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Nahal si ma nahal
Sanctus
Ubi caritas

Otče náš 
(sólo: Slávka Bačiaková, Lenka Záhorová)
Viruju

Pavol Krška:
Tomáš Vrškový:

Katarína Juhásová:
Žilinský miešaný zbor

Anna Kureková: 

Katarína Juhásová:
Cantica collegium musicum Martin

Stabat (premiéra)
Anima Christi,
pre miešaný zbor a organ (premiéra)

Pavol Krška:

Žilinský miešaný zbor , Cantica collegium musicum Martin

Ave
Sanctus
Litánie (sólo: Ladislav Sabolčák)

Pavol Krška:

Lukáš Borzík:
Spevácky zbor slovenských učiteľov

Spevácky zbor slovenských učiteľov , Žilinský miešaný zbor ,
Cantica collegium musicum Martin

Jozef Gráf
Daniel Gabčo
Štefan Sedlický

Tenor:
Organ:

Diriguje:

Sprievodné slovo: Jozef Vakoš

PREMIÉRA:

Pavol Krška: Žalm 50 - Miserere Mei, Deus, 
pre sólo tenor, dva miešané zbory, mužský zbor a organ
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PAVOL KRŠKA (1949)

atrí k popredným osobnostiam hudobného umenia 
posledných desaťročí na Slovensku predovšetkým 
ako skladateľ veľkých chrámových vokálno–

inštrumentálnych diel, ktorým zasvätil väčšiu časť svojej 
rozsiahlej kompozičnej činnosti. Duchovná tvorba je 
prejavom svojského hudobného jazyka, skladateľovho 
rukopisu a odrazom vnútorného bohatstva človeka životom 
pevne zakotveného v Bohu. Narodil sa v Ružomberku, kde 
navštevoval základnú a umeleckú školu. Od roku 1964 do 
roku 1970  študoval klavír na Konzervatóriu v Žiline. Po 
maturite v rokoch 1970 až 1975 študoval skladbu na VŠMU 
v Bratislave u národného umelca Alexandra Moyzesa. V 
roku 1976 absolvoval základnú vojenská službu v Bratislave 
ako člen Vojenského umeleckého súboru ako korepetítor. 
V rokoch 1976 až 2009 pracoval ako pedagóg hudobno-
teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v 
Žiline.
Tvorba:
Veľké vokálno-inštrumentálne skladby na slovenské 
texty Requiem (1989), Stabat Mater (1990), Omša 
(1993), Te Deum (1998), Missa solemnis (2008), Košickí 

P mučeníci (2010), opera – oratórium Cyril a Metod (2013), 
Staroslovienska omša (2014) a scénické oratórium Krížová 
cesta nášho Pána Ježiša Krista (2017) pre sóla , zbor, organ 
a orchester patria k vrcholom umeleckej tvorby Pavla 
Kršku.    
Vo svojej tvorbe nezabúda ani na deti a mládež, pre 
ktorých vytvoril množstvo komorných a inštruktívnych 
skladieb. Veľkej obľube sa tešia úpravy slovenských 
ľudových piesní (77 piesní) pre spev a klavír, niektoré z nich 
sú spracované aj pre spev a komorný orchester. 
Je tiež autorom zborových skladieb, koncertov pre rôzne 
sólové nástroje  ako aj diel pre orchestrálne telesá. Z 
najvýznamnejších a najviac hrávaných treba spomenúť 
Koncert pre flautu, bicie nástroje a orchester, Pocta 
Michelangelovi, Koncert pre klavír a orchester, Koncert pre 
kontrabas. Sú to diela, ktoré uviedli profesionálne telesá, 
predovšetkým Štátny komorný orchester v Žiline. 
Za svoju činorodú prácu získal Pavol Krška viaceré uznania 
a ocenenia. Ako prvý dostal cenu Fra Angelica za osobný 
prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku, cenu 
primátora mesta Ružomberok za reprezentáciu doma 
i v zahraničí, cenu primátora mesta Žiliny za zásluhy o 
rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina v oblasti tvorby vážnej 
hudby. Žilinská univerzita v Žiline mu udelila uznanie za 
pedagogickú a umeleckú činnosť, Žilinský samosprávny 
kraj ocenil jeho prínos v oblasti hudby. Hudobný fond v 
Bratislave skladateľovi udelil cenu Jána Levoslava Bellu za 
celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby.
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JOZEF GRÁF (1977)

enorista Jozef Gráf študoval na žilinskom 
konzervatóriu  (prof. A. Kubiček) a VŠMU v 
Bratislave (príp. štúdium prof. E. Blahová, prof. 

