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Správa o činnosti 

Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne 
za rok 2022 

 
      V roku 1973 vznikol pri Mestskom kultúrnom stredisku v Trenčíne Kruh 
priateľov hudby, ktorého cieľom bolo organizovanie koncertov klasickej hudby 
v našom meste. Po 25 rokoch sa jeho pokračovateľom stalo naše občianske 
združenie Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne. To znamená, že v tomto 
roku oslavujeme už 50. výročie od začiatku organizovania takýchto koncertov. 
Polovičku z toho pod hlavičkou nášho združenia. V uplynulom roku sa naša 
činnosť znovu dostala na úroveň, akú sme mali pred pandémiou korona vírusu. 
 
Pravidelné koncerty 

Stále dodržiavame, že až na drobné výnimky organizujeme koncerty vždy 
druhú nedeľu v mesiaci. V dramaturgii sa pravidelne snažíme striedať 
skúsených a osvedčených umelcov s tými mladými, začínajúcimi. 

Rok 2022 sme otvorili 13.2. v Refektári Piaristického gymnázia 
koncertom historickej hudby Le nuove musiche, ktoré tvoria vynikajúci 
hudobníci Ján Kružliak, Stanislav Palúch – barokové husle, Andrej Gál –
violončelo a Jakub Mitrík – lutna. 

V marci sa konečne uvolnili covidové opatrenia tak, že sme mohli 13.3. 
v hoteli Elizabeth uskutočniť našu členskú schôdzu. Po nej nám krásny zážitok 
pripravil Bratislavský chlapčenský zbor pod taktovkou Magdalény 
Rovňákovej. 

Malým sviatkom pre nás bol koncert 12.6., kedy nás po dlhšom čase 
navštívil husľový virtuóz Peter Michalica. Spoločne s Andreou Čajovou – 
Vizváry (soprán) a Vierou Bartošovou (klavír) nám v Piaristickom gymnáziu 
zahrali koncert pri príležitosti 110. výročia narodenia Jána Cikkera. 

Na prvý jesenný koncert k nám 11.9. do rovnakého priestoru zavítali 
naopak mladí, talentovaní študenti AMU v Prahe Pavla Tesařová (husle) 
a Juraj Škoda (violončelo). Ich energia a vynikajúce hudobné výkony boli 
milým prekvapením pre naše obecenstvo. 

K záverečnému koncertu sezóny sme si pozvali 20.11. Musicu Aeternu 
s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom. Spoločne so súborom Vox Aeterna 
a sólistami Helgou Varga Bach, Hildou Gulyas, Juditou Andelovou, 
Matúšom Šimkom a Dávidom Harantom zahrali tradičný koncert Sancta 
Caecilía. Na tomto koncerte sme videli, že Trenčínu naozaj chýba koncertná sála 
adekvátna úrovni koncertov, ktoré tu organizujeme. Refektár Piaristického 
gymnázia naplnili poslucháči prakticky až za hranicu jeho kapacitných 



možností. Dúfajme, že znovuotvorenie priestoru bývalého kina Hviezda prinesie 
zo sebou aj možnosti organizovania takýchto väčších koncertov. 
 
Festival 

Každoročným vrcholom činnosti klubu je organizovanie jarných 
a jesenných festivalov. Tohto roku sme ich na popud nášho dramaturga 
Františka Perglera organizovali pod novým názvom Hudba pod hradom.  

 
Program jarného cyklu: 

- 10. apríl 2022, Evanjelický kostol  
Slovak Brass Quintet Slovenskej filharmónie 
Rastislav Suchan – trúbka, Ľubomír Kamenský – trúbka, Karol Nitran – lesný 
roh, Albert Hrubovčák – trombón, Nikolaj Kanišák – tuba 

- 17. apríl 2022, Refektár Kolégia Piaristov 
Vokálny koncert duchovnej hudby  
Mária Zajíčková-Králiková (soprán), Viktória Baran (klavír), Oksana Zvineková 
(klavír) 

- 24. apríl 2022, Kongresová sála hotela Elizabeth  
Klavírne trio  
Hana Muchová – klavír, Juraj Tomka – husle, Pavol Mucha – violončelo 

- 1. máj 2022, Kongresová sála hotela Elizabeth  
Klavírny recitál   
Yunus Herman (Rakúsko)  

- 8. máj 2022, Evanjelický kostol  
Organový recitál  
Imrich Szabó 
 

Koncerty dychových nástrojov neorganizujeme príliš často, preto sme na 
otvorenie festivalu zvolili koncert Slovak Brass Quintet, vynikajúcich 
hudobníkov Slovenskej filharmónie. Tí rozozneli priestor Evanjelického kostola 
prierezom skladieb autorov od 15. storočia až po súčasnosť. 

Vokálne koncerty naopak zaraďujeme takmer do každého nášho festivalu. 
Tesne pred podujatím však ochorela p. Pastorková, takže na speváckej časti 
koncertu sa podieľala len Mária Zajíčková. V Piaristickom gymnáziu sme však 
mali možnosť počuť mladú talentovanú ukrajinskú klaviristku Viktóriu Baran, 
ktorá sa pri nástroji striedala s nám dobre známou Oksanou Zvinekovou. 

Pri organizovaní našich festivalov sa už veľa rokov boríme s problémom 
kvalitného koncertného klavíra a jeho umiestnením do priestoru vhodného na 
koncert. Tohto roku sme sa to pokúsili vyriešiť zapožičaním krídla zo Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého a jeho prevezením do hotela Elizabeth. Takto 
sme počas jarného festivalu uskutočnili 2 koncerty – Klavírneho tria manželov 
Muchovcov s Jurajom Tomkom a rakúskeho klavíristu Yunusa Hermana. Tento 
náš experiment sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom. V žiadnom prípade to ale 



nerieši dlhoročný problém koncertného krídla v Trenčíne. Momentálne sú len 
dve krajské mestá na Slovensku, ktoré taký nástroj nemajú. Pričom dlhodobo, 
podľa hodnotení umelcov, sa u nás organizujú jedny z najkvalitnejších, ak nie 
vôbec najkvalitnejšie koncerty v rámci celej krajiny. Riešenie s prevážaním 
krídla nás stojí veľa organizačného úsilia a samozrejme aj finančných 
prostriedkov na odbornú prepravu, prenájmy a viacnásobné ladenie nástroja. 

Záverečným koncertom jarnej časti festivalu bol organový recitál. Imrich 
Szabo je jedným z najlepších slovenských organistov, čo s nadšením ocenilo aj 
prítomné obecenstvo v Evanjelickom kostole. 

 
Program jesenného cyklu: 

- 9. október 2022, Evanjