predstavil Koncertom Es dur pre trúbku 
a orchester od Jána Křtitela Jiřího Nerudu v úprave pre klavír (Petra Timková). V ôsmom 
ročníku (2010) Adventného koncertu Cameraty academica a jej hostí Marek Majoroš de-
monštroval dokonalosť v hre na piccolo trúbke v skladbe Henryho Purcella Sonáta B dur 
pre trúbku a basso continuo: Allegro – Allegro s klavírnym sprievodom (Petra Timková). 
Všetky koncerty v podaní Mareka Majoroša boli vysoko ocenené. Prezentoval sa ako vy-
spelý, technicky zdatný muzikant.
Známe sú aj ďalšie hudobné formácie, s ktorými Marek Majoroš verejne vystupoval a vy-
stupuje, ako hudobná skupina Fade Out (1997 – 1999) či zbor a orchester pri Konkatedrále 
sv. Mikuláša v Prešove, ktorý diriguje Stanislav Šarišský. Svojou interpretáciou dokazuje, že 
patrí medzi prvotriednych trubkárov.

Pedagogická činnosť:
Veľmi pozitívny vzťah k hudbe priviedol Mareka Majoroša k učiteľskému povolaniu. Vyučo-
val na viacerých základných umeleckých školách – Michalovce, Moldava, Bardejov, Sabinov 
a Giraltovce.
Po zrušení spevohry DJZ v Prešove (2005) sa začína intenzívne venovať pedagogickej čin-
nosti. Na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove so svojimi žiakmi dosa-
huje pozoruhodné výsledky. V rámci 7. ročníka Zahrajme si pre radosť 2020, súťažnej pre-
hliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových 
nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl, získava jeho žiak Timotej Šarocký (trúbka) 
strieborné pásmo v prvej súťažnej kategórii. Zlaté pásmo v druhej kategórii získal žiak Jakub 
Kerpčár (trúbka). Na Základnej umeleckej škole v Lipanoch okrem vyučovania hry na trúbke 
od roku 2007 diriguje Malý tanečný orchester. Teoretické vedomosti a vysokoškolské vzdela-
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nie uplatňuje ako učiteľ hudobno-teoretických predmetov (sluchová analýza, dejiny hudby) 
na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove.

Charakteristika:
Marek Majoroš je elegantným a kultivovaným hráčom na trúbke. Disponuje pekným, čistým, 
zdravým tónom. Svojím prístupom k žiakom dosahuje veľmi významné úspechy v edukačnom 
procese.
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07. 05. 1956 

Osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Slovenský skladateľ, aranžér, spevák, hráč 
na klávesových nástrojoch, trubkár, trombonista, kapelník, pedagóg, muzikológ, hu-
dobný režisér, hudobný dramaturg. Úspešný, výkonný hudobník v dychovom orchestri, 
tanečnom orchestri, tradičnom jazze a jazzrockovom hudobnom žánri. Do povedomia 
sa zapísal taktiež ako vynikajúci aranžér a skladateľ. 

Hudobné vzdelanie:
Narodil sa v Prešove a vyrastal v rodine intelektuálov, obaja rodičia a starí otcovia z oboch 
strán boli učiteľmi. Základné hudobné vzdelanie získal vo svojom rodisku v Prešove na Ľudovej 
škole umenia v odbore hra na husliach u pp. Andreja Heřmana a Margity Pállovej. Základy 
v hre na trúbke získal na ZDŠ na Mudroňovej ulici v Prešove u učiteľa hudobnej výchovy 
Viliama Tarjányiho.
Ďalšie kroky v  hudobnom živote zaviali Františka Turáka na  Katedru hudobnej vedy 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1975 – 1979). Cenné vedomosti zís-
kal v odbore muzikológia u pedagogických osobností prof. Jozefa Kresánka, prof. Ľubomíra 
Chalupku a ďalších. Spev ho vyučovali PhDr. Oľga Šimová, CSc., a František Tugendlieb, dže-
zový klavír Ladislav Gerhardt.

Záujmová umelecká činnosť:
Skúsenosti hudobníka zbieral najprv v školských súboroch: v detskom speváckom zbore pri 
ZDŠ Mudroňova, v sláčikovom kvartete pri ĽŠU Prešov, kde hral na husliach, a vo folklórnom 
súbore. 
Kariéru hráča na dychovom nástroji začal už v dvanástich rokoch ako trubkár v Mládežníc-
kom dychovom orchestri ODPaM v Prešove, kde sa postupne prechodom od sprievodného 
nástroja Es trúbky a tutti hráča vypracoval na sólistu dychového orchestra v hre na B trúb-
ke. V tomto orchestri pôsobil od 2. 2. 1969 do 4. 9. 1975. Na jubilejnom X. výročnom koncerte 
dychového orchestra sa v preplnenej sále PKO Prešov dňa 16. 5. 1972 predstavil ako sólista 

TURÁK, František, 
Mgr., CSc.
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spolu s Jurajom Dorkom v skladbe Magic trumpet skladateľa Berta Kaempferta. Sólisti zožali 
neutíchajúci potlesk publika. Skladba bola zaradená do repertoáru dychového orchestra aj 
dňa 9. 9. 1972 na celoslovenskom festivale mládežníckych dychových orchestrov, VII. ročníku 
Pádivého Trenčína. Svojím výkonom obaja sólisti prispeli k absolútnemu víťazstvu Mládež-
níckeho dychového orchestra ODPaM v Prešove. František Turák tiež intenzívne spolupraco-
val s dychovou hudbou RKS Prešov. Popri hraní v dychových orchestroch mal od mladých 
rokov sklony k džezovej a swingovej hudbe. Počas muzicírovania v rodnom meste sa stal 
kľúčovým hráčom na trúbke v dixielandovej skupine Lečo partia 2 (1971 – 1975) a jazzro- 
ckovej Eufónii (1972 – 1975).

Profesionálna hudobná činnosť:
Počas štúdia na FF UK v Bratislave bol ako trubkár členom populárnej skupiny Elán (1975 – 
1978), v ktorej pôsobil aj neskôr už ako slobodný umelec, klavirista a spevák (1979 – 1980, 
1990 – 1991). Dráha profesionálneho muzikanta, pedagóga a predovšetkým muzikológa sa 
začala intenzívne rozvíjať v 80. rokoch 20. storočiach. Dvanásť rokov intenzívne spolupra-
coval s Tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave ako skladateľ, aran-
žér, interpret, a to až po zánik tohto orchestra (1981 – 1993). V 80. rokoch v slobodnom 
povolaní účinkoval vo viacerých koncertných a výjazdových profesionálnych skupinách, ako 
Gays&Dolls, ktorú zakladá spolu s Petrom Kövešom. Ako kapelník, skladateľ, aranžér, spevák 
a  klávesista založil cez umeleckú agentúru Slovkoncert vlastnú formáciu, skupinu Tonic, 
a na základe umeleckej kvality a úspešnosti u publika s kolegami dosiahol vlastný koncertný 
program (1986 – 1990), čo sa podarilo v danom období iba 12 kapelám koncertného odde-
lenia uvedenej agentúry.
V  90. rokoch po  rozpade existenčne kľúčových profesionálnych inštitúcií (Slovkoncert, 
Čsl. rozhlas, Tanečný orchester Čsl. rozhlasu a i.) sa vracia na pár mesiacov späť do skupiny 
Elán (1990). Postavil kapelu pre komerčný zájazd do Fínska (1991), hral ako klavírny a spe-
vácky sólista vo Švajčiarsku (1992).9 Počas pôsobenia na UMB v Banskej Bystrici hrá s vý-
bornými džezovými telesami OK Band Banská Bystrica a BB Band Banská Bystrica. Doteraz 
poslednou hudobnou formáciou, s ktorou František Turák pôsobí od roku 2018, je skupina 
Transylvánske Obedy, ktorá sa štýlovo zaradzuje k fusion – rocku a jazzu či jazzrocku.

Tvorivá činnosť:
Významnou súčasťou Turákovho hudobného života je bezpochyby skladateľská a aran-
žérska činnosť. Debutom jeho skladateľskej tvorby bola skladba Ľúbim ťavu, ktorú napísal 
za čias pôsobenia v Eufónii. Nepretržite komponuje a aranžuje skladby rôznych hudob-
ných druhov v  multištýlových žánroch so segmentmi rockovej, džezovej, avantgardnej 
a klasickej hudby. 

Pedagogická činnosť:
František Turák vystriedal niekoľko rôznych zamestnaní. Učil hru na klavíri na Ľudovom 
konzervatóriu v Bratislave, súkromne vyučoval spev a tiež pôsobil ako hudobný redaktor 

9 František Turák. In: Wikipedia. Slobodná encyklopédia.
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a režisér v bratislavskom rozhlase. Odboru, ktorý vyštudoval na FF UK, muzikológii, sa 
najprv venoval ako ašpirant Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratisla-
ve (1993 – 1997). Po obhajobe dizertačnej práce odchádza do Slovenskej televízie, kde 
pôsobil neskôr ako šéfdramaturg (1997  –  1998). Ako vedec a  učiteľ na  vysokej škole 
pôsobí najprv na UKF v Nitre, najmä však na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a viacerých 
súkromných školách. Ako odborný asistent vyučoval predmety harmónia a polyfónia, hu-
dobné formy a druhy, rozbor skladieb, náuka o hudobných nástrojoch, inštrumentácia, 
hra a čítanie z partitúr, improvizácia a štylizácia, dejiny klasickej hudby, dejiny hudby 
20. storočia, dejiny a  teória džezovej a  rockovej hudby, propedeutika muzikológie, hra 
v  súboroch, klavírny sprievod, kompozícia. S  bohatými profesionálnymi skúsenosťami 
kapelníka, aranžéra a interpreta spolu s kolegami v roku 2003 rozvinul na FHV a PF Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici originálny študijný program Hudobné súbory. Jeho 
publikačná činnosť presahuje viac ako 100 publikácií.10

Charakteristika:
František Turák je slovenský skladateľ, aranžér, spevák, hráč na klávesových nástrojoch, 
trubkár, trombonista, kapelník, pedagóg, muzikológ, hudobný režisér, hudobný dramaturg. 
Zastáva popredné miesto medzi hudobnými odborníkmi na Slovensku. Vo všetkých profesi-
ách, v ktorých pôsobil, či ako hráč, pedagóg, hudobný odborník, alebo muzikológ, je za ním 
pečať zodpovednosti, náročnosti a profesionality.

10 František Turák. In: Wikipedia. Slobodná encyklopédia.
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Na prelome 40. a 50. rokov pôsobilo v Prešove pod vedením učiteľa Mikuláša Kotoru veľ-
ké spevácko-hudobné teleso, ktoré stimulovalo mladých ľudí v  záujme o  tanečnú hudbu. 
Pri tomto umeleckom telese sa vytvorila malá tanečná kapela, ktorá sa začala venovať 
moderným tanečným šlágrom a angažovať na podnikových zábavách. Časom sa jednotliví 
hudobníci osamostatnili a zakladali vlastné hudobné skupiny.
V 50. rokoch minulého storočia sa začala v Prešove písať éra tanečnej hudby – tanečných or-
chestrov a hudobných skupín. Svojím muzikantským zložením to neboli typické veľké bigbandy. 
Základný význam pre rodiacu sa tanečnú hudbu mali salónne orchestre, ktoré hrávali najmä 
v kaviarňach a ktorých obsadenie vo väčšine tvorili husle, klavír a bicie nástroje.
Rokmi sa začali do hudobných formácií pridávať saxofóny, trúbky, banjo, čo dávalo šancu 
na uplatnenie mladých muzikantov v inom hudobnom žánri. Obsadenie orchestrov bolo spo-
čiatku zastúpené amatérskymi muzikantmi, ktorí pôsobili v dychových orchestroch a rôz-
nych hudobných zoskupeniach. Boli to nadšenci tanečnej a swingovej hudby, ktorá v tom 
čase v Prešove na hudobnej scéne absentovala. Tanečné orchestre a hudobné zoskupenia 
v 50. a 60. rokoch mali vo svojej hudobnej činnosti viac-menej zábavný, estrádny program, 
zameraný predovšetkým na tanečné zábavy, plesy, svadby, podnikové kultúrno-spoločenské 
akcie, kde hrávali väčšinou do tanca. Koncertný naturel nadobudli až v neskoršom období. 
Skladby určené výhradne na počúvanie boli skôr výnimkou. Bolo to podmienené aj tým, že 
neboli nahrávacie štúdiá.
Repertoár tanečných kapiel bol ovplyvňovaný odpočúvaním rozhlasových vysielaní alebo 
možnosťami zháňania a požičiavania notového materiálu medzi kapelami. 
Prvými prešovskými muzikantmi v rámci populárnej hudby v Prešove boli členovia orchestra 
RKS, ktorý pravidelne hrával v sále Čierneho orla. Patrili k nim medzi inými napríklad Š. Ba-
láž, K. Roland, J. Poráč, J. Burgr, V. Peierberger, Tomin. Orchester dokázal v tomto období 
interpretovať v aranžérskej úprave V. Peierbergera skladby orchestra Glenna Millera: In the 
Mood, Chattanooga choo-choo, String of Pearls. 
Jedným z prvých profesionálnych tanečných orchestrov pôsobiacich v Prešove bol orchester 
Vojtecha Galbavého, ktorý od roku 1952 do roku 1955 účinkoval v novopostavenom hoteli 
Dukla. 