J. Špaček). Účinkoval s Musicou Aeternou, Karlovarským 
symfonickým orchestrom, Kysuckým komorným 
orchestrom, Trnavským komorným orchestrom a Žilinským 
miešaným zborom. S ŠKO Žilina spoluúčinkuje od 
roku 1997 (Schubert: Omša G dur, Omša As dur, Ryba: 
Česká mše vánoční, Mozart: Requiem, Korunovačná 
omša, Rossini: Stabat mater, Puccini: Messa di Gloria, M. 
Haydn: Cyrilometodská omša). Je držiteľom Čestného 
uznania z 36. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže 
A. Dvořáka v Karlových Varoch 2001. Od roku 2002 je 
pedagógom speváckeho oddelenia Konzervatória v 
Žiline. Pedagogicky pôsobí i na ZUŠ J. Potočára v Čadci. Je 
laureátom Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera 
– Trnavského 2010, kde získal 3. cenu a dve mimoriadne 
ceny za vokálnu interpretáciu. V sezóne 2011 až 2013 
pôsobil ako hosť v ND Brno. V roku 2013 pri príležitosti 
5. výročia zriadenia Žilinskej diecézy premiéroval 
Starosloviensku omšu P. Kršku. V októbri 2015 sa podieľal 
na konsekrácii chrámu v Turzovke – Živčákovej, kde spolu s 
KKO Čadca a zbormi Gaudium z Rakovej,  Sursum corda z 
Rosiny a Chrámovým zborom sv. Jozefa  z Čadce – Kýčerky 
premiéroval skladbu P. Kršku: Locus iste pre tenorové 
sólo, organ, sláčikový orchester a 3 miešané zbory. Od 
2015 spolupracuje so Slovenskou filharmóniou (Nelsson 
messe J. Haydna, Korunovačnú omšu W. A. Mozarta, Omšu 
As dur F. Schuberta). V sezóne 2015/16 ako hosť pripravil 
postavu Gajdošíka v ŠO Banská Bystrica v opere J. 
Cikkera: Jánošík a v opere ŠD Košice postavu Mozarta - N. 
R. Korsakov: Mozart a Salieri,  M. Lejava: Bohom milovaný/
Gottgefällig, uvedená v svetovej premiére. Koncom 2016 
premiéroval operu G. Pucciniho: Bohéma, kde stvárňuje 
postavu Rodolfa. Je častým hosťom medzinárodných 
festivalov – Musica Sacra v Nitre, Hudba pod diamantovou 
klenbou v Kremnici, Cyrilometodských dní v Terchovej, 
festival Divergencie v Skalici, festival Bilbao Ars sacrum. 
Vystúpil na veľkonočných koncertoch: so Zborom mesta 
Bratislava a Capellou istropolitana uviedol Stabat mater 
J. Haydna  a s ŠKO Žilina spolu so Zborom Slovenskej 
filharmónie uviedol Stabat mater G. Rossiniho.  Na Opera 
festival Praha 2017 sa predstavil v úlohe Gajdošíka v 
opere J. Cikkera Juro Jánošík. V novembri 2017 uviedol 

