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Janczak, Piotr:    Kyrie
Bortňanskij, Dmitrij:  Tebe Poem
Whitacre, Eric:    Lux Aurumque
Ferenczy, Oto:    Verbunk
Suchoň, Eugen:    Ráno v horách, (z cyklu O horách)

Vrškový, Tomáš:  Nebudem sa...
Suchoň, Eugen:  Čo sa stalo nové (sólo: Patrik Knut)
Suchoň, Eugen:  Ej, dziny, dziny
Biebl, Franz:   Ave Maria (Angelus Domini)

MIMORIADNY KONCERT

ÚČINKUJÚ

PRESTÁVKA

Jozef Gráf – tenor
Daniel Gabčo – organ

Spevácky zbor slovenských učiteľov
Žilinský miešaný zbor

Cantica Collegium Musicum – Martin
Štátny komorný orchester - Žilina

Štefan Sedlický – dirigent a zbormajster

Anima Christi (premiéra), pre miešaný zbor, organ a orchester
Tretia kniha žalmov, pre mužský zbor a orchester /výber
III. Exultate Deo
IV. Inclina, Domine 
Žalm 50 (premiéra), pre tenor, mužský zbor, dva miešané zbory, organ a orchester

Krška, Pavol:
Bernáth, Ľuboš:

Krška, Pavol:

ÚČINKUJE
Spevácky zbor slovenských učiteľov



JOZEF GRÁF

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
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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Študoval 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). 
V súčasnosti pôsobí ako profesor na FMU AU v Banskej 
Bystrici, a tiež na Konzervatóriu v Žiline. Okrem 
Žilinského miešaného zboru (1. cena v Spitall an der 
Drau, Grand Prix Praga Cantat, Grand Prix v Bialsko 
Biala….) 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 Zlatá medaila - “top level” na Európskej 
olympiáde vo švédskom Gotteborgu - 2019 a iné. 
Od r. 2002 je dirigentom Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov (Zlatá medaila zo Svetovej 
olympiády speváckych zborov v Rige - 2014, zisk Grand 
Prix na Slovakia Cantat - 2019 a iné ). Od roku 2009 
diriguje Miešaný zbor Canzona Neosolium pri FMU AU 
v Banskej Bystrici (Zlaté pásmo na Praga Cantat 2019) 
a pracuje aj so speváckym zborom na Konzervatóriu v 
Žiline. So svojimi zbormi nahral viacero CD nosičov. 3 x 
získal cenu za najlepší dirigentký výkon (Moskva, Praha, 
Bratislava)
Ako zbormajster a dirigent pravidelne spolupracuje so 
Štátnym komorným orchestrom v Žiline a  Trnavským 
komorným orchestrom pri uvádzaní veľkých vokálno-

ŠTEFAN SEDLICKÝ

Š

inštrumentálnych diel, a premiérovo uvádza takéto 
skladby slovenských skladateľov (Iršai, Krška, Špilák, 
Bernáth, Spusta, Vičar a iní).
Pravidelne pracuje ako lektor na školeniach, kurzoch 
pre zbormajstrov a tiež ako porotca na súťažiach 
doma i v zahraničí.
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znikol v marci 1921 v Trenčíne. Od svojho vzniku 
pôsobí ako národné, reprezentačné, učiteľské, 
mužské, vokálne teleso s celoslovenskou 

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

                   Zakladajúcim dirigentom SZSU bola významná 
osobnosť hudobného života na Slovensku, prof. Miloš 
Ruppeldt, ktorý dirigoval zbor v rokoch 1921 – 1943. 
Teleso nepretržite napredovalo pod vedením  ďalších 
významných osobností slovenskej hudobno-vokálnej 
kultúry ako prof. Ján Strelec, prof. Jána Valach, 
prof. Dr. Juraj Haluzický. Zbor pod ich vedením sa 
vypracoval na teleso s vysokou vokálnou úrovňou a 
úspešne sa prezentoval na európskych pódiách, kde 
sa stal laureátom viacerých význačných ocenení, ako 
bronzová a strieborná medaila na súťaži v Llangollene 
(Veľká Británia - 1964 a 1965). Zbor dosiahol nebývalý 
interpretačný umelecký rozmer a zároveň aj najväčší 
personálny rozmach so stabilným počtom viac ako 80 
členov. 
                   Tradíciu vedúcich dirigentských osobností 
naplnil prof. Peter Hradil v rokoch 1977 – 2001, kedy sa 
zintenzívnili zahraničné kontakty zboru, ktoré presiahli 
rámec Európy. 
SZSU sa úspešne prezentoval na viacerých 
medzinárodných súťažiach, kde pravidelne získaval 
vzácne ocenenia (1985 Tolosa, 1987 Gorizia, 1991 
Llangollen, 1992 Atény, 1995 Neuchatel - všade získal v 

SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV  

V silnej medzinárodnej konkurencii 2. miesto). Najvyššie 
ocenenia, zlaté medaily zbor získal na prestížnych 
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 SZSU 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 interpretáciu 
SZSU. Pod umeleckým vedením prof. Sedlického 
boli publikované nahrávky albumov Hoj, zem 
drahá; Korunovácie Márie, manželky Maximiliána 
II.; Milénium; Tam medzi Horami; Koledy; Hymny a 
ďalšie. V zahraničí dirigoval SZSU v Českej republike, 
na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Španielsku, Taliansku, 
vo Švajčiarsku, vo Francúzku. 
               Na Svetovej olympiáde zborového spevu v 
lotyšskej Rige, v roku 2014 pod vedením prof. Štefana 
Sedlického, získal SZSU v kategórii „mužské zbory“ 
zlaté pásmo. 
               Najnovším úspechom pod vedením prof. 
Sedlického je Grand Prix na medzinárodnej súťaži 
Slovakia Cantat 2019 v Bratislave.
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ilinský miešaný zbor ( oficiálny názov Miešaný 
zbor Žilina, OZ) je amatérsky spevácky zbor, 
ktorý vznikol v roku 1954 pod záštitou mesta 

Žilina. V súčasnosti patrí medzi najlepšie zbory na 
Slovensku.

Počas svojej 66 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.  Hlavným krédom 
zboru je šírenie zborového umenia a tradície,  v 
neposlednom rade  aj reprezentovanie mesta Žilina a 
Slovenska v Európe i vo svete. Trvalou a mimoriadne 
dôležitou koncertnou činnosťou zboru je spolupráca 
s profesionálnym Štátnym komorným orchestrom 
Žilina od roku 1990, ktorá obohacuje významnou 
mierou kvalitu hudobného života v Žiline. Zbor 
uviedol významné diela svetovej a domácej vokálno-
inštrumentálnej tvorby (W. A. Mozart: Requiem, Omša 
C dur a D dur; F. Schubert: Omša  As dur a G dur;  A. 
Dvořák: Te Deum, Omša D dur; G. F. Händel: Mesiáš; 
G. Puccini: Messa di Gloria; Saint-Saens: Vianočné 
oratórium a mnoho ďalších kompozícií). V spolupráci 
s ŠKO zbor uviedol premiéry súčasných slovenských 
skladateľov: P. Krška: Requiem, Staroslovanská omša; 
J. Iršai: Stabat Mater, P. Špilák - Slovenská suita, Ľ. 
Bernáth - Tretia kniha žalmov, M. Spusta - Magnificat. 

ŽILINSKÝ  MIEŠANÝ  ZBOR

Ž V roku 2019 uviedol premiéru diel J. Vičara a J. Filasa.  
Pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry v spolupráci 
s Trnavským komorným orchestrom zrealizoval 
veľký projekt “Slovenské Requiem v Žilinskom a 
Juhomoravskom kraji” (Requiem pre sóla, zbor, organ 
a sláčiky od žilinského autora Pavla Kršku). Toto dielo 
bolo uvedené niekoľkokrát v spolupráci so zborom 
Virtuosi di Mikulov v roku 2011-2012. 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. Zbor je od roku 2013 hlavným 
organizátorom Medzinárodného festivalu zborového 
umenia Žilina Voce Magna, ktorý v rámci desiatich 
ročníkoch privítal v Žilinskom kraji množstvo 
kvalitných a úspešných slovenských i zahraničných 
zborov.
Úspechy dosiahnuté interpretáciou veľkých vzácnych 
hudobných diel úzko súvisia s počtom spevákov, 
ktorý sa pohybuje v súčasnosti okolo 50 členov, čo v 
rámci Slovenska nie je bežné. 

DIRIGENTI Žilinského miešaného zboru
1954 – 1955 Jozef Potočár
1956 – 1957 Ignác Jančár
1957 – 1989 Anton Kállay
1989 –  súčasnosť Štefan Sedlický
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antica Collegium musicum 
Martin   je komorný miešaný 
spevácky zbor.

Založený bol vo februári 1991 skupi-
nou nadšených spevákov z radov Mar-
tinského spevokolu. Prvým dirigentom 
bol Božidar Vongrej. V roku 1994 sa ují-
ma umeleckého vedenia a dirigovania 
Štefan Sedlický a hneď následne v r. 1995 
získava zbor prvenstvo na celoštátnej 
súťaži komorných zborov vo Vranove 
nad Topľou a v r. 1996 obhajuje tento 
veľký úspech v Dunajskej Strede.
Zbor úspešne reprezentuje mesto Martin 
a Slovensko doma i v zahraničí.
V rokoch 1997-1998 podnikol sériu 
koncertov v Nemecku a Rakúsku. V 
apríli 2002 vystupoval v Hoogeveene 
(Holandsko) aj pred holandskou kráľov-
nou Beatrix. V októbri 2005 počas turné 
opäť v Holandsku absolvoval sériu mi-
moriadne úspešných koncertov. V roku 
2007 okrem množstva vystúpení na 
domácej pôde to bolo predovšetkým 
pozvanie do Ríma a Vatikánu, kde zbor 
koncertoval v Bazilike Svätého Petra i na 
audiencii pápeža Benedikta XVI. V de-
cembri 2008 Cantica účinkovala na sláv-
nostnom otvorení zrekonštruovaného 
Národného domu  v Martine.
Začiatok roka 2009 bol v znamení  kon-
certov diela Missa assumpta est Maria 
od Marca  Antoine Charpentiera - v spo-
lupráci s Trnavským komorným orches-
trom (TKO) - v Trnave a v Martine. Záver 
roka patril naštudovaniu známeho diela 

- Mesiáša od G.F.Händla v spolupráci so 
Štátnym komorným  orchestrom  Žilina a 
sérii veľmi úspešných koncertov v Žiline, 
Martine a Novom Meste nad Váhom pod 
dirigentským vedením Petra Breinera.
V spolupráci so Štátnym komorným 
orchestrom Žilina a inými orchestrami 
(TKO, Camerata Novisoliensis,  Sol-
amente naturali...) zbor naštudoval 
množstvo závažných vokálno-inštru-
mentálnych diel, napr. Omšu  D-dur (An-
tonín Dvořák), Requiem (W.A.Mozart), 
Missa assumpta est Maria (M.A.Charpen-
tier), Veľkonočné oratórium (J.S.Bach), 
Mesiáš (G.F.Händel), Missa Sancti Cyrilli 
et Methodii (M.Haydn), Korunovačná 
omša (W.A.Mozart) a iné.
K výrazným úspechom Cantici patria 
získané ocenenia na medzinárodných  
súťažiach:
v Banskej Bystrici na medzinárodnej 
súťaži  Viliama Figuša-Bystrého získala 
Zlaté pásmo;
v r. 2001 získala Cantica druhé miesto na 
medzinárodnej súťaži komorných zborov 
v Jihlave (ČR);
v októbri 2008 získal zbor hlavnú cenu 
na Medzinárodnom zborovom festivale 
hudobného romantizmu vo Vlachovom 
Březí (Česká republika);
v lete 2010 získala Cantica cenný úspech 
-  zlatú medailu na svetovom festivale 
Grand Prix Pattaya v Thajsku
v októbri 2012 zbor získal tri najvyššie 
ocenenia na svetovom festivale Praga 
Cantat v Prahe

v roku 2013 veľmi úspešné koncertné 
turné s vlastným programom spievaným 
v staroslovienčine pri príležitosti 1150. 
výročia príchodu Cyrila a Metoda
jún 2013 - účasť na festivale   XII Polish 
Sea Songs krajín Vyšegradu      v poľskom 
meste Wejherowo pri Baltickom mori
september 2013 - 2. miesto na súťažnom 
festivale Liviu Borlan v rumunskom 
meste Baia Mare
jún 2014- účasť na svetovom festivale 
Cantate Adriatica v San Marine
august 2015 - úspešná reprezentácia v 
srbskom Báčskom Petrovci
december 2015 - skvelé autorské kon-
certy Vianočná pošta (K.Šimonová) s 
TKO, detským zborom Svetluška (ZUŠ 
Martin) a Danielom Hevierom
september 2016 - dve zlaté pásma na 
svetovom festivale Canco Mediterrania v 
Lloret de Mar a Barcelone
august 2017 - úspešná účasť na Paris Mu-
sic Choir Festival
júl 2018 – zlatá medaila zo svetovej zbor-
ovej olympiády v juhoafrickom meste 
Tshwane v kategórii sacred music a ca-
pella
august 2019 - dve zlaté medaily a zara-
denie do kategórie TOP LEVEL na 4.eu-
rópskej zborovej olympiáde vo švéds-
kom Gothenburgu
Cantica vydala doteraz štyri profilové CD 
nosiče (1998, 2002, 2011, 2016) a v roku 
2011 sa podieľala aj na zvukovej nahrávke 
zborových skladieb majstra Jána Cikkera 
k jeho výročiu narodenia (1911).