4
TANEČNÉ ORCHESTRE 
A HUDOBNÉ SKUPINY
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1953 – 1964
Veľkošarišský tanečný orchester mladých, založený roku 1953. Najelegantnejšia ka-
pela v 50. rokoch 20. storočia. Orchester obohatený o dychovú sekciu (klarinet, saxo-
fón, trúbka). Reprodukoval predovšetkým hudbu do tanca.
Zľava: v pozadí Hilár „Hiťo“ Holvay (klavír), Jozef Dudra (klarinet), v pozadí Štefan Sabol (bi-
cie); Anton „Siki“ Janek (klarinet), Marta Holvayová (saxofón), Ľudo Tóth (trúbka), Bartolomej 
Sabol (trúbka).

Genéza a personálne obsadenie:
Začiatkom 50. rokov bol hybnou pákou veľkošarišského hudobného života Arpád Holvay, 
v ktorého hlave sa zrodila myšlienka založiť tanečný orchester. Prvými muzikantmi rodiace-
ho sa orchestra boli dcéra Marta a syn Hilár. Raritou na to obdobie bolo, že dcéra, prezývaná 
Babika, ktorá bola absolventkou hry na klavíri na Hudobnej škole v Prešove, hrala na alt 
saxofóne.
Rok 1953 sa traduje ako „anno fundate“ tanečnej skupiny s oficiálnym názvom Osvetová 
beseda Veľký Šariš. Už  o  rok nato začala používať skratku TOM, znamenajúcu Tanečný 
orchester mladých (Šarišanov).11 Počas existencie pôsobili v orchestri speváci Terka Mali-
novská a Jano Garbár. Hudobné zoskupenie tvorili: Anton „Siki“ Janek (klarinet, saxofón), 
Jozef Dudra (klarinet, saxofón), Marta Holvayová-Dudrová (saxofón), Ľudo Tóth (trúbka), 
Bartolomej Sabol (trúbka), Hilár „Hiťo“ Holvay (akordeón, klavír), Štefan Sabol a Vladimír 
Ružbarský (bicie).

11 ORSZÁGH, M. Osvetová beseda bola mamou skvelej kapely – Magnetická „Babika“. 2004d.

TANEČNÝ ORCHESTER 
MLADÝCH
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Záujmová umelecká činnosť:
Produkciu si mohlo publikum vypočuť predovšetkým vo Veľkom Šariši pri všetkých kul-
túrno-spoločenských udalostiach, v kaviarni Verchovina aj v letnej záhrade na Kmeťovom 
stromoradí. TOM preberal zo stanice Rádio Luxemburg aktuálne, najnovšie hity, ktoré Ján 
Baláž a neskôr Hilár „Hiťo“ Holvay upravovali pre hudobníkov. V čase svojho účinkovania 
na hudobnej scéne to bol orchester, ktorý spĺňal kritériá najvyššieho štandardu. Bol to jeden 
z prvých orchestrov obohatených o dychovú sekciu, čím sa zvýraznila kvalita Tanečného or-
chestra mladých s dobrým swingovým zvukom. Svojím účinkovaním vzbudili záujem rozhlasu, 
ktorý s nimi nahral v máji roku 1957 niekoľko skladieb pre reláciu Od Bratislavy po Prešov.
V období, v ktorom tanečný orchester pôsobil, pripravili samostatný program pod názvom 
Jeseň v nových melódiách a v novom humore, s ktorým vyrazili na turné po kraji.
Repertoár tvorili skladby v štýle latinskoamerických tancov rumba, čača, džezového tanca 
charleston, twist, afroamerického hudobného štýlu blues a skladby, ktoré boli hitmi v 50. 
a 60. rokoch. Posledný raz v pôvodnom zložení vystúpili v roku 1964, čo bol koniec éry Ta-
nečného orchestra mladých (Šarišanov).

Ukončenie činnosti:
Príčinou ukončenia činnosti hudobného zoskupenia bola okrem iného pracovná vyťaženosť 
niektorých členov, ktorí boli lekármi OÚNZ. Po odchode niektorých členov hudobnej skupiny 
v priebehu roka 1964 určitú dobu účinkovali v zložení: Jaroslav Dolník (gitara), Anton „Siki“ 
Janek (saxofón), Belo Varga (bicie), Juraj Kaleja (kontrabas) a Hilár „Hiťo“ Holvay (akordeón, 
klavír). Zoskupenie už nedosiahlo takú kompaktnosť zvuku, akú v Tanečnom orchestri mla-
dých výrazne dotvárala dychová sekcia. Práve rozpad pôvodnej dychovej sekcie najvýraznej-
šie ovplyvnil zvuk hudobnej skupiny a viedol napokon k jeho rozpusteniu.
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1967 – 1969 
Tanečné zoskupenie, založené roku 1967. Vzniklo z  niektorých členov zaniknutého 
Tanečného orchestra mladých (Šarišanov).
Prvé obsadenie tanečného zoskupenia - Franzovci.
Zľava: Jozef Klobušický (basgitara), Anton Petrík (trombón), Peter Sarnecký (bicie), Dušan 
Franz (trúbka), Hilár „Hiťo“ Holvay (klávesy) 

Genéza a personálne obsadenie:
Po rozpade tanečného orchestra TOM sa sformovalo tanečné zoskupenie swingovej formácie 
pod názvom Franzovci, pomenované podľa kapelníka Dušana Franza.
Pri svojom vzniku v roku 1967 obsadenie orchestra tvorili: Dušan Franz (trúbka), Anton Petrík 
(trombón), Jozef Klobušický (kontrabas), Peter Sarnecký (bicie), Hilár „Hiťo“ Holvay (kláve-
sové nástroje). V rokoch 1968 – 1969 hral s kapelou aj Štefan „Bendžo“ Dugas (banjo).
Dušan Franz bol odchovancom Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM Prešov, v ktorom 
začal hrať ako 14-ročný na B krídlovke. V dychovom orchestri účinkoval od septembra 1961 
do 20. októbra 1966. 

Záujmová umelecká činnosť:
Hudobná formácia bola do značnej miery zameraná na komerčnú činnosť, zábavy, plesy, 
svadby, čo bolo typickým „programom“ vtedajších zoskupení. Určitým stereotypom tanečné 
zoskupenie strácalo kvalitu. K výkonu a rastu hudobného zoskupenia neprispeli ani časté 
personálne zmeny. Anton Petrík, ktorý bol aranžérskym lídrom zoskupenia, bol vyťažený 

TANEČNÉ ZOSKUPENIE – 
FRANZOVCI
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pracovnými povinnosťami v Okresnom osvetovom dome v Prešove a od októbra roku 1969 
stálym miestom hráča na kontrabase v orchestri PUĽS Prešov.

Ukončenie činnosti:
Predpokladaný zánik prichádza s rokom 1969. Jedným z dôvodov rozpadu tanečného zo-
skupenia bol fakt, že v zložení pôsobiaci hudobníci sa vybrali svojou cestou. Anton Petrík 
a Jozef Klobušický pôsobili už od roku 1969 v iných hudobných formáciách.

Zľava: Štefan Dugas (banjo), Peter Sarnecký (bicie), Hilár „Hiťo“ Holvay (klávesy), Dušan 
Franz (trúbka). 
Zdroj: archív Hilára Holvaya 
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1955 – 1969
Prešovská hudobná skupina Spoj, založená roku 1955. Na hudobnej scéne vydržala 
15 rokov, čo patrilo v 50. – 60. rokoch 20. storočia k výnimočným javom. Po skončení 
spoločného účinkovania sa niektorí členovia dokázali presadiť v  iných hudobných 
formáciách. 
Prvé obsadenie hudobnej skupiny Spoj. Zľava: Jozef Hopkovič (gitara), Jozef Benko (akor-
deón), v pozadí Eva Krausová (klavír), Ján Karabin (trúbka), v pozadí Tibor Vyslocký (bicie), 
Juraj Azari (trúbka).

Genéza a personálne obsadenie:
Vznik hudobnej skupiny sa datuje do roku 1955. Z  iniciatívy muzikantov Tibora Vyslocké-
ho,  Jána Karabina a  veľkej ochoty vtedajšieho riaditeľa Pošty Prešov p.  Tálla,  ekonóma 
p. Miku a odborovej organizácie poštárov sa sformovala partia hudobníkov, ktorí reprezen-
tovali Poštu Prešov pod priliehavým názvom – hudobná skupina Spoj. Priekopníkmi hudobnej 
skupiny, ktorá v tomto zložení hrala jeden a pol roka, boli: Jozef Hopkovič (gitara), Jozef 
Benko (akordeón), Eva Krausová (klavír, spev), Ján Karabin a Juraj Azari (trúbka), Tibor Vy-
slocký (kapelník, bicie). Po odchode viacerých hudobníkov (Karabin, Hopkovič, Benko, Krau-
sová) sa v roku 1959 personálne obsadenie hudobnej skupiny doplnilo o hráčov na dycho-
vých nástrojoch: Polomský (klarinet, saxofón), L. Zachar (saxofón). K rytmickej sekcii okrem 
kapelníka a zároveň hráča na bicie patril M. Štofan (kontrabas) a Gajdoš (gitara). Zostavu 
skompletizovala speváčka Katka Notinová. V priebehu ďalších rokov sa v obsadení hudobnej 
skupiny, ktorá by mohla mať aj prívlastok „malý“ tanečný orchester, objavili noví muzikanti: 
D. Dugas, F. Šesták, J. Kuchár, B. Sabol, J. Jasovský, A. Harsagyi. Na záver existencie kapely 
s nimi spievala Monika Haľková. 

HUDOBNÁ SKUPINA 
SPOJ
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Záujmová umelecká činnosť:
Z análov sa dozvedáme, že možný krst speváckej kariéry absolvovala s hudobnou skupinou 
na skúške neskoršia slovenská džezová star Peter Lipa.12 Vo svojom repertoári mali rozmanité 
žánre, takže boli adaptabilní na plesoch, zábavách i svadbách. Hudobná skupina preberala 
aktuálne hity a upravovala jednotlivé party podľa schopností hudobníkov. Prezentácia hu-
dobnej skupiny sa konala v kaviarni Hviezda, hoteli Dukla a  letnej záhrade na Kmeťovom 
stromoradí, kde hrávali melódie do  tanca. Žiadaní boli aj v  prešovských podnikoch, zá-
vodných kluboch a na zábavách v okolí Prešova. Klasickú zostavu tvorilo prevažne sedem 
až osem muzikantov, v ktorých bola vždy dychová sekcia. Svojím personálnym obsadením, 
hráčskou kvalitou, repertoárom a štýlom bol určitou kontinuitou s Tanečným orchestrom 
mladých (Šarišanov). Hudobná skupina vydržala činná obdivuhodných pätnásť rokov.

Ukončenie činnosti:
Poslednou „hračkou“, ktorú zaznamenávame pri tejto hudobnej skupine, je vystúpenie v roku 
1969 v kaviarni Hviezda. Pri sledovaní osudov hudobníkov po rozpade hudobnej skupiny Spoj 
sa dozvedáme, že väčšina z nich sa uchytila v iných hudobných zoskupeniach alebo založili 
vlastnú hudobnú skupinu. Veľké uplatnenie našli predovšetkým hráči na dychových nástrojoch, 
ktoré boli žiadané a nevyhnutné pre tanečnú, swingovú hudbu a dixielandové skupiny. 

Hudobná skupina Spoj
Zľava: Polomský (klarinet), v pozadí Tibor Vyslocký (bicie), Juraj Azari (trúbka), v pozadí Milan 
Štofan (kontrabas), Ladislav Zachar (saxofón), Katka Notinová (spev), Dionýz Dugas (klavír), 
Gajdoš (gitara)
Zdroj: archív Tibora Vyslockého

12 ORSZÁGH, M. Trpezlivý kapelník a jeho hudobní špilmachri – Dáma za klavírom. 2004a.
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Genéza a personálne obsadenie:
Rokom 1960 začína svoju činnosť pri PKO Prešov sedemčlenný tanečný orchester, resp. hu-
dobné zoskupenie. Pri svojom vzniku obsadenie zodpovedalo štandardu kapiel 50. – 60. 
rokov. Zloženie orchestra tvorili prešovskí hudobníci Anton Petrík (trombón), Jozef Boldižár 
(trúbka), Pavel Gelle (saxofón), Ladislav Petruščák (saxofón), Michal Olejarník (saxofón), Otto 
Jenovčík (klavír) a Jozef Klobušický (kontrabas).

Záujmová umelecká činnosť:
Hudobným vzdelaním a vyspelosťou hudobných individualít v tom čase patril k uznávaným 
hudobným telesám v Prešove. Tento fenomén predovšetkým v osobe Antona Petríka umož-
ňoval aranžovať party pre jednotlivé nástroje. Tanečný orchester hrával repertoár, ktorý bol 
zameraný na dobovú tanečnú hudbu a stal sa najvyužívanejším orchestrom v meste. Zabez-
pečoval predovšetkým niekdajšiu nedeľnú tanečnú zábavu známu pod názvom Čaj o piatej. 
Zábava sa organizovala pre mládež vo veľkej sále PKO Prešov. Počas letnej sezóny účinkovalo 
hudobné zoskupenie v letnej záhrade na Kmeťovom stromoradí a letnej záhrade pri bývalom 
kine Tokajík. 

Ukončenie činnosti:
Kľúčovým momentom rozchodu hudobníkov orchestra v septembri 1963 bolo ukončenie an-
gažmánu v PKO Prešov. Ďalšou okolnosťou ukončenia činnosti tanečného orchestra bolo pra-
covné vyťaženie niektorých členov, ktoré znemožňovalo pravidelne sa stretávať a aktívne 
sa zapájať do hudobného diania, podujatí v PKO Prešov.

TANEČNÝ ORCHESTER  
PKO PREŠOV
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1970 – l980
Tanečný orchester DK ROH, založený roku 1970. Sezónny orchester, ktorý zastrešoval 
predovšetkým autorskú súťaž piesní v Prešove. Orchester zložený z profesionálnych 
a amatérskych hudobníkov pôsobiacich v hudobných telesách mesta Prešov. Počas 
10-ročnej existencie orchester prešiel niekoľkými personálnymi zmenami na  pozí-
ciách muzikantov i  dirigentov. Sprevádzal niektorých začínajúcich spevákov, ktorí 
v ňom odštartovali svoju profesionálnu spevácku kariéru.

Genéza a personálne obsadenie:
Tanečný orchester vznikol v rámci autorskej súťaže piesní Prešov ’70 pri Dome kultúry ROH 
Prešov. Personálne obsadenie tanečného orchestra v tom čase tvorilo 40 členov.13 Dychová 
sekcia bola zložená z hudobníkov divadelného orchestra DJZ Prešov, dychovej hudby RKS 
a Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM. Rytmickú skupinu tvorili členovia hudobnej 
skupiny Corso Beat. Špecifikum personálneho obsadenia tohto tanečného orchestra spočí-
valo v tom, že okrem dychovej sekcie a rytmickej skupiny tvorili hudobnú formáciu aj hráči 
sláčikovej sekcie (husle, viola, violončelo) z radov členov divadelného orchestra DJZ a učite-
ľov Ľudovej školy umenia v Prešove.

Záujmová umelecká činnosť:
Tanečný orchester bol sezónnym orchestrom, tzv. ad hoc, ktorý sprevádzal väčšinu spevákov 
pri autorskej súťaži piesní v  Prešove.14 Tento hudobno-dramatický program organizovalo 

13 Kronika mesta Prešov. Rok 1971, s. 201.
14 Iniciátorom vzniku autorskej súťaže piesní Prešov bol v roku 1969 (nultý ročník) Zdeno Procík, vtedajší člen 

divadelného orchestra DJZ Prešov.

TANEČNÝ ORCHESTER  
DK ROH PREŠOV
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Divadielko Corso. Dirigentom orchestra bol Alexander Roba, ktorý bol kmeňovým učiteľom 
ĽŠU v Prešove. Hoci súťaž bola oficiálnou autorskou súťažou, patrila medzi úspešné lokálne 
súťaže a stala sa odrazovým mostíkom mladých interpretov na profesionálnu dráhu spe-
váka. Po odchode Alexandra Robu do Bratislavy sa obsadenie tanečného orchestra zmenilo. 
Jedným z atribútov zmeny bola aj ekonomická stránka, honorovanie veľkého počtu hudob-
níkov. Spevákov už sprevádzal tanečný orchester v novom obsadení, zložený z  rytmickej 
skupiny a dychovej sekcie hudobníkov z Divíznej hudby v Prešove v počte 15 muzikantov, 
bez sláčikových nástrojov. Za dirigentským pultom sa postupne vystriedali pp. P. Stříška, 
P. Lacko, J. Doležal a T. Kapitán. 
S  orchestrom začínala spievať aj neskoršia slovenská popová speváčka Beáta Dubasová 
a Peter Nagy, ktorý odštartoval hviezdnu spevácku kariéru v 80. rokoch. Tanečný orchester 
mal značný spoločenský dosah na novovznikajúce hudobné formácie v meste.

Ukončenie činnosti:
Zánik tanečného orchestra bol logickým vyústením okolností. Účel umeleckej činnosti or-
chestra spočíval zväčša v sprievode účinkujúcich počas autorskej súťaže piesní, ktorá pre-
biehala v DK ROH. Posledná zmienka o autorskej súťaži piesní Prešov je z roku 1980.

Tanečný orchester (rok 1971)
Prvotné hudobné zoskupenie s dirigentom
Alexandrom Robom 
Zdroj: archív Vincenta Reváka

Tanečný orchester (rok 1976)
Hudobné zoskupenie muzikantov z Divíznej 
hudby Prešov
Zdroj: archív Vincenta Reváka
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1989
Prešovský tanečný orchester, založený roku 1989, jeden z najúspešnejších tanečných 
orchestrov nielen v Prešove, ale aj na Slovensku. Už viac ako 30 rokov má pevné mies-
to na hudobnej scéne na Slovensku. Tanečný orchester, ktorý sa prezentuje hudbou 
na počúvanie aj do tanca. 

Genéza a personálne obsadenie:
Myšlienka Jaroslava Jaduša, v  tom čase poslucháča Strojníckej fakulty TUKE v Košiciach, 
založiť koncom osemdesiatych rokov tanečný orchester bola dobrá a mala svoje logické 
zdôvodnenie. Tanečný orchester ako amatérske teleso poskytovalo priestor pre pôsobenie 
výborných inštrumentalistov a viacerých dirigentov.
História T.O.P. Big Bandu PKO Prešov siaha do roku 1989 (apríl). Raritou bolo, že nápad jeho 
založenia sa zrodil v hlave poslucháča strojníckej fakulty. Zakladateľom, prvým umeleckým 
vedúcim, dirigentom a  aranžérom bol Peter Olejár, podľa ktorého získal bigband aj svoj 
prvotný názov – TOPO. V priebehu ďalších rokov sa za dirigentským pultom vystriedali Tibor 
Kapitán a Antonín Horkel. Hosťujúcim dirigentom a aranžérom bol Adrián Harvan.
V počiatkoch bolo personálne obsadenie zložené z dvanástich mladých amatérskych hu-
dobníkov, prevažne odchovancov Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM Prešov, boli 
to: Stanislav Magda, Ján Višňovský, Peter Saloka, Eduard Pavlík, Imrich Kuchárik (klarinet, 
saxofón); Peter Fuchs (trúbka), Peter Haas (trúbka, časom prešiel k saxofónu) a Peter Ivan 
(trombón). Personálne zloženie ďalej doplnili: Janette Jadušová (flauta), Kamil Kaššay (kla-

TANEČNÝ ORCHESTER 
T.O.P. BIG BAND PKO 
PREŠOV
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rinet, saxofón), Daniel Hurtuk (gitara), Bernard Herstek (basová gitara), Ivana Rusnáková 
(syntetizátor), Andy Belej (klavír) a Peter Körtvélyessy (bicie).
Frázovanie orchestra amatérskych hudobníkov bolo v začiatkoch nejednotné, čo bolo pri-
rodzeným dôsledkom pôsobenia hráčov na  dychových nástrojoch v  dychovom orchestri. 
Postupne tanečný orchester prechádzal personálnymi obmenami na  všetkých hráčskych 
postoch a mohol dostať prívlastok vysokoškolský. Osem kmeňových členov TOPO vrátane 
dirigenta predstavovalo poslucháčov strojníckej fakulty, dvaja členovia boli poslucháčmi 
Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach a jeden člen bol poslucháčom Pedagogickej 
fakulty v  Prešove UPJŠ v  Košiciach. Príchodom profesionálnych inštrumentalistov, vojen-
ských hudobníkov z Divíznej hudby Prešov, Antonína Horkela, Jána Baníka (trúbka), Štefana 
Kovaliča a Jozefa Čecha (trombón), sa kvalita orchestra zlepšila, personálne sa ustálil a za-
čal mať kontúry tanečného orchestra, ktorý produkoval hudbu na veľmi dobrej umeleckej 
úrovni. Zloženie tanečného orchestra už pozostávalo z kompletných troch dychových sekcií, 
rytmickej sekcie, klavíra a  sólových spevákov Silvie Sivákovej a  Miroslava Ochotníckeho. 
V rámci programov účinkovali aj speváci Peter „Armstrong“ Ondria, Andy Belej, Ján Volčko 
a Mirka Hamborská.
V  súčasnosti pod taktovkou Štefana Tkáča, hrajúceho dirigenta, zloženie orchestra tvo-
ria: Ján Višňovský, Stanislav Magda, Štefan Tkáč, Marián Sabolčík, Jozef Stavrovský, Lukáš  
Gulden (saxofón, klarinet); Matej Berčík, Peter Ivan, Štefan Kovalič, Jozef Mičko (trombón); 
Marián Ircha, Marek Majoroš, Antonín Horkel, Lukáš Mariňák (trúbka); Jozef Ontko (gitara); 
Ľubomír Cvanciger (basgitara); Matúš Lipka (klavír); Pavel Adamkovič (bicie). Sólisti: Silvia 
Majorošová a František Biroš (spev). Vedúcim orchestra, manažérom bigbandu a hráčom 
na trúbke je Marek Majoroš. 

Záujmová umelecká činnosť:
V septembri 1989 sa orchester po prvýkrát predstavil verejnosti. Od roku 1991 do roku 2001 
bol pravidelným účastníkom koncertov počas kultúrneho leta v  Bardejovských Kúpeľoch. 
Prínosom a propagáciou tanečnej a swingovej hudby sa stali výchovné koncerty na prešov-
ských základných a stredných školách, ktoré mali pozitívny ohlas medzi učiteľmi a žiakmi 
škôl. Za zmienku stojí Šarišský pohár spoločenských tancov v Prešove a Európsky pohár spo-
ločenských tancov vozičkárov v Bratislave, v rámci ktorých orchester zabezpečoval hudobnú 
zložku pre všetkých účinkujúcich.15

Orchester si vďaka hráčskej stabilite vytvoril charakteristický, identifikovateľný zvuk. Kva-
lita hry muzikantov nadobudla tanečný, swingový štýl. V repertoári sa začínali objavovať 
náročné skladby popredných džezových orchestrov, ako Glena Millera, Marie Schneider, Ber-
ta Paigea, Gustáva Broma, Karla Vlacha, TOČR; a významných osobností džezovej scény, 
ako boli Louis Armstrong, George Gershwin, Frank Sinatra, Tom Jones, Louis Prima, Karel 
Gott, ktoré pre T.O.P. Big Band aranžoval Tibor Kapitán a neskôr predovšetkým Stanislav 
Magda. Repertoár dopĺňali skladby z hudobno-zábavnej relácie Repete. S rastúcou kvalitou 
sa orchester prezentoval na domácich a zahraničných festivaloch, na ktorých získal svoje 

15 IVAN, P. Súčasná Prešovská swingová a jazzová scéna. 2015, s. 22.
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renomé. Úspechy žal vo francúzskych, španielskych a talianskych mestách spolu s mažo-
retkami PKO Prešov.
T.O.P. Big Band koncertoval aj so speváčkou Katkou Koščovou, ktorá sa v  roku 2005 sta-
la víťazkou prestížnej súťaže Slovensko hľadá SuperStar. Pozoruhodná je úzka spolupráca 
s výbornými predstaviteľmi populárnej hudby – Marcelou Molnárovou, Lukášom Adamcom, 
Simonou Martausovou, Helenou Okresovou, Tomášom Buranovským (BuranoWski) a sloven-
skou hudobnou skupinou Chiki liki tu-a. Najprestížnejšími hosťami T.O.P. Big Bandu boli Peter 
Lipa, slovenská džezová hviezda, a Ľubomír Kamenský, významný slovenský trubkár.
Počas svojej existencie T.O.P. Big Band prešiel troma vývojovými fázami. Prvou fázou (1989 – 
1996) je obdobie vzniku a postupné personálne obsadenie orchestra, ako aj hľadanie svojho 
štýlu a  formovanie umeleckého profilu. Druhou fázou (1997 – 2001) je príchod profesio-
nálnych a vyspelých hudobníkov a spevákov. Etapa vrcholí pravidelnými koncertmi počas 
kultúrneho leta v Bardejovských Kúpeľoch. Poslednú fázu od roku 2002 charakterizuje sta-
bilizácia a vyprofilovanie orchestra. Dnes je T.O.P. Big Band personálne dobudovaný s ukazo-
vateľom popularity a pevným miestom na hudobnej scéne na Slovensku. 

Tanečný orchester T.O.P. Big Band PKO Prešov
Koncert pri príležitosti 30. výročia T.O.P. Big Bandu PKO Prešov (jún 2019)
Zdroj: Mária Dudová-Bašistová
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1970 – 1974
Prešovská hudobná skupina, založená roku 1970. Lídrom skupiny bol dlhoročný herec 
Divadielka Corso a vychýrený muzikant Peter Gromoš.
Prvá, základná zostava. Zľava: František Gromoš (bicie), Imrich Gromoš (basgitara), Mikuláš 
Andreanský (gitara), Anton Petík (basová gitara), Bernadeta Macáková (spev), Magda Med-
veďová (spev), Peter Gromoš (gitara, spev).