T

vo svetovej premiére scénické oratórium Krížová cesta 
P. Kršku. S Musicou Aeternou uviedol vo  viacerých 
mestách omšu A. Zimmermanna: Missa solemnis  St. 
Ceciliae pri príležitosti oživenej tradície vďakyvzdania 
patrónky hudobníkov. V januári 2018 reprezentoval 
Slovenskú republiku s príležitosti 25. výročia vzniku SR 
na koncerte usporiadanom slovenskou ambasádou 
vo švédskom Štockholme. Vo februári 2018 uviedol so 
SFZ Rossiniho Petite messe Solennelle. Na 54. ročníku  
BHS 2018 pod vedením L. Svárovského uviedol spolu 
s ŠKO Žilina a speváckym zborom Lúčnica  málo známu 
Bratislavskú omšu Štefana Németh – Šamorínskeho pre 
sóla, zbor, organ a orchester. V novembri 2018 uviedol v 
slovenskej premiére Requiem G. Donizettiho v ŠO Banská 
Bystrica pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej 
vojny. V marci premiéroval skladbu súčasného mladého 
skladateľa Tomáša Vrškového: Pôstna suita pre tenorové 
sólo, miešaný zbor a komorný orchester. V máji pripravil 
premiéru Mozartovej opery Cosi fan tutte v MD Olomouc, 
kde stvárňuje postavu Ferranda.
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DANIEL GABČO (1989)
tudoval na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislave 
v odbore hra na organ v triede 
doc. Imricha Szabó, ArtD. a v 

odbore klavír v triede Prof. Daniela 
Buranovského, ArtD.. Počas štúdia 
absolvoval mnohé interpretačné 
kurzy pod vedením interpretov 
svetového renomé, ako napr. Olivier 
Latry, Jean Guillou, Thiery Esciach či 

Š V. Warnier. Pravidelne spolupracuje 
so symfonickým orchestrom 
Slovenskej filharmónie v Bratislave 
a taktiež spolupracoval s Komorným 
orchestrom Bohdana Warchala, 
Štátnym komorným orchestrom 
v Žiline a Štátnou filharmóniou v 
Košiciach. Od roku 2014 pôsobí 
ako hlavný organista Katedrály sv. 
Martina v Bratislave.
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tudoval klavír na VŠMU 
v Bratislave a neskôr aj 
zborové dirigovanie, ktoré 
ukončil u prof. P. Hradila. V 
rokoch 1998 – 2008 na FHV 

- UMB dirigoval Akademický spevácky 
zbor J. Cikkera, s ktorým dosiahol 
významné ocenenia ( abs. víťaz ABB – 
2001 a 2007, 1. cena na IFAS Pardubice 
a iné). Okrem Žilinského miešaného 
zboru je dirigentom zboru Cantica 
Collegium Musicum v Martine, s ktorým 
tiež úspešne reprezentuje Slovensko 
v zahraničí: Zlatá medaila zo Svetovej 
olympiády - Tshwane (JAR) 2018, 1. 
Cena na Praga cantat – 2012 a iné. Od r. 
2002 je dirigentom Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov (Zlatá medaila 
zo Svetovej olympiády speváckych 
zborov v Rige - 2014 a iné ). Od roku 
2009 diriguje Miešaný zbor Canzona 
Neosolium pri FMU AU v Banskej 

ŠTEFAN SEDLICKÝ (1963)

Š
Bystrici a pracuje aj so speváckym 
zborom na Konzervatóriu v Žiline. 
So svojimi zbormi nahral viacero CD 
nosičov. 
 Ako zbormajster a 
dirigent pravidelne spolupracuje 
so Štátnym komorným orchestrom 
v Žiline a Trnavským komorným 
orchestrom pri uvádzaní veľkých 
vokálno-inštrumentálnych diel, a 
premiérovo uvádza takéto skladby 
slovenských skladateľov (Iršai, Krška, 
Špilák, Bernáth, Spusta, Vičar a iní). 
Je pravidelným členom odborných 
porôt doma i v zahraničí. V r. 2018 bol 
prizvaný na spoluprácu so Slovenským 
filharmonickým zborom na koncerty v 
Prahe.
Od roku 2008 je docentom na 
FMU Akadémie umení v Banskej 
Bystrici, a pedagogicky pôsobí aj na 
Konzervatóriu v Žiline. 
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ficiálny názov Miešaný zbor Žilina, OZ je 
amatérsky spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 
1954. 

