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Antonín Dvořák (1841-1904) sa zaradil svojou tvorbou 
k vrcholným svetovým skladateľským zjavom. Sila jeho 
melodickej invencie dodnes uchvacuje odborníkov i laikov. 
Neustály dopyt po jeho dielach a ich všeobecná obľúbenosť 
sú dôkazom jeho kompozičného majstrovstva a umeleckej 
nadčasovosti. Inšpiračným zdrojom mu bola česká ľudová 
pieseň a slovanská tematika. Vyžaruje nielen zo známych 
Slovanských tancov či Moravských dvojspevov, ale z opier, 
symfónií, koncertov i množstva komornej hudby. Jeho úprimnú 
hlbokú zbožnosť najkrajšie dokumentujú Biblické piesne, 
op. 99. Prostá, povznášajúca a zároveň veľmi intímna hudba 
je v dokonalom súlade s Dávidovou knihou žalmov, Bibliou 
Kralickou. Z cyklu desiatich piesní pre spev a orchester zaznejú 
tri: 1. Oblak a mrákota jest vůkol Něho, 2. Hospodin jest můj 

pastýř, 3. Zpívejte Hospo- dinu. 
Počas svojho pobytu v Amerike vo funkcii riaditeľa konzervatória 
napísal viaceré skladby, z ktorých najznámejšia je Novosvetská 
symfónia (v roku 1969, pri prvej americkej kozmickej ceste na 
Mesiac, vzal kozmonaut Neil Armstrong jej nahrávku do Apolla 
11). Krátko po jej dokončení a tesne pred návratom do vlasti 
skomponoval Dvořák Sonatínu op. 100 pre husle a klavír. 
Venoval ju svojim deťom Otílii a Toníkovi, ktorí ju aj uviedli na 

súkromnej premiére v New Yorku. Tak ako v iných svojich 
amerických dielach, inšpiračným zdrojom mu boli indiánske 
melódie a černošské spirituály. Nostalgické pomalé časti 
vyjadrujú autorovu túžbu po domovine. V roku 2016, keď sme 
si pripomenuli 215 rokov od Dvořákovho narodenia, americká 
hudobná skladateľka Elaine Fine dielo upravila pre komorné 
obsadenie. Dielo má 4 časti: Allegro risoluto, Larghetto 
(nazývané aj Indiánska uspávanka alebo Indiánsky nárek), 

Scherzo - Molto vivace a Finale - Allegro.

Leoš Janáček (1854 - 1928) – Suita pre sláčikový orchester 
je dielom mladého českého skladateľa Leoša Janáčka (v 
čase vytvorenia mal len 17 rokov). Každá zo šiestich častí je 
originálnou oslavou moravsko-sliezskej intonácie, pričom 
Janáčkova inštrumentácia je svojrázna a ojedinelá. Janáček 
bol členom Českej akadémie a rôznych spolkov, pričom sa 
neúnavne venoval štúdiu moravských ľudových piesní. Zostavil 
niekoľko zbierok a svoje myšlienky podložil teoretickou štúdiou. 
Špecifikám intonácie ľudskej reči pripodobnil hudobnú reč a 

vytvoril tak systém tzv. nápevkovej teórie.

Gustav Holst (1874 - 1934) anglický  neskororomantický 
hudobník, skladateľ a pedagóg, 30 rokov pôsobil ako hudobný 
riaditeľ v dievčenskej škole sv Pavla, kde vznikla takmer 
všetka jeho tvorba. Prvou kladbou, ktorú tu skomponoval, je 
suita sv Pavla( op 29 č.2) V štvorčasťovom diele (Jig, Ostinato, 
Intermezzo, Finale) pre sláčikový orchester nachádzame prvky 
škótskej a anglickej ľudovej hudby. Skladba bola napísaná v 

roku 1913, publikovaná však takmer o desať rokov neskôr.

účinkujú:
TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Umelecká vedúca: Alžbeta Ševečková

Barytón: Marek Pobuda a.h.