Genéza a personálne obsadenie:
V apríli 1967 pri ODPaM Prešov začalo pracovať Divadielko Corso. V roku 1969 prechádza pod 
strechu DK ROH Prešov. V roku 1970 sa Divadielko Corso rozšírilo o hudobnú skupinu Corso Beat. 
Prvá, základná zostava skupiny bola typická bigbítová (gitara, basová gitara, bicie). Domovskou 
scénou hudobnej formácie bola Bábková sála Divadielka Corso DK ROH. Doplnením hudobníkov 
k základnej zostave sa postupne obsadenie vykryštalizovalo a členmi boli: líder skupiny Peter 
Gromoš (gitara, spev), Štefan Nižník (trúbka), Bernard Herstek (trombón), Ján „Bruno“ Novák 
(klarinet, saxofón), Mikuláš Andreanský (gitara), Imrich Gromoš, Anton Petík (basová gitara), 
František Gromoš (bicie), Magda Medveďová a Bernadeta Macáková (sólo spev). 

Záujmová umelecká činnosť:
Prednosťou hudobnej formácie bola skutočnosť, že v repertoári mali väčšinou vlastné pies-
ne, ktorých autorom hudby bol Peter Gromoš. Za top skladbu bola považovaná pieseň Ovoňaj 
ten kvet.
Popri veľmi dobrej dychovej sekcii hudobná skupina kládla dôraz na  sólových vokalistov. 
O dominancii sólo spevákov hovoria ich výkony na amatérskych súťažiach. V prvom ročníku 
autorskej súťaže piesní Prešov ’70 sa víťazom stala Magda Medveďová s piesňou Brieždi 
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sa autorov Petra Gromoša (hudba) a Alexandra Petíka (text).16 Úspech zopakovali aj v dru-
hom ročníku autorskej súťaže piesní Prešov ’71, keď pomyslenú striebornú medailu získala 
Bernadeta Macáková s piesňou Sto dní osvedčenej autorskej dvojice Peter Gromoš (hudba) 
a Alexander Petík (text). Palmu víťazstva si odniesol Štefan Adler. 
Speváčka Magda Medveďová v 70. a 80. rokoch získala viacero ocenení na domácich aj za-
hraničných súťažiach a prehliadkach. V roku 1980 sa zúčastnila ako súťažiaca na Bratislav-
skej lýre s piesňou Srdce autorov Petra Guldana (text) a Aliho Brezovského (hudba).
Hudobná skupina bola súčasťou všetkých hudobno-dramatických programov, ktoré pripra-
vovalo Divadielko Corso DK ROH v dramaturgii Petra Gromoša a Alexandra Petíka. Boli to 
medzi iným predstavenia pásiem spevu, hudby a slova. Kvalita skupiny sa prejavila natoľko, 
že začala nahrávať a účinkovať aj v televízii.17 V roku 1971 v Československej televízii boli 
elementom pásma Prešov fotogenické mesto a v Československom rozhlase súčasťou pásma 
o živote a práci členov divadielka pod názvom Sklíčka na korze.
V ďalšom období pod vplyvom normalizácie kultúry začala v umeleckej činnosti hudobnej 
skupiny prevažovať komerčná hudba (svadby, zábavy, čaje o piatej). 

Ukončenie činnosti:
V  roku 1974 odohrala hudobná skupina svoje posledné vystúpenie. Časť personálneho 
zloženia hudobnej skupiny Corso Beat založila novú hudobnú formáciu, v ktorej účinkovali 
Peter Gromoš (gitara, spev), Štefan Nižník (trúbka), Ján „Bruno“ Novák (klarinet, saxofón), 
Miroslav „Čiri“ Čermák (basgitara), František Gromoš, Michal Lyžička (bicie).

16 V roku 1969 (nultý ročník) bol iniciátorom a organizátorom súťaže, ktorej sa zúčastnilo 14 interpretov, Zdeno 
Procík. 

17 FRANK, M. Zomrel Peter Gromoš, kedysi slávny herec a hudobník. 2020.

Bernadeta Macáková, sólová speváčka 
hudobnej skupiny Corso Beat
Interpretácia piesne Sto dní, s ktorou získala
2. cenu na autorskej súťaži piesní Prešov ’71
Zdroj: archív Bernadety Macákovej

Hudobná skupina Corso Beat
Zľava: Ján „Bruno“ Novák (saxofón), Mikuláš 
Andreanský (gitara), Bernadeta Macáková 
(sólo spev), Bernard Herstek (trombón, spev) 
František Gromoš (bicie), Peter Gromoš (gi-
tara, spev)
Zdroj: archív Bernadety Macákovej
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1972 – 1975 

Prešovská hudobná skupina, založená roku 1972, jedna z najúspešnejších hudobných 
formácií v Prešove. Vynikala vyrovnanosťou hudobníkov a hudobnou profesionalitou. 
Väčšina z nich sa po rozpade skupiny dokázala hudobne presadiť.

Zľava: Igor Hudáček (trombón), Ján Zavadinka (gitara), Marián Kuľhavý (gitara), František 
Turák (trúbka), Jozef Tekeľ (saxofón).
Zľava kľačia: Štefan Pončák (bicie), Ladislav Kišeľák (basgitara).

Genéza a personálne obsadenie:
Vznik jazzrockovej hudobnej skupiny sa datuje rokom 1972 a  je spojené s  vtedajším  
ODPaM Prešov, kde nacvičovala a mala svoje prvé vystúpenia. Rok predtým Marián Kuľhavý 
spolu so Štefanom Pončákom, Jozefom Veselovským a Jánom Zavadinkom hrávali v kapele  
Screams a neskôr v hudobnom zoskupení Your Father‘s Mustache. Nápad doplniť zoskupenie 
o ďalších hudobníkov a založiť novú kapelu skrsol v hlave Mariána Kuľhavého. Pôvodná zo-
stava štyroch muzikantov sa v roku 1972 rozšírila o trojicu hráčov na dychových nástrojoch 
a vznikla hudobná formácia Eufónia, ktorú tvorili: Marián Kuľhavý (sólo spev, sólová gita-
ra), František Turák (trúbka, vokál), Jozef Tekeľ (saxofón, klarinet, zobcová flauta, vokál), 
Igor Hudáček (trombón, vokál), Ján Zavadinka (gitara, vokál), Jozef Veselovský a Ladislav 
Kišeľák (basgitara), Štefan Pončák a Vlado „Charlie“ Šofranko (bicie). Napriek tomu, že to 
boli stredoškoláci, dychová sekcia členov mala už veľmi dobré skúsenosti v súborovej hre 
z účinkovania v Mládežníckom dychovom orchestri ODPaM Prešov a určité hráčske schop-
nosti z pôsobenia v dixielande Lečo partia 2.
Postupne sa ako hostia vystriedali a  príležitostne si zahrali na  niektorých podujatiach 
v spolupráci s Eufóniou: Rudy Maňkoš (sprievodná gitara, spev), Ľubomír „Monty“ Kašpar 
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(sprievodná gitara, spev), Július Humeňanský (basgitara), Kamil Sabol (bicie, spev), Štefan 
Adler (spev), Heda Havránková (spev).

Záujmová umelecká činnosť:
Z ODPaM sa presídlili do DK ROH Prešov, ktoré sa stalo ich domovskou scénou. Po hudob-
nej stránke sa Eufónia vyprofilovala na stabilne fungujúcu, hráčsky vyrovnanú a zohratú 
hudobnú skupinu s  dychovou sekciou a  s  výrazným hudobným cítením. Plusom viace-
rých členov zoskupenia bolo ukončenie ľudovej školy umenia v  hre na  nástroji (husle, 
klavír, akordeón), hra priamo z nôt a nadobudnuté základy improvizácie. Tieto atribúty 
radili hudobnú skupinu Eufónia v období svojej existencie k špičke hudobných formácií 
v Prešove. Dosiahnutá súhra členov pramenila zo spoločného účinkovania v dychovom or-
chestri a dixielande. V sedemdesiatych rokoch svoju produkciu realizovali v DK ROH a PKO 
Prešov na tanečných čajoch o piatej pre stredoškolskú mládež. Aktivity Eufónie súviseli 
so súťažami spevákov a hudobných skupín v Prešove a Starej Ľubovni, kde mala premiéru 
skladba Františka Turáka Ľúbim ťavu. Spoločenské akcie, tanečné zábavy, plesy, stužkové 
i súkromné akcie boli častým programom hudobnej skupiny nielen v Prešove a okolí, ale 
napr. aj v Michalovciach. V repertoári sa objavila skladba od Mariána Kuľhavého Ruže pre 
Angelu, ktorá bola nahratá v košickom rozhlase. V tomto období sa začína aj spolupráca 
s detským speváckym zborom Prešovčatá.
Prínosom hudobnej skupiny Eufónia bol progres v ponímaní hudby, dokonalosť a zladenosť 
zvuku dychovej sekcie za sprievodu bezchybnej rytmickej skupiny v štýle jazzrock, niekedy 
nazývanom aj big band rock. O hráčskej vyspelosti Františka Turáka a Jozefa Tekeľa svedčí 
aj tá skutočnosť, že po príchode na vysokoškolské štúdium do Bratislavy boli oslovení Bori-
som Kopčákom na spoluprácu so slovenskou hudobnou skupinou Elán.18

František Turák pôsobil ako trubkár v populárnej skupine Elán počas štúdia na FF UK v Bra-
tislave (1975 – 1978) a tiež neskôr už ako slobodný umelec, klavirista a spevák (1979 – 1980, 
1990 – 1991). 
Jozef Tekeľ bol členom populárnej skupiny Elán počas štúdia na vtedajšej SVŠT v Bratislave 
(1975 – 1979), pôsobil v nej ako saxofonista, flautista, občas aj huslista.19

Ukončenie činnosti:
Rozchod Eufónie v roku 1975 mal typické znaky kapiel, ktorých jadro tvorili stredoško-
láci. Po absolvovaní skúšky dospelosti odišli niektorí členovia študovať na vysoké školy 
mimo mesta Prešov. Z torza hudobnej skupiny Eufónia Marián Kuľhavý založil v roku 1976 
hudobnú skupinu Fest, ktorá preferovala jazzrock. Hudobnú skupinu tvorili Marián Kuľha-
vý (gitara, spev), Vojtech Rusňák (basgitara), Igor Hudáček (klávesy) a Vlado „Charlie“ 
Šofranko (bicie).
Po rozchode hudobného zoskupenia záujmová umelecká činnosť niektorých bývalých členov 
Eufónie pokračovala v  rámci profesionálnej hudobnej kariéry: F. Turák a  J. Tekeľ (Elán), 
I. Hudáček (skupina Juraja Szabadoša).

18 Prvotný impulz k spolupráci s Elánom vyšiel od Borisa Kopčáka, spolužiaka Václava Patejdla na VŠMU.
19 Trojicu skvelých dychárov v Eláne dopĺňal ďalší Prešovčan – Boris Kopčák (trombón, 1975 – 1979). 
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V auguste roku 2013 zažila Eufónia po 40 rokoch comeback na nultom ročníku festivalu Prešov 
Fest 2013 v Bizarre Music Cafe v zložení: Marián Kuľhavý (sólo spev, sólová gitara), Jozef Tekeľ 
(saxofón, vokál), František Turák (klapkový trombón, keyboard, vokál), Ladislav Kišeľák (basgi-
tara, vokál) a Štefan Pončák (bicie). Ako hosť s nimi vystúpil Antonín Horkel (trúbka). 

Eufónia
Zľava: Ján Zavadinka (gitara), Igor Hudáček 
(trombón), František Turák (trúbka), Štefan 
Pončák (bicie), Marián Kuľhavý (gitara),  
Ladislav Kišeľák (basgitara), Jozef Tekeľ 
(saxofón), 
Zdroj: archív Jozefa Tekeľa

Eufónia
Zľava: Jozef Tekeľ (saxofón), Marián Kuľhavý 
(gitara), Igor Hudáček (trombón), Ladislav 
Kišeľák (basgitara) 
Vpredu kľačí: Vlado „Charlie“ Šofranko (bicie)
Zdroj: archív Jozefa Tekeľa

Eufónia po 40 rokoch
Zľava: Marián Kuľhavý (gitara), Jozef Tekeľ (saxofón), vzadu Štefan Pončák (bicie), Antonín 
Horkel, a. h. (trúbka), vzadu Ladislav Kišeľák (basgitara), František Turák (klap. trombón)
Zdroj: archív Jozefa Tekeľa
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1973 – 1986 
Prešovská vysokoškolská hudobná skupina, založená roku 1973. Zakladajúci členovia 
boli skutočnými osobnosťami. Vynikala precíznosťou, hráčskou vyspelosťou a repre-
zentatívnou sólovou speváčkou.
Najúspešnejšie obdobie účinkovania: roky 1975 – 1978.

Zľava kľačia: Peter Gallo (gitara), Peter Bednár (saxofón), Viliam Tarjányi (trúbka).
Zľava stoja: Ján Gallo (bicie), Hedviga Havránková (sólo spev), Július Humeňanský (basgitara).

Genéza a personálne obsadenie:
V roku 1973 pri Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
vznikla z iniciatívy Jána Galla a Viliama Tarjányiho, študentov odboru vzdelávanie a výchova 
dospelých, hudobná skupina Dominanta. Názov hudobnej skupiny bol odvodený od piate-
ho tónu diatonickej stupnice. Domovskou scénou hudobnej skupiny bolo Študentské divadlo 
FF UPJŠ, v ktorom sa každý piatok konala hudba na počúvanie pre vysokoškolákov. 
Obsadenie hudobnej skupiny bolo zložené z výborných inštrumentalistov, Viliama Tarjányiho 
(trúbka, husle), Petra Bednára (klarinet, saxofón), Petra Galla (gitara), Júliusa Humeňanské-
ho (basgitara, spev), Jána Galla (bicie), a sólovej speváčky Hedvigy Havránkovej. V tomto 
obsadení pôsobila od roku 1975 do roku 1978. Po odchode niektorých členov zloženie hudob-
nej skupiny v rokoch 1979 – 1980 tvorili: Ján Gallo, Peter Gallo, Marián Baloga, Viktor Varga, 
Blažena Biľová, Július Humeňanský, Hedviga Havránková. Radikálna zmena obsadenia nasta-
la v roku 1981 a do roku 1986 pôsobili v zostave: Ján Gallo (bicie), Marián Baloga (basgitara), 
Rony Šmeral (gitara, klávesy), Marián Estočko (klávesy, gitara) a istý čas aj Richard Proner 
(gitara, zobcová flauta).

HUDOBNÁ SKUPINA 
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Záujmová umelecká činnosť:
V krátkej dobe sa skupina dostala do povedomia vysokoškolákov študujúcich na FF UPJŠ 
v Košiciach a širokej prešovskej verejnosti. Výkonom zaujala košické rozhlasové štúdio, ktoré 
s hudobnou skupinou nahralo Tátův fortel mám i já.
Hudobné aktivity Dominanty sa priamo týkali Akademického Prešova a boli spojené pre-
dovšetkým s večernými Výpredajmi, ktoré v 70. rokoch minulého storočia patrili k veľko-
lepým podujatiam mladých ľudí. Vrcholom účinkovania na  Akademickom Prešove bol rok 
1977. Večerný program vyplnila slovenská hudobná skupina Elán, po ktorej pódium zaujala 
Dominanta, ktorá zabávala preplnenú sálu DK ROH do skorého rána. Kvalitná hudba v  jej 
podaní vôbec nezaostávala za Elánom. Ohlasy publika boli veľmi priaznivé. Poklonu hudobnej 
skupine Dominanta zložil aj vtedy prítomný Peter Lipa. 
Na Rockovej lige roku 1976 v PKO Prešov sa stali víťazmi spolu s hudobnou skupinou Fest. 
V repertoári súťažného programu boli náročné orchestrálky so sólovými partmi dychových 
nástrojov, ktoré si vyžadovali dokonalú súhru, zohratosť a frázovanie celej hudobnej skupi-
ny. Vyspelé prešovské publikum ich vystúpenie ocenilo s uznaním. Dňa 25. 4. 1977 usporia-
dalo PKO II. kolo súťaže hudobných amatérskych skupín, pričom boli udelené dve prvé miesta 
– rožňavskej skupine Smog a prešovskej hudobnej skupine Dominanta. 
V priebehu existencie sa ich štýl vykryštalizoval, výrazným podielom sa zameriaval na re-
produkciu inštrumentálnych skladieb československých a zahraničných kapiel, a to Orches-
tra Gustáva Broma a  Orchestra Ladislava Štaidla. Pomerne slušné hudobné vlohy členov 
hudobnej skupiny Dominanta a určitá orchestrálna prax umožňovali preberať náročné party 
skladieb, ktoré kopírovali od profesionálnych hráčov. Úvodnou skladbou pri vystúpeniach 
bola orchestrálka Tátův fortel mám i já. Postupne sa v repertoári objavili skladby z vlastnej 
tvorby, predovšetkým basgitaristu Júliusa Humeňanského a Petra Galla (Chlapec na nedeľu, 
Týždeň už, Gazdovský dvor).
Hedviga Havránková svojím hlasovým zafarbením a veľmi kultivovaným prejavom prevzala 
repertoár hviezd českej a slovenskej pop music: Marie Rottrovej, Heleny Vondráčkovej, Nade 
Urbánkovej, Hany Zagorovej, Věry Špinarovej či Mariky Gombitovej. Zo zahraničných hudob-
ných skupín sa speváčka výrazne presadila hitom piesne od skupiny ABBA Fernando, ako aj 
bravúrne zvládnutou piesňou Sir Duke od Stevieho Wondera.
Spevácky na seba upozornila 28. 9. 1979, keď na  10. ročníku autorskej súťaže tanečných 
piesní Oravské synkopy 1979 zvíťazila s piesňou Dáš mi sen od autorov Júliusa Humeňanské-
ho (hudba) a Hedvigy Havránkovej (text). Víťazná pieseň bola s interpretkou nahraná 20. 11. 
1979 v populárnom Televíznom klube mladých v Bratislave so sprievodom hudobnej skupiny 
Dominanta v  zložení: Ján Gallo (bicie), Peter Gallo (gitara), Marián Baloga (gitara, spev), 
Viktor Varga (klávesy), Július Humeňanský (basgitara) Hedviga Havránková (sólo spev).
Hudobný štýl Dominanty môžeme rozdeliť na tri vývojové etapy. V začiatkoch existencie 
bola zameraná na rock and roll a pop music, prebrané zahraničné hitparádové hity, spievané 
v slovenskom alebo českom jazyku a s využívaním hráčov na dychových nástrojoch. Reper-
toár bol postavený na orchestrálkach a vokálnych skladbách s dychovou sekciou. Z hľadiska 
umeleckej činnosti patrili roky 1973 – 1978 k  najúspešnejším a  najvýraznejším. V  druhej 
etape (počas rokov 1979 – 1981) môžeme hudobný prejav Dominanty charakterizovať ako 
určité doznievanie žánru z predchádzajúceho obdobia. Po odchode Viliama Tarjányiho (trúb-
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ka) a Petra Bednára (klarinet, saxofón) pretransponovali niektoré dychové party hráčke 
na flaute Blažene Biľovej. Posledná etapa (od roku 1981) je poznačená podstatnou výmenou 
hudobníkov. Zmenou obsadenia sa hudobný trend Dominanty preorientoval na štýl 80. ro-
kov, a to jazzrock a hudobný žáner folk-rock. Nový smer výrazne poznačilo inštrumentálne 
(nástrojové) zloženie hudobnej skupiny a orientácia kapely na  repertoár z dielne Billyho 
Cobhama, Chicka Coreu, Mahavishnu Orchestra so značným podielom vlastnej tvorby.

Ukončenie činnosti:
Hudobná skupina účinkovala nepretržite 13 rokov a mala za sebou veľmi úspešnú činnosť 
na hudobnej scéne. Zapísala sa medzi výrazné hudobné formácie mesta Prešov. Dominanta 
zanikla v roku 1986.

Hudobná skupina Dominanta
Zľava: Július Humeňanský (basgitara), Hedviga Havránková (sólo spev), Peter Bednár (saxo-
fón), v pozadí: Ján Gallo (bicie), Viliam Tarjányi (trúbka), Peter Gallo (gitara)
Zdroj: archív Viliama Tarjányiho

Hudobná skupina Dominanta
Zľava: Viliam Tarjányi (trúbka), Peter Bednár (saxofón), Peter Gallo (gitara), Ján Gallo (bicie)
Zdroj: archív Viliama Tarjányiho
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Vznik dixielandu sa datuje do začiatku dvadsiateho storočia v New Orleanse. Postupne sa 
rozširuje do New Yorku, Chicaga a ďalších miest.
Prvým profesionálnym džezovým orchestrom na Slovensku bol bratislavský Dixieland (1956), 
ktorý založil vynikajúci trubkár Siloš Pohanka. 
Prvé hudobné zoskupenie so štýlom dixielandu v Prešove registrujeme v polovici 50. rokov 
20. storočia. Hudobná formácia nebola klasickou dixielandovou skupinou, ale v repertoári 
prevládal tento žáner.20 V 60. – 70. rokoch vznikali v Prešove dixielandy prevažne z radov 
študentov stredných a vysokých škôl. Počas letných prázdnin zvyčajne dochádzalo k presku-
povaniu muzikantov z dôvodu ukončenia štúdia členov dixielandu. Vytvorili sa nové formácie 
alebo skupiny zanikli. Existencia dixielandových skupín mnohokrát závisela od migrácie hu-
dobníkov. Zániky a rozchody pramenili buď zo zmeny trvalého bydliska hudobníkov, odchodu 
na štúdium do iných miest, nástupu na vojenskú základnú službu, alebo nástupu do zamest-
nania mimo rodného Prešova. 
V súčasnosti v meste Prešov od roku 2004 pôsobí Prešovský dixieland, ktorý má stabilnú 
konšteláciu a je už plných 16 rokov súčasťou hudobného života mesta. Bez zveličenia mô-
žeme povedať, že dixielandové skupiny, ktoré tu pôsobili, a  dnešný existujúci Prešovský 
dixieland boli a sú excelentnými hudobnými telesami. 

20 ORSZÁGH, M. Výborná swingová konkurencia na prešovských pódiách - Najelegantnejšia kapela. Spomienky 
Otta Vojteka. 2003.
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Genéza a personálne obsadenie:
V roku 1954 v Prešove pribudla ďalšia letná záhrada – na Kmeťovom stromoradí. Svoj letný 
domový stánok tam našla hudobno-tanečná formácia, ktorú tvorili: Emil Pencák (alt saxofón), 
Milan Handlovič (B tenor saxofón), Otto Vojtech (trúbka), Jaroslav Dolník (gitara), Ing. Otto 
Jenovčík (klavír), Lehocký (kontrabas?) a striedavo Štefan Sedlák a Tibor Vyslocký (bicie). Hu-
dobné zoskupenie malo zvukom i repertoárom bližšie k džezovej hudbe – dixielandu.21 Zloženie 
síce nepozostávalo zo štandardnej dixielandovej zostavy, ktorú zväčša tvorili trúbka (kornet), 
trombón, klarinet, v rytmickej sekcii hráči na banje, kontrabase, (tube), gitare, klavíri a bicích, 
ale bola to pravdepodobne prvá hudobná formácia, ktorá reprodukovala dixieland v Prešove. 

Záujmová umelecká činnosť:
Repertoár pozostával zo skladieb iných orchestrov, počúvaných z Rádia Luxemburg a Slo-
bodnej Európy a z dovezených platní a magnetofónových záznamov. Rozpis a úpravu pre 
zoskupenie zabezpečoval klavirista Otto Jenovčík. Svojou zohratosťou hudobná formácia 
dosiahla veľmi dobrý zvuk, ktorý ocenila vtedajšia spevácka hviezda Gabriela Hermélyová – 
členov kapely pozvala na štvordňové turné ako sprievodný orchester.22

Ukončenie činnosti:
Osud rozchodu hudobno-tanečnej formácie ovplyvnil vznik ďalších formácií, do ktorých hudob-
níci odišli. Primárnym faktorom rozpadu bola skutočnosť, že bola letnou, sezónnou kapelou. 

21 ORSZÁGH, M. Výborná swingová konkurencia na prešovských pódiách - Najelegantnejšia kapela. Spomienky 
Otta Vojteka. 2003.

22 ORSZÁGH, M. Výborná swingová konkurencia na prešovských pódiách - Najelegantnejšia kapela. Spomienky 
Otta Vojteka. 2003.

PRVÝ PREŠOVSKÝ 
DIXIELAND 
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1964 - 1968 

Prešovská dixielandová skupina Lečo partia 1, založená v prvej polovici 60. rokov 20. 
storočia. Priekopníci novej éry dixielandu v Prešove. Počas svojej existencie zaujali 
popredné miesto medzi amatérskymi dixielandovými skupinami na Slovensku. Obdiv 
a rešpekt si získali aj v Čechách. 

Zľava stoja: Štefan Dugas (banjo), (pp. J. Boldižár, V. Tarjányi), Ivan Benko (tuba B).
Zľava sedia: Vladimír Šifter (trúbka), Marián Nepela (trombón), Ján „Bruno“ Novák (klarinet), 
Pavel Gelle (bicie).

Genéza a personálne obsadenie:
Skupina sa zrodila z  hudobníkov Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM Prešov 
v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Formáciu tvorili: Ján „Bruno“ Novák (klarinet), Vladimír 
Šifter (trúbka), Marián Nepela (trombón), Ivan Benko (tuba B), Štefan Dugas (banjo), Kaisi 
(klavír), Stanislav Bobák a Pavel Gelle (bicie). Stabilnými členmi bola predovšetkým dychová 
sekcia (trúbka, klarinet, trombón, tuba), zložená z členov dychového orchestra, rytmická 
zložka (klavír, bicie) bola flexibilná. 