Počas svojej 65 ročnej existencie bolo cieľom zboru, 
a stále je, rozvíjanie umeleckej koncertnej činnosti 
prostredníctvom zborového spevu,  interpretácia diel 
slovenských a zahraničných skladateľov, ktorí tvoria 
skladby na poli zborového umenia.  V rokoch 1957 – 
1989 dirigoval zbor Anton Kállay a od roku 1989 zbor 
diriguje a umelecky vedie Štefan Sedlický.
Trvalou koncertnou činnosťou zboru je spolupráca s 
profesionálnym Štátnym komorným orchestrom Žilina 
od roku 1990, ktorá obohacuje významnou mierou 
kvalitu hudobného života v Žiline. V spolupráci so 
Štátnym komorným orchestrom zbor uviedol už viacero 
premiér súčasných slovenských skladateľov: Pavol Krška 
(Staroslovanská omša); Jevgenij Iršai (Stabat Mater), 
Peter Špilák  (Slovenská suita), Ľuboš Bernáth (Tretia 
kniha žalmov), Marek Spusta  (Magnificat). Nasledovali 
ďalšie projekty v spolupráci s chorvátskym zborom 
Vox Animae - Split (Odkaz Cyrilo-metodskej tradície 
v zborovom speve) a projekt „Zborový spev v novom 
hudobnom šate“ so špičkovým hudobným telesom 
Pacora Triom. V novembri 2018 sa zbor zúčastnil  
Európského festivalu zborového spevu v meste 
Limassol pod záštitou veľvyslanectiev SR a ČR na Cypre, 
ktorý sa niesol v znamení osláv 80. výročia založenia 
prvého cyperského speváckeho zboru ARIS a 100. 
výročia vzniku ČSR. Žilinský miešaný zbor v spolupráci 
so symfonickým orchestrom a pod dirigentskou 
taktovkou Solona Kladasa, uviedli „Fantáziu pre klavír, 

ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR

zbor a orchester“ Ludwiga van Beethovena a „Omšu D 
dur“ českého skladateľa Antonína Dvořáka.
Zbor organizuje mimoriadne koncerty Žilina Voce 
Magna s kvalitnými zbormi zo zahraničia. Od roku 
2013 je hlavným organizátorom Medzinárodného 
festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna, ktorý v 
rámci deviatich ročníkov privítal množstvo kvalitných a 
úspešných zborov zo Slovenska aj zo zahraničia. V roku 
2018 pripravil I. Žilinské zborové workshopy, tento rok 
(2019) pripravuje už III. ročník Medzinárodnej zborovej 
súťaže v rámci X. ročníka festivalu Žilina Voce Magna. 
Za svojej existencie získal zbor niekoľko ocenení 
a zaraďuje sa svojimi medzinárodnými úspechmi 
medzi elitu slovenských amatérskych zborov a získava 
ocenenia na najprestížnejších európskych zborových 
súťažiach:
1968 – 1. cena, Spittal (Rakúsko)
1969 – 1. a 2. cena, Llangolen (Wales)
1970 – 1. a 2. cena, Cork (Írsko)
1992 – 1. cena v hlavnej kategórii, Spittal (Rakúsko)
1995 – Dve 3. ceny, Karditsa (Grécko)
1997 – 2. cena v hlavnej kategórii, Llangolen (Wales)
1998 – 2. cena, Rím (Taliansko)
1999 – 2. a 3. cena, Grand Prix Slovakia
2000 – 1. cena a titul laureáta, Praha (Česká republika)
2008 – Grand Prix, Bielsko-Biala, Poľsko (Cena za 
najlepší zahraničný zbor, Cena za najlepšiu interpretáciu 
diela súčasného autora)
2011 – 1. miesto v kategórii povinných skladieb a 4 
miesto v kategórii Ľudová hudba na 50. ročníku súťaže 
Seghizzi v Gorícii.

O
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antica Collegium musicum 
Martin bol založený vo februári 
1991. Prvým dirigentom bol 

Božidar Vongrej. V roku 1994 sa ujíma 
dirigovania Štefan Sedlický a hneď 
v r. 1995 získava zbor prvenstvo na 
celoštátnej súťaži komorných zborov 
vo Vranove nad Topľou a v r. 1996 
v Dunajskej Strede. Zbor podnikol 
sériu koncertov v Nemecku, Rakúsku, 
Poľsku, San Marine, Paríži, Srbsku a 
v Hoogeveene (Holandsko) aj pred 
holandskou kráľovnou Beatrix. V roku 
2007 zbor koncertoval v Bazilike 
Svätého Petra i na audiencii pápeža 
Benedikta XVI. V roku 2009 absolvoval 
sériu koncertov pod vedením Petra 
Breinera. V spolupráci s ŠKO Žilina a 
inými orchestrami zbor naštudoval 
množstvo závažných vokálno-
inštrumentálnych diel, napr. Omšu  