1.GUSTAV HOLST
St.Paul´s Suite

(Jig, Ostinato, Intermezzo, Finale)

2. LEOŠ JANÁČEK
Suita

(Moderato, Adagio, Andante con moto, Presto, Adagio, Andante)

3. ANTONÍN DVOŘÁK
Biblické písně op 99-výber( č.1, 4, 10)

sólo Marek Pobuda-barytón

4.ANTONÍN DVOŘÁK
Sonatína  G dur op 100

úprava pre sláčikový orchester Elaine Fine
(Allegro risoluto, Larghetto, Scherzo.

Molto vivace, Finale. Allegro)
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je už niekoľko rokov nositeľom originálnych hudobných 
projektov. Toto združenie má za cieľ obohacovať  žilinský 
región, ale aj široké okolie o netradičné hudobné podujatia a 
koncerty. Od začiatku svojej existencie vyprodukovalo niekoľko 
kvalitných hudobných produkcií: muzikálové predstavenie 
„TEN ISTÝ“, (Autorka: Anna Kureková) benefičné koncerty na 
podporu boja proti AIDS s názvom „KONCERT PRE ANJELOV“. 
(Autorka projektu: Anna Kureková; hudba: Anna Kureková, 
Katarína Juhásová). Hudobné divadlo Eden je inštitúcia z ktorej 
vzišiel aj Medzinárodný festival zborového umenia Žilina – Voce 
Magna. HD Eden bolo do roku 2013 hlavným organizátorom 
tohto podujatia, ktoré na rok 2019 pripravuje svoj X. ročník aj 
s úspešnou a špičkovou súťažnou časťou. Členky HD Eden v 
organizačnom tíme festivalu zastávajú vedúce pozície (Anna 
Kureková - zakladateľka a dramaturgička festivalu Žilina Voce 
Magna a Katarína Juhásová - riaditeľka Festivalu ŽVM). HD Eden  
zároveň rozbieha v Žiline festival klasickej hudby Forum Musica, 
ktorý si postupne získava svojich priaznivcov. V minulom roku 
privítal festival sopranistku Ľubicu Strapáčovú, klaviristku 
Moniku Máťuš, organistku Agátu Berki, ženský spevácky zbor 
Cambiar La Música, či mladú martinskú skladateľku Kamilu 
Šimonovú a známeho žilinského rodáka, fenomenálneho 

kontrabasistu Romana Patkoló.

HUDOBNÉ DIVADLO EDENALŽBETA ŠEVEČKOVÁ 

umelecká vedúca TKO 
Patrí medzi zakladajúcich členov Trnavského komorného 
orchestra a od roku 2001 pracuje ako jeho umelecká vedúca. 
Štúdium absolvovala pod vedením významných pedagogických 
osobností – hru na husliach študovala u Viliama Kořínka a 
komornú a orchestrálnu hru u Jána Praganta. Od čias štúdií 
bola členkou viacerých symfonických a komorných orchestrov 

a rozličných komorných zoskupení. 
Pedagogické znalosti získané na bratislavskom konzervatóriu 
i na KHV UMB v Banskej Bystrici využíva pri svojej práci 
pedagogičky na Základnej umeleckej škole Mikuláša 
Schneidera – Trnavského, kde pracuje s niekoľkými detskými 
súbormi a komornými telesami. Je tiež umeleckou vedúcou 
Komorného orchestra slovenských učiteľov so sídlom v 

Trenčianskych Tepliciach. 