Záujmová umelecká činnosť:
Významným obdobím účinkovania dixielandu boli zájazdy Mládežníckeho dychového orches-
tra ODPaM Prešov. 
Šnúru viacerých vystúpení absolvovali v  roku 1966, keď sa dychový orchester zúčastnil 
na celoštátnom stretnutí pionierov s predstaviteľmi strany a vlády v Rovišti, ktoré sa konalo 
od 25. 6. 1966 do 3. 7. 1966. Prvé podujatie dixieland zažil v Příbrame, kde denne účinko-

DIXIELAND 
LEČO PARTIA 1 
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val pri vysielaní miestneho rozhlasu. Nasledovali koncerty v rekreačnom stredisku Permon 
v meste Dobříš. Celkovo mal osem vystúpení s obrovským ohlasom a úspechom medzi po-
slucháčmi. Koncerty pokračovali na zájazdoch v Prostějove a Kroměříži.
Dňa 1. januára 1967 sa Mládežnícky dychový orchester ODPaM zúčastnil na novoročnej sláv-
nosti pionierov na Pražskom hrade. Mimoriadny obdiv a  veľký úspech dosiahol dixieland 
na  Nový rok 1967 koncertovaním v  Španielskej sále Pražského hradu. Počas účinkovania 
vo vtedajšom Dome československých detí na Hradčanoch boli súčasťou programu spolu 
s najlepšími pražskými kabaretnými umelcami.
Absolutórium získala dixielandová skupina od 23. 6. 1967 do 25. 6. 1967 počas vrcholnej ce-
loštátnej súťaže 5. Kmochov Kolín, festival dychových hudieb mladých. Pri každej voľnejšej 
chvíli sa prezentovali dokonalým vystúpením pred širokým publikom účastníkov festivalu. 
V spoločnosti najlepších mladých hudobníkov vtedajšieho Československa dosiahli nevídaný 
úspech a obdiv.
Úspešnosť aktivít dixielandovej skupiny pokračovala zájazdom dychového orchestra 
do Prostějova a okolia (Kroměříž, Kralice na Hané, Domamyslice) v dňoch od 28. 8. 1967 
do 2. 9. 1967. Každým svojím vystúpením zanechali veľmi silný umelecký zážitok. 
Dixieland Lečo partia 1 bol na vyspelej muzikantskej úrovni a bol ozdobou hudobného života 
mesta Prešov. Vo svojom repertoári mal skladby z oblasti tradičného džezu, džezové štan-
dardy L. Armstronga, D. Ellingtona a ďalších. 

Ukončenie činnosti:
Existencia dixielandu závisela od  účinkovania jednotlivých členov v  dychovom orchestri. 
V roku 1968 odchodom Mariána Nepelu, Jána „Bruna“ Nováka a Vladimíra Šiftera z Mládež-
níckeho dychového orchestra ODPaM Prešov sa dixielandová skupina Lečo partia 1 definitívne 
rozpadla.

Dixielandová skupina 
Lečo partia 1 
Zľava: Vladimír Šifter 
(trúbka), Marián Nepela 
(trombón), Kaisi (klavír), 
Ján „Bruno“ Novák 
(klarinet)
Vzadu: Štefan 
Dugas (banjo), 
(p. Humeňanský), Ivan 
Benko (tuba B)
Zdroj: archív Viliama Tarjá-
nyiho
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1972 – 1975 
Prešovská dixielandová skupina Lečo partia 2, založená roku 1972. Pokračovatelia 
predchádzajúcej skvelej dixielandovej skupiny Lečo partia 1. Bola zložená taktiež 
z  radov členov Mládežníckeho dychového orchestra z  Okresného domu pionierov 
a mládeže v Prešove. Svojím výkonom patrili k špičke amatérskych dixielandových 
skupín na Slovensku.
Zľava: Igor Hudáček (trombón), Vladimír Grejták (klarinet), František Turák (trúbka), vzadu: 
Ladislav Kišeľák (kontrabas).

Genéza a personálne obsadenie:
Prvá zmienka o existencii dixielandovej skupiny sa datuje v roku 1972. Nadväzuje na tra-
díciu dixielandu Lečo partia 1, ktorý pozostával taktiež z  radov členov Mládežníckeho 
dychového orchestra ODPaM v Prešove. Myšlienka pokračovať v tradícii dixielandu v dy-
chovom orchestri sa zrodila u  zakladateľa a  frontmana dixielandu Vladimíra Grejtáka. 
Hudobná formácia by mohla dostať aj prívlastok študentský dixieland, pretože bol zlože-
ný zo študentov prešovských stredných škôl, poslucháča vysokej školy a žiaka základnej 
deväťročnej školy. Obsadenie dixielandu sa najviac priblížilo ku klasickému, tradičnému 
(neworleánskemu) džezu. Členmi boli: Vladimír Grejták (klarinet), František Turák (trúbka), 
Igor Hudáček (trombón), Ladislav Kišeľák (kontrabas), Peter Baláž (banjo), Vlado „Char-
lie“ Šofranko (bicie). Po odchode Vladimíra Grejtáka post klarinetistu prevzal Jozef Tekeľ. 
Plusom u väčšiny členov bolo dosiahnutie základného hudobného vzdelania (husle, klavír) 
na Ľudovej škole umenia v Prešove. 

DIXIELAND 
LEČO PARTIA 2 
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Záujmová umelecká činnosť:
Plodným obdobím jeho účinkovania boli predovšetkým sedemdesiate roky minulého sto-
ročia. Partia dixielandu väčšinou pred vystúpeniami Mládežníckeho dychového orchestra 
ODPaM spestrila program na počúvanie. 
Vrcholom ich prezentácie bolo večerné vystúpenie pre účastníkov medzinárodného festi-
valu dychových orchestrov mladých FIJO Cheb 1972. Za  prítomnosti elitných hudobníkov 
z Československa a piatich európskych štátov dňa 7. 7. 1972 hral na počúvanie v rekreačnom 
stredisku Skalka. Koncert neunikol pozornosti televízneho filmového štábu. Natáčanie a krát-
ke interview s protagonistami dokumentovalo ich vyspelosť a muzikálnosť a zároveň obdiv 
voči hráčom dixielandu. Všetci prítomní prijali vystúpenie s veľkým uznaním. „Hymnus“ dže-
zového štandardu, pieseň Tiger Rag v prevedení trombónového partu Igora Hudáčeka, bol 
ukážkou absolútnej technickej dokonalosti ovládania tohto dychového nástroja.
Úspech, obdiv a pochvalu získali tiež počas vystúpenia Mládežníckeho dychového orchestra 
ODPaM na Slovenskom zjazde SZM v Bratislave (15. 9. – 17. 9. 1972). Dixielandová skupina 
bola súčasťou programu dychového orchestra. Obecenstvo, v ktorého radoch sa nachádzali 
aj profesionálni hudobníci, prijalo s uznaním ich umelecký výkon.
Počas štyroch dní od 26. 6. do 30. 6. 1973 v Bardejovských kúpeľoch v rámci koncertného 
programu dychového orchestra sa dixieland predstavili kúpeľným hosťom a návštevníkom 
kúpeľov. Reakcia publika na vystúpenie dixielandovej skupiny bola veľmi pozitívna.
Veľmi úspešne sa predstavili tiež koncertom na medickom internáte v Košiciach, kde ponúkli 
poslucháčom hudobný žáner, ktorý v tom čase nebol v popredí v prešovskom ani košickom 
regióne.
Prešovskej verejnosti sa prezentovali hlavne v PKO a vtedajšom DK ROH. Hoci vystupovali 
krátko  (1972 – 1975), dostali sa do  povedomia verejnosti. Napriek tomu, že boli predo-
všetkým súčasťou dychového orchestra a nevyvíjali sa ako džezoví hráči, získali si svojím 
výkonom širokú divácku základňu rôznych vekových skupín. 
Repertoár dixielandu obsahoval skladby tradičného džezu, predovšetkým prevzaté z nahrá-
vok LP členov skupiny Traditional Club. Skladby Starý Erastus, Blue Moon, Cudzinec na pobre-
ží, Tiger Rag či Ragtime patrili k najviac hraným skladbám. 

Ukončenie činnosti:
Rozchod Lečo partie 2 postihol podobný osud ako dixieland Lečo partia 1. Odchodom hu-
dobníkov z Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM Prešov ukončil dixieland v roku 1975 
svoju existenciu. Hlavným dôvodom rozpadu bolo pokračovanie členov v štúdiu na vysokých 
školách na Slovensku.
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Dixielandová skupina Lečo partia 2 
Vzadu: Vlado „Charlie“ Šofranko (bicie)
Zľava vpredu: Vladimír Grejták (klarinet), František Turák (trúbka), Peter Baláž (banjo)
Zdroj: archív Vladimíra Grejtáka

Dixielandová skupina Lečo partia 2 
Zľava: Igor Hudáček (trombón), František Turák (trúbka), Jozef Tekeľ (klarinet), Peter Baláž 
(banjo), Michal Ilčin a. h. (bicie), Ladislav Kišeľák (basgitara)
Zdroj: archív Jozefa Tekeľa
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1978 – 1979 

Prešovský dixieland, ktorého zloženie tvorili skúsení hudobníci pôsobiaci v rôznych 
hudobných formáciách. Muzikanti, ktorí hrávali v minulosti už v iných dixielandových 
skupinách. Okrem tradičného džezového štandardu interpretovali aj skladby z vlast-
nej tvorby.

Genéza a personálne obsadenie:
Koncom 70. rokov existoval pri Dome kultúry ROH Prešov Prešovský dixieland. Samotné muzi-
kantské obsadenie zaručovalo veľmi kvalitnú hudbu. Zostavu dixielandu tvorili známe mená 
prešovskej hudobnej scény, erudovaní hudobníci: Marián Nepela (trombón), Bernard Herstek 
(trombón, klavír), Juraj Azari (trúbka), Stano Bobák (bicie), M. Pazič (banjo), Ján Saloka 
(klarinet, saxofón), Miroslav Tásler (basgitara) a speváčka Galina Maličková.23 

Záujmová umelecká činnosť:
Kapela hrávala sporadicky v Bábkovej sále DK ROH najmä džezové štandardy, ale pokúšala 
sa aj o vlastnú tvorbu. Vrcholom účinkovania dixielandu boli vystúpenia počas priebehu Aka-
demického Prešova 1979, súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov, kde dostali priestor 
na nočných Výpredajoch. Ich prezentácia na Akademickom Prešove kulminovala koncertom 
na lodi na vodnej nádrži Veľká Domaša.
Prešovský dixieland bol zložený z muzikantov, ktorí mali hráčske skúsenosti z pôsobenia 
v rôznych hudobných formáciách. Disponovali talentom pre hudbu a väčšina z nich mala 
adekvátne hudobné vzdelanie, ktoré umožňovalo dixielandu hrať skladby popredných 

23 FRANK, M. Miro Tásler senior – hudba v génoch. 2003.

PREŠOVSKÝ DIXIELAND  
DK ROH 
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svetových dixielandových skupín a džezových osobností v aranžmáne Mariána Nepelu a Ber-
narda Hersteka. V repertoári nechýbali ani vlastné skladby, zvlášť od Mariána Nepelu, ktorý 
sa v neskorších rokoch preslávil skladbou Starý parník, ktorú hrávali popredné dixielandové 
skupiny na Slovensku.24 Napriek sľubnému rozbehu sa zloženie hudobníkov dlho pospolu ne-
udržalo. 

Ukončenie činnosti:
Po ukončení činnosti dixielandu tento hudobný žáner na prešovskej scéne na dlhé obdobie 
zanikol.

24 Skladba bola nahratá na gramofónovú platňu Salón Tradičního Jazzu ’85 v areáli pražského PKO Júliusa Fučíka 
v máji roku 1985. 
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2004
Prešovská dixielandová skupina, založená roku 2004. Súčasný vrchol dixielandu 
v Prešove. Patrí k popredným dixielandom na Slovensku.
Zľava: Jozef Mičko (trombón), Pavol Papáč (basgitara), Pavol Adamkovič (bicie), Jozef Ontko 
(tenor banjo), Ján Bak (klarinet), Antonín Horkel (trúbka).

Genéza a personálne obsadenie:
Vznikol v  októbri 2004 po  25-ročnej odmlke tohto hudobného žánru v  Prešove. Založili 
ho ostrieľaní hudobníci, ktorí už pôsobili v rôznych hudobných zoskupeniach, počnúc dy-
chovým orchestrom až po T.O.P. Big Band. Domovskou scénou dixielandu je Posádkový klub 
ozbrojených síl Slovenskej republiky v Prešove.
Prešovský dixieland začínal v zložení: Peter Bednár, (klarinet, alt saxofón, ústna harmonika), 
Antonín Horkel (trúbka), Bernard Herstek (trombón), Mikuláš Andreanský (tenor banjo), Pavol 
Papáč (basgitara), Pavol Adamkovič (bicie). V roku 2006 nahradil Bernarda Hersteka nádejný 
mladý trombonista Jozef Mičko. Mikuláš Andreanský, zakladateľ dixielandu, pôsobil v skupine 
do roku 2012. V roku 2011 sa Peter Bednár osamostatnil a s dcérou Zuzanou vytvoril vynikajúce 
džezové duo pod názvom Jazz 2B. V súčasnosti post klarinetistu zastáva Ján Bak, na teno-
rovom banje a gitare hrá Jozef Ontko. Základný káder hudobníkov zotrváva stabilný dodnes.