CANTICA  COLLEGIUM  MUSICUM  MARTIN

C D-dur (Antonín Dvořák), Requiem 
(W. A. Mozart), Missa assumpta est 
Maria (M. A. Charpentier), Veľkonočné 
oratórium (J. S. Bach), Mesiáš (G. 
F. Händel), Missa Sancti Cyrilli et 
Methodii (M. Haydn), Korunovačná 
omša (W. A. Mozart) a iné. K 
úspechom Cantici patria ocenenia na 
medzinárodných  súťažiach v Banskej 
Bystrici,  Jihlave, Vlachovom Březí a v 
Prahe, v Pattayi (Thajsko) a Baia Mare 
(Rumunsko).  K posledným úspechom 
patria dve zlaté pásma na festivale 
Canco Mediterrania v Lloret de Mar a 
Barcelone a zlatá medaila zo svetovej 
zborovej olympiády v juhoafrickom 
meste Tshwane v kategórii Sacred 
music a capella.  Cantica vydala 
doteraz štyri profilové CD nosiče (1998, 
2002, 2011, 2016).
Dirigent: Štefan Sedlický
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znikol v marci 1921 v Trenčíne. Od svojho vzniku 
pôsobí ako reprezentačné učiteľské mužské 
vokálne teleso s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Jeho trvalým sídlom je od roku 1933 Domov SZSU v 
Trenčianskych Tepliciach.

Zakladajúcim dirigentom SZSU bol prof. Miloš 
Ruppeldt, ktorý dirigoval zbor v rokoch 1921 až 1943. 
Teleso napredovalo pod vedením  ďalších významných 
osobností slovenskej hudobno-vokálnej kultúry ako 
prof. Ján Strelec, prof. Ján Valach a prof. Dr. Juraj 
Haluzický. Pod ich vedením zbor získal bronzovú a 
striebornú medailu na súťaži v Llangollene (Veľká 
Británia – 1964 a 1965). Zároveň dosiahol najväčší 
personálny rozmach so stabilným počtom viac ako 80 
členov. 
Tradíciu  dirigentských osobností naplnil prof. Peter 
Hradil v rokoch 1977 až 2001, keď zahraničné kontakty 
zboru presiahli rámec Európy. SZSU sa úspešne 
prezentoval na viacerých medzinárodných súťažiach, 
pravidelne získaval vzácne ocenenia (1985 Tolosa, 1987 
Gorizia, 1991 Llangollen, 1992 Atény, 1995 Neuchatel - 

SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV (SZSU) 

všade získal v  medzinárodnej konkurencii 2. miesto).  
Zlaté medaily zbor získal na medzinárodných 
súťažiach v roku 1995 v Litomyšli a v roku 1996 v 
Powell River v Kanade a zároveň vystúpil koncertne 
v USA. Posledným vrcholom medzinárodných ambícii 
SZSU pod vedením prof. Hradila bol v júli 2001 
koncertný zájazd do Tokia v Japonsku. 
Od januára 2002 prevzal funkciu dirigenta a 
umeleckého vedúceho žiak profesora Hradila, prof. 
Štefan Sedlický. Pod jeho vedením zbor v priamej 
spolupráci so súčasnými hudobným skladateľmi 
naštudoval a koncertne uviedol do repertoáru 
viacero diel vytvorených pre SZSU. Boli publikované 
nahrávky albumov Hoj, zem drahá; Korunovácie 
Márie, manželky Maximiliána II.; Milénium; Tam medzi 
horami; Koledy; Hymny a ďalšie. SZSU koncertoval v 
Českej republike, na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, 
Španielsku, Taliansku, vo Švajčiarsku a Francúzsku. 
Na festivale Svetové zborové hry v Rige v roku 2014 
zbor získal zlaté pásmo. Najnovším úspechom je zisk 
Grand Prix na medzinárodnej súťaži Slovakia Cantat 
2019 v Bratislave.

V
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KONCERT JE REALIZOVANÝ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA ŽILINA, PETRA FIABÁNE.

FARNOSŤ ŽILINA
- MESTO -

ŽILINSKÁ DIECÉZA
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