Je umeleckým telesom s viac ako 20- ročnou tradíciou. Vznikol 
v roku 1993 ako Orchester pri ZUŠ Mikuláša Schneidera-
Trnavského a od roku 1999 reprezentuje mesto Trnava 
pod dnešným názvom. Svojimi vystúpeniami obohacuje 
nielen kultúrny život Trnavy a pod umeleckým vedením 
Alžbety Ševečkovej sa vyformoval na komorné zoskupenie 
nadregionálneho významu. Stal sa súčasťou slovenského 
kultúrneho života a charakterizuje ho nápaditosť projektov a 
rozmanitosť žánrov. Okrem interpretácie klasického repertoáru 
určeného pre komorné telesá, sa zameriava na premiérovanie 
nových diel súčasných slovenských autorov ( M. Krajči, Ľ. 
Bernáth,P. Špilák, J.Jartim, J.Iršai, S.Hochel, L.Kupkovič, 
S.Šurin). TKO interpretoval veľké vokálno- inštrumentálne 
diela, o.i. Rekviem Pavla Kršku, Händlovho Mesiáša, Glóriu 
A.Vivaldiho, Mozartovu Korunovačnú omšu, Cyrilometodskú 
omšu M.Haydna. Uvádza tiež neznáme alebo málo hrávané 
diela (napr. M.- A.Charpentier: Missa Assumpta est Maria, 
J.L.Bella: Nedeľná omša, H.M.Górecki: Symfónia piesní 
žalostných, A.Pärt: Collage on the Bach, G.Fauré: Requiem). 
Osobitnú kapitolu tvorí interpretácia barokového repertoáru – 
Händlove a Corelliho concerti grossi, Bachove Brandenburské 

koncerty, Vivaldiho Stabat mater a iné. 
Trnavský komorný orchester spolupracuje s mnohými 
speváckymi zbormi (Žilinský miešaný zbor, Cantica Collegium 
Musicum Martin, Cantus, Slovenský filharmonický zbor a iné). 
Ku spolupráci si pozýva špičkových sólistov a poskytuje tiež 
priestor novým začínajúcim umelcom. Hudobnej verejnosti 
pripomína TKO odkaz svojho rodáka M.Schneidera-Trnavského 
uvádzaním jeho omší a piesní v úprave pre spev a komorný 
orchester. V roku 2014 nahral orchester v spolupráci s Hanou 
Friedovou a Danielom Čapkovičom svoj tretí CD nosič so 
Schneiderovými piesňami (dirigent Š.Sedlický). Okrem 
profilového CD nahral tiež diela Baladikon a Conservo grosso 
J.Jartima. TKO je pravidelným hosťom niekoľkých slovenských 
festivalov, cyklu trnavských novoročných koncertov. Od roku 
2016 je tiež organizátorom festivalu Hudba na radnici a 

vyhlasovateľom skladateľskej súťaže ARCO.

TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER  (TKO) MAREK POBUDA 

(Barytón)
Narodil sa v Zlatých Moravciach. Prvýkrát sa ku spevu dostal 
ako žiak ZUŠ v Zlatých Moravciach v triede Mgr.art. Dagmar 
Lukáčovej. Neskôr pokračoval v štúdiu spevu ako žiak 
cirkevného konzervatória v Bratislave v triede prof. Vlasty 
Hudecovej. Po krátkom štúdiu na konzervatóriu sa stal v roku 
2009 študentom Vysokej školy múzických umení v triede Mgr.
art. Dagmar Podkamenskej Bezačinskej, ArtD. Počas štúdia 
účinkoval vo viacerých operných komorných produkciách. 
Štúdium absolvoval s postavou Figara z Mozartovej opery 
Figarova svadba. Zúčastňoval sa viacerých speváckych súťaží (na 
súťaži Iuventus Canti 2014 vo Vrábľoch získal 2.miesto a získal 
čestné uznanie za najlepšiu interpretáciu duchovnej piesne). V 
roku 2015 debutoval na scéne Slovenského národného divadla 
v postave Acmeta v inscenácii Kráľ Teodor v Benátkach od 
autora Giovanniho Paisiella. V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci 
sólista vo viacerých operných scénach na Slovensku i v zahraničí 
(Slovenské národné divadlo, Štátne divadlo Košice, Štátna 
opera Banská Bystrica, Národní divadlo Moravskoslezské v 
Ostrave), je hosťom rôznych festivalov, venuje sa koncertnej 

činnosti, komorným a piesňovým recitálom.