Záujmová umelecká činnosť:
Vo svojom repertoári majú skladby tradičného džezu. V  prvých rokoch základné aranž-
mán spracoval Mikuláš Andreanský. Improvizácie boli na samostatných hudobníkoch. Hrali 
a  hrajú prevažne štandardy z  éry dixielandu. Interpretujú skladby Stranger on the Sho-
re, Sweet Georgia Brown, Basin Street Blues, Bourbon Street Parade, Creole Jazz, Willie the  
Weeper, Cornet Chop Suey a mnoho ďalších. V repertoári sa nachádzajú aj skladby slovenskej 
populárnej hudby, napríklad Jaj Zuzka, Zuzička, skladby českého skladateľa Jaroslava Ježka, 
ruské piesne Oči čornyje, Podmoskovské večery a ďalšie.

PREŠOVSKÝ DIXIELAND
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Interpretáciu skladieb jednej z najvýraznejších osobností džezu, Louisa Armstronga, prezen-
tovali v podaní Petra Ondriu, slovenského Armstronga, 8. augusta 2007 na festivale Trnav-
ský Jazzyk.
Hudobné zoskupenie má za  sebou niekoľko úspešných projektov, napríklad spolupracuje 
s Katkou Koščovou. V roku 2011 podnikol so speváčkou, ktorá sa v roku 2005 stala víťazkou 
prestížnej súťaže Slovensko hľadá SuperStar, veľmi úspešné turné po  Slovensku (Levice, 
Martin, Diakovce, Zborov, Petrovce). Častým hosťujúcim členom na koncertoch a vystúpe-
niach býva Peter Adamkovič, popredný slovenský klavirista, člen AMC Trio, organizátor me-
dzinárodného festivalu Jazz Prešov.
Prešovský dixieland sa predstavil na  významných džezových festivaloch na  Slovensku 
aj v zahraničí:
11. 5. 2007 sa po prvýkrát zúčastnil 12. ročníka Medzinárodného dixielandového festivalu 

v Banskej Bystrici.
1. 8. 2009 sa konal V. Mikulášsky jazzový festival, v rámci ktorého vystúpila skupina Miriam 

Bayle Band, Peter Lipa spieval Lasicu a hral Prešovský dixieland.
23. 10. 2014 mal tú česť vystúpiť na 23. ročníku festivalu Jazz Prešov, s ktorým si zaspievala 

Katka Koščová.
17. 9. 2016 vystúpil Prešovský dixieland v Poznani v Kongresovom centre v rámci medziná-

rodného projektu Poznaň Old Jazz Festival.
30. 8. 2019 vystúpil počas Bojnického hudobného leta v rámci podujatia JAZZ Bojnice – fes-

tival jazzu a inej hudby.
Verejnosti sa úspešne predstavili v roku 2013 na nultom ročníku festivalu Prešov Fest v Bi-
zarre Music Cafe.
V doterajšej 16-ročnej činnosti dosiahol výrazné, prenikavé úspechy aj mimo Prešova a stal 
sa kultom prešovského dixielandu.

Prešovský dixieland s Petrom Lipom
Zľava: Peter Adamkovič (klávesy), Bernard Herstek (trombón), Peter Lipa (spev), Peter Bed-
nár (klarinet), Antonín Horkel (trúbka)
Zdroj: archív dixielandu
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Prešovský dixieland
Zľava: Jozef Mičko (trombón), Pavol Papáč (basgitara), Peter Bednár (klarinet), Pavol 
Adamkovič (bicie), Mikuláš Andreanský (tenor banjo), Antonín Horkel (trúbka)
Zdroj: archív dixielandu 
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Tabuľka uvádza menný zoznam hráčov na  trúbke B, ktorí účinkovali v  50. – 70. rokoch 
minulého storočia v profesionálnych a amatérskych orchestroch a hudobných skupinách 
v Prešove. Patrili a poniektorí stále patria medzi to najlepšie, čo prešovské hudobné telesá 
mohli a môžu ponúknuť.

Priezvisko, Meno Orchester, hudobné zoskupenie Poznámka
AZARI, Juraj Spoj, PD ROH, Combo nebohý
BOLDIŽÁR, Jozef MDO ODPaM, RKS, TO PKO
BŘEZINA, Jaroslav DH Prešov nebohý
FARKAŠ, Ján DJZ Prešov
FOLTÍN, Štefan MDO ODPaM, RKS, DH ČSD Prešov nebohý
HORKEL, Antonín DH Prešov, DJZ Prešov, TO DK ROH, 

Šarišanka, Prešovský dixieland, T.O.P. Big 
Band

aktívny hráč,
učiteľ ZUŠ MM PO

IKHARDT, Ondrej DH Prešov, TO DK ROH 
IRCHA, Marián MDO ODPaM, RKS, T.O.P. Big Band aktívny hráč
JACKO, Vojtech DH Prešov, DJZ Prešov, TK Rust the 

Stoppers
KAČERIK, Zdeněk MDO ODPaM, RKS nebohý
KAMENSKÝ, 
Ľubomír

MDO ODPaM, T.O.P. Big Band aktívny hráč, pedagóg 
na št. Konzervatóriu BA

KAPITÁN, Tibor DH Prešov, DJZ Prešov, TK & band, TK 
Rust the Stoppers, TO DK ROH, TOPO PKO

aktívny hudobný aranžér, 
skladateľ

LUKÁČ, Peter MDO ODPaM, TOPO PKO 
MAJOROŠ, Marek DJZ Prešov, T.O.P. Big Band, hudobná 

skupina Fade Out
aktívny hráč,
učiteľ ZUŠ, pedagóg 
na súk. konzervatóriu PO

MAŠÁT, Tibor DH Prešov

6 
ZOZNAM POPREDNÝCH 
HRÁČOV NA TRÚBKE
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MIKŠÍK, Miroslav DJZ Prešov, TO DK ROH, Šarišanka aktívny hráč,
učiteľ ZUŠ JP PO

NIŽNÍK, Štefan MDO ODPaM, RKS, DH Prešov, TO DK ROH, 
Corso Beat

nebohý

POLÁK, Vincent DJZ Prešov učiteľ ZUŠ, KE
SVIT, Damián MDO ODPaM, DH Vukovanka, DH ČSD 

Prešov
ŠIFTER, Vladimír MDO ODPaM, RKS, PD Lečo 1 nebohý
ŠIMO, Ivan DH Prešov, TO DK ROH 

TARJÁNYI, Viliam
MDO ODPaM, RKS, DH Vukovanka, DH 
ČSD Prešov, Sabinka, hudobná skupina 
Dominanta, TOPO PKO, TK & band

aktívny publicista

TURÁK, František MDO ODPaM, RKS, PD Lečo 2,
Eufónia

aktívny hráč, skladateľ, 
hudobný aranžér

VLČEK, Miroslav DH Prešov, Šarišanka
VOJTEK, Otto PD1, RKS nebohý

Legenda:
BA –  Bratislava
KE –  Košice
MDO ODPaM –  Mládežnícky dychový orchester Okresného domu pionierov a mládeže Prešov
DH Prešov –  Divízna hudba Prešov
DH ČSD Prešov –  dychová hudba Uzlový klub ČSD Prešov
DH Vukovanka – dychová hudba pri ZV ROH VUKOV Prešov
DJZ Prešov –  Divadlo Jonáša Záborského Prešov (divadelný orchester)
PD1 –  prvý prešovský dixieland
PD ROH –  Prešovský dixieland DK ROH 
PD Lečo1 –  prešovský dixieland Lečo 1
PD Lečo2 –  prešovský dixieland Lečo 2
PO –  Prešov
Spoj –  hudobná skupina Spoj
RKS –  dychový orchester Robotníckeho kultúrneho spolku Prešov
Sabinka –  dychová hudba Sabinka pri MsKS Sabinov
Šarišanka –  dychová hudba Šarišanka pri PKO Prešov
TK & band –  Tibor Kapitán band 
TO PKO –  Tanečný orchester PKO Prešov
TOM –  Tanečný orchester mladých
TOPO PKO –  Tanečný orchester Petra Olejára PKO Prešov
T.O.P. Big Band –  Tanečný orchester Prešov Big Band 
TO DK ROH –  Tanečný orchester DK ROH Prešov
ZUŠ MM –  Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa Prešov
ZUŠ JP –  Základná umelecká škola Jána Pöschla Prešov
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Napriek tomu, že sú podchytené určité údaje o vzniku tanečnej a swingovej hudby v 50. – 70. 
rokoch minulého storočia v Prešove, pri zostavovaní prehľadu hudobných formácií narážame 
na faktografické problémy. Chýba komplexnejší archív kapiel, ktoré v tomto období účinko-
vali. Typickým javom týchto formácií bolo, že viacerí hudobníci sa striedali v jednotlivých 
zoskupeniach, čo spôsobuje problém presne určiť obdobie, v ktorom pôsobila hudobná sku-
pina v istom obsadení. Migrácia hudobníkov medzi kapelami pramenila zo vzniku a zániku 
hudobných formácií. Pri rekonštrukcii predkladaného prehľadu vychádzame z dostupných 
materiálov.25 Využívame rozhovory s konkrétnymi zakladajúcimi členmi a žijúcimi rodinnými 
príslušníkmi členov hudobných formácií.26

Kapela 1953 – tzv. švédske obsadenie
Zloženie:
Trúbka:  Otto Vojtek
Saxofóny:  Milan Handlovič, Anton „Siki“ Janek, Tomáš „Pepo“ Procházka, Ján Burgr
Gitara:  Tomáš „Pepo“ Procházka
Akordeón:  Ľudo Kaclík, Rudo Semánek
Bicie:  Semánek
Manažér:  MUDr. Jozef Dudra

Tanečná formácia 
1954
Zloženie:
Trúbka:  Otto Vojtek
Saxofóny:  Emil Pencák, Milan Handlovič
Gitara:  Jaroslav Dolník
Basa:  Lehocký

25 ORSZÁGH, M. 2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 2004e.
26 Máme na mysli: Bernard Herstek, Tibor Kapitán, Karin Holvayová, Juraj Azari ml., p. Azariová, Dionýz Dugas, 

Bernardeta Gromošová, Peter Gallo, Július Humeňanský.

7 
PREHĽAD HUDOBNÝCH 
FORMÁCIÍ
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Klavír:  Ing. Otto Jenovčík
Bicie:  Štefan Sedlák, Tibor Vyslocký
Aranžmán:  Ing. Otto Jenovčík

Hudobná skupina Spoj Prešov 
1954 – 1969
Zloženie:
Trúbky:  Ján Karabin, Juraj Azari, Bartolomej Sabol
Saxofóny, klarinety: Polomský, L. Zachar, Ján Jasovský
Gitara:  Jozef Hopkovič, František Šesták, Jozef Jaško, František Gajdoš
Kontrabas:  M. Štofan, Arpád „Kejo“ Godla, Jozef Kuchár
Klavír:  Eva Krausová, Dionýz Dugas, Alexander „Šani“ Harsagyi
Akordeón:  Jozef Benko
Bicie:  Tibor Vyslocký (kapelník)
Speváci:  Eva Krausová, Katka Notínová, Monika Haľková
Zakladatelia:  Ján Karabin – Tibor Vyslocký

Tanečná skupina Osvetová beseda Veľký Šariš – Tanečný orchester mladých
(Šarišani) 
1953 – 1964 
Zloženie:
Trúbky:  Ľudovít Tóth, A. Sabol, Bartolomej Sabol
Saxofóny, klarinety: Jozef Dudra, Marta Holvayová-Dudrová, Anton „Siki“ Janek 
Klavír, akordeón:  Hilár „Hiťo“ Holvay
Gitara:  Jaroslav Dolník
Kontrabas:  Juraj Kaleja
Bicie:  Štefan Sabol, Vladimír Ružbarský, Belo Varga
Speváci:  Terka Malinovská, Ján Garbár
Zakladateľ:  Arpád Holvay
Aranžmán:  Ján Baláž, Hilár „Hiťo“ Holvay

Tanečná kapela SANGRET
hotel Dukla 
1963 – 1965 
Zloženie:
Trúbka:  Juraj Azari
Saxofóny:  Jaroslav Rözler, Michal Kulík
Akordeón:  Marián Sangret (kapelník)
Klavír:  Sangretová
Kontrabas:  Miroslav Suchý
Bicie:  Štefan Barica, Belo Varga 



76

Tanečná kapela Rust the Stoppers 
Zloženie:
Trúbka, basgitara:  Tibor Kapitán (kapelník)
Trombón:  Jaroslav Doležal
Klarinet, gitara:  Petr Stříška 
Trúbka, gitara:  Vojtech Jacko
Bicie:  Milan Medo