CANTICA COLLEGIUM MUSICUM MARTIN   

C
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ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

tátny komorný orchester Žilina je jedným z 
najznámejších profesionálnych orchestrov vo 
východnej Európe a zastáva tiež dôležité miesto v 
slovenskom hudobnom svete. Orchester vznikol v 

roku 1974 ako jediný komorný orchester „klasického obdobia“ 
na Slovensku. Odvtedy získal orchester popredné miesto na 
slovenskej i českej scéne a vyslúžil si aj dobrú medzinárodnú 
reputáciu.
Orchester si už v roku 1977 získal medzinárodné uznanie, 
keď bol pozvaný na festival v Salzburgu a navyše bol aj 
vymenovaný za oficiálny orchester tohto prestížneho festivalu. 

Čoskoro nasledovali vystúpenia na Pražskej jari a iných 
významných európskych festivaloch ako Wiener Festwochen, 
Spring Festival a Haydn Festival vo Viedni, Musical Weeks 
v Sofii, Festa Musica Pro v Assisi, Festival de Catalunia v 
Španielsku, Festival El Djem v Tunisku, Festival de Bonaguil vo 
Francúzsku, Music in Old Krakow, Spring Festival v Budapešti, 
Bratislavských hudobných slávnostiach, Melos Ethos 
Bratislava, Mozartfest Schwetzingen, Mozart Sommer Schloss 
Salem, Schleswick - Holstein Festival, Festival de Manaus v 
Brazílii, Festival van Vlaanderen, Aspekte Salzburg, Johann 
Strauss Festival vo Viedni, Bodensee Festival vo Švajčiarsku, 

Š

Ankara Musik Festival, Slovenian Music Days, NCPA Festival v 
Pekingu a mnohých ďalších. Štátny komorný orchester Žilina 
vystupoval v prestížnych medzinárodných koncertných sálach 
ako Musikverein a Konzerthaus vo Viedni, Concertgebouw 
Amsterdam, filharmonických sálach v Berlíne, Mníchove 
a Kolíne nad Rýnom, Dome umenia v Prahe, Tonhalle v 
Düsseldorfe, Komische Oper a Konzerthaus v Berlíne, St. 
Francis’ Cathedral v Assisi, Auditori v Barcelone, Palau St. Jordi 
a Palau de la Musica Catalana v Barcelone, Teatro Arriaga v 
Bilbau, Symfonická sála v Osake, Metropolitan Hall v Tokiu, 
Theatre de la Monnaie v Bruseli, Mozarteum v Salzburgu, 
Teatro Abadia a Palacio de Deportes v Madride, Tonhalle v 
Zürichu, Pavilhao Atlantico v Lisabone, NCPA v Pekingu, Arts 

Center v Soule, Les Invalides a L´eglise de la Madeleine v 
Paríži, Veľkej koncertnej sieni Petrohradskej filharmónie a i.
Orchester nahral viac ako 70 CD a vystupoval na vyše 3000 
koncertoch v takmer každej európskej krajine, v Ázii, Afrike, 
Japonsku, Číne, Kórei, Brazílii, Kanade a v USA. Štátny 
komorný orchester Žilina je členom prestížnej európskej 
siete orchestrov ONE, ktorá bola založená v roku 2004. Od 
roku 2005 sieť ONE získala podporu Európskej únie v rámci 
podpory kultúrnych a kreatívnych programov päť krát za 
sebou pre projekty pod názvami ONE, ONE a new dimesion, 
ONE step further, ONE goes places, and ONE is more (2015 
- 2019).
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Koncert z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu 
umenia.
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