Tanečná formácia – Franzovci 
1967 – 1969
Zloženie:
Trúbka:  Dušan Franz (kapelník)
Trombón:  Anton Petrík
Klavír, akordeón:  Hilár „Hiťo“ Holvay
Banjo:  Štefan „Bendžo“ Dugas
Bicie:  Peter Sarnecký
Aranžmán, skladateľ: Anton Petrík

Tanečná formácia 
1967
Zloženie:
Trúbka:  Juraj Azari (kapelník)
Trombón:  Bernard Herstek
Gitara:  Zdenko Procík
Klavír:  podľa možností
Kontrabas:  podľa možností
Bicie:  Ivan Maťašovský

Hudobná skupina Corso Beat 
pri Divadielku Corso DK ROH 
1970 – 1974
Zloženie:
Trúbka:  Štefan Nižník
Klarinet, saxofón:  Ján „Bruno“ Novák
Trombón:  Bernard Herstek
Gitara, sólo spev:  Peter Gromoš
Gitara:  Mikuláš Andreanský 
Basgitara:  Imrich Gromoš, Anton Petík 
Bicie:  František Gromoš
Spev:  Magda Medveďová, Bernadeta Macáková
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Hudobná skupina 
1974 – 1979
Zloženie:
Trúbka:  Štefan Nižník
Klarinet, saxofón:  Ján „Bruno“ Novák
Gitara, sólo spev:  Peter Gromoš
Basgitara:  Miroslav „Čiri“ Čermák 
Bicie:  František Gromoš, Michal Lyžička

Eufónia 
jazzrocková hudobná skupina 
1972 – 1975
Zloženie:
Trúbka:  František Turák
Trombón:  Igor Hudáček 
Klarinet, saxofón:  Jozef Tekeľ
Gitara:  Marián Kuľhavý (vedúci skupiny), Ján Zavadinka
Basgitara:  Jozef Veselovský, Ladislav Kišeľák 
Bicie:  Štefan Pončák, Vlado „Charlie“ Šofranko 

Hudobná skupina Dominanta
Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach 
1973 – 1978
Zloženie:
Trúbka, husle:  Viliam Tarjányi
Klarinet, saxofón:  Peter Bednár 
Gitara:  Peter Gallo
Basgitara:  Július Humeňanský
Bicie:  Ján Gallo (vedúci skupiny)
Spev:  Hedviga Havránková

Hudobná skupina DK ROH
TK & band 
1982 – 1985
Zloženie:
Basgitara, trúbka:  Tibor Kapitán (kapelník) 
Saxofón:  František Kadlec
Klávesy, trombón:  Miroslav Kobelák
Gitara:  Zdenko Procík, Zdeno Borňas
Bicie, trúbka:  Miroslav Mikšík 
Spev, lesný roh:  Dana Gelleová
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Monotematická encyklopédia je zameraná adresne, na  konkrétnych hudobníkov, hráčov 
(trubkárov) a hudobné zoskupenia, ktoré boli činné v období 50. – 70. rokov 20. storočia 
v Prešove. Obsahuje primárne informácie o hudobnom dianí v oblasti tanečnej a swingovej 
hudby v Prešove. Dočítame sa o jedenástich vybraných trubkároch a štrnástich hudobných 
zoskupeniach, pri ktorých je prehľadne opísané ich hudobné curriculum vitae. Uvádzame 
prvopočiatky hudobných zoskupení a  zakončenie ich existencie z  dostupných prameňov 
a spomienok žijúcich členov, opis ich minulého i súčasného pôsobenia. Dozvedáme sa, že 
v 60. – 70. rokoch minulého storočia personálne obsadenie spomínaných hudobných skupín, 
tanečných orchestrov a dixielandov výrazným dielom tvorili bývalí alebo v tom čase aktívni 
členovia Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM v Prešove. Nástup mladších osobností 
na hudobnú scénu bol významným míľnikom populárnej hudby v Prešove.
Cieľom encyklopédie bolo poukázať na niektoré hudobné formácie tanečnej a  swingovej 
hudby v Prešove, ktoré mali vo svojom personálnom zložení hráčov na dychových nástrojoch, 
ako aj priblížiť aspoň fragmenty informácií o konkrétnych hudobníkoch hrajúcich na trúb-
ke, ktorí tvorili a tvoria kultúrne dianie mesta Prešov. Publikácia prináša výsek z hudobnej 
činnosti interpretov, hráčov na trúbke, a informuje čitateľa o ich autentických hudobných 
začiatkoch.
Publikácia je len prvolezeckým počinom v tejto oblasti, čím môže inšpirovať ďalších autorov 
k podrobnejšej a hlbšej analýze genézy tanečnej a swingovej hudby v meste Prešov. 

RESUMÉ
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The monothematic encyclopedia focuses directly at specific musicians, players (trumpeters) 
and music bands that were active in the period of 50s - 70s of the 20th century in Prešov. 
It contains mainly information about music events in the field of dance and swing music in 
Prešov. The reader finds information on eleven selected trumpeters and fourteen musical 
bands with their musical curriculum vitae. We present the beginnings of musical bands 
and the end of their existence from available sources and memories of living members, 
a description of their past and present activities. It is transparent that in the 60s - 70s of the 
last century the mentioned music bands, dance orchestras and dixielands were significantly 
formed by former or at that time active members of the Youth Brass Orchestra (ODPaM) 
in Prešov. The entrance of younger personalities on the music scene was an important 
milestone in popular music in Prešov. 
The aim of the encyclopedia was to present and highlight selected musical formations of 
dance and swing music in Prešov, which had in their band wind instruments, as well as to 
present at least fragments of information about selected musicians playing the trumpet 
who have created and are forming cultural life of Prešov. The publication brings an excerpt 
from the musical activities of performers, trumpet players, and informs the reader about 
their authentic musical beginnings. 
The publication is only a first step in this area, which can inspire other authors to a more 
detailed and in-depth analysis of the genesis of dance and swing music in the city of Prešov. 

Preklad summary: Ivana Cimermanová 

SUMMARY
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9. júl 1954 

Štúdium:
1969  ukončil Základnú deväťročnú školu v Prešove
 absolvent Ľudovej školy umenia v Prešove, oddelenie strunové (husle), prospel s vy-

znamenaním
1973  absolvent Gymnázia Tarasa Ševčenka v Prešove
1978  ukončil štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickej fakulte 

v Prešove, odbor vzdelávanie a výchova dospelých
1986  rigorózna skúška na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickej fakulte 

v Prešove, udelenie titulu PhDr. (doktor filozofie)
2010  ukončil externé štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte manažmentu, 

obhajobou dizertačnej práce Manažment umeleckej činnosti v  univerzitných 
podmienkach na Slovensku; udelenie vedecko-akademickej hodnosti PhD. 
(philosophiae doctor)

Umelecká, amatérska činnosť:
1966 – 1984  člen, sólista Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM v Prešove
1973 – 1978  člen hudobnej skupiny Dominanta pri FF UPJŠ v Košiciach
1978 – 1980  základná vojenská služba, člen Posádkovej hudby Banská Bystrica
1982 – 1988  hráč, primáš, vedúci hudobnej zložky folklórneho súboru Dúbrava Prešov
1970 – 1998  člen, sólista dychových orchestrov RKS Prešov, Sabinka v Sabinove, Uzlový 

klub ČSD Prešov
1984 – 1987  umelecký vedúci, dirigent malej dychovej hudby Vukovanka Prešov
1997 – 2000  člen tanečného orchestra TOPO PKO Prešov
2005 – 2008  člen TK & band

Skladateľská činnosť:
2009  Úvodná fanfára k medzinárodnému festivalu dychových orchestrov Tarjányiho Pre-

šov 2009 (arr. Tibor Kapitán)
1986  autor skladby Hľadanie pre veľký dychový orchester 

PhDr. Viliam  
TARJÁNYI, PhD.

O AUTOROVI
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2015  úprava skladby Hľadanie pre veľký dychový orchester (arr. Tibor Kapitán)
2015  Premiéra skladby Hľadanie v  novej úprave 17. 10. 2015 v  interpretácii Dychového 

orchestra mladých mesta Košice v rámci III. ročníka festivalu dychových orchestrov 
Tarjányiho Prešov

Publikačná činnosť:
2006/2007 – príspevok Možnosť sebarealizácie študentov v umeleckej činnosti na Prešov-

skej univerzite v Prešove. In: Kontexty alternatívneho divadla II – Spoločenský zbor-
ník 21 (AFPh UP 161/243). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 
2006/2007, s. 257-265. ISBN 80-8068-561-4

2010 Mládežnícky dychový orchester Prešov – 50. výročie. Jubilejný zborník k 50. výročiu 
vzniku Mládežníckeho dychového orchestra. Prešov: PEJTR – Ján Trudič, 2010. 107 s. 
ISBN 978-80-555-0464-3

2011 odborná monografia Umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove I. Antológia pub-
likovaných článkov 2007 – 2011. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove. 
63 s. ISBN 978-80-555-0437-7

2011 Vzťah s dôrazom na umeleckú činnosť študentov pôsobiacich na umeleckých odboroch 
(pilotný výskum). In: Kontexty alternatívneho divadla IV. – Spoločenský zborník 27 
(AFPh UP 331/412). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 
264-275. ISBN 978-80-555-0464-3

2012 odborná monografia Umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove II. Antológia pu-
blikovaných článkov 2000 – 2006. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Pre-
šove. 80 s. ISBN 978-80-555-0560-2

2012  Umelecká činnosť na Prešovskej univerzite v Prešove. In: Prešovská univerzita v Prešove 
(1997 – 2012). Pamätnica k  15. výročiu vzniku univerzity. Prešov: Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 254-263. ISBN 978-80-555-0729-3

2013  odborná monografia Prešovské osobnosti dychovej hudby. Prešov: Prešovská univerzita 
v Prešove, 2013. 149 s. ISBN 978-80-555-0806-1

2013 Vysokoškolské akademické súťaže na univerzitách Slovenska. In: Kontexty alternatív-
neho divadla V. – Spoločenský zborník 33 (AFPh 434/486). Prešov: Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 199-208. ISBN 978-80-555-0951-8

2013  Umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove: pamätnica k  15. výročiu Rady pre 
umeleckú činnosť (1998 – 2013). 2013. Zost. P. KÓNYA, V. TARJÁNYI a P. HAĽKO. Prešov: 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. ISBN 978-80-555-1039-2

2014 Umelecká činnosť na  Prešovskej univerzite v  Prešove/Viliam Tarjányi. In:  Univerzita 
v kontexte zmien – Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, kona-
nej 28. – 30. novembra 2012 v Prešove. Ed. P. KÓNYA. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej 
univerzity v Prešove, 2014, s. 481-490. ISBN 978-555-1279-2

2016 odborná monografia Pamätnica k 100. výročiu narodenia Viliama Tarjányiho. Prešov: 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove. 167 s. ISBN 978-80-555-1557-1

2017 odborná monografia Svet plný nôt a obrazov. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univer-
zity v Prešove. 223 s. ISBN 978-80-555-17677-4
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2017 odborná monografia Umelecké súbory Prešovskej univerzity v  Prešove III. Antológia 
publikovaných článkov 2012 – 2016. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Pre-
šove. 84 s. ISBN 978-80-555-1782-7

2019 Obchod na korze (analýza filmovej hudby). In: Kontexty alternatívneho divadla VI. – 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, s. 322-332. ISBN 978-80-555-
2092-6.

2019 odborná monografia Oscaroví hudobníci. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 
v Prešove. 76 s. ISBN 978-80-555-2223-4

Ocenenia:
2000 Pamätná medaila primátora mesta Prešov pri príležitosti nedožitých 85 rokov Viliama 

Tarjányiho st., zakladateľa a umeleckého vedúceho Mládežníckeho dychového orches-
tra v Prešove

2011 Pamätný list primátora mesta Prešov pri príležitosti 50. výročia založenia Mládežníc-
keho dychového orchestra za osobný prínos k rozvoju dychovej hudby v meste Prešov

2012 Ďakovný list Rady pre umeleckú činnosť Prešovskej univerzity v  Prešove za  ma-
nažérsku činnosť vystúpení umeleckých súborov PU pri univerzitných slávnostiach  
a  každoročných koncertoch, za  režijnú a  dramaturgickú prácu a  publicistickú re-
flexiu týchto podujatí v médiách, za prínos v umeleckej činnosti na vysokých školách 
(štúdia o Riadení umeleckej činnosti na univerzitách a antológia publikovaných článkov 
o umeleckých súboroch Prešovskej univerzity v Prešove)

2012 Pamätná plaketa rektora Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 15. výročia 
založenia Prešovskej univerzity v Prešove

2014 Osobnosť Slovenskej republiky, 2014 – Viliam Tarjányi, s. 428-429. In: Encyklopédia 
osobností Českej a Slovenskej republiky, An Oxford Encyclopedia Publication

2014 OXFORD ENCYCLOPEDIA – CERTIFICATE, Based on outstanding performance PhDr. Vi-
liam Tarjányi PhD. 

2017 Pamätná medaila rektora Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 20. výročia 
vzniku Prešovskej univerzity v Prešove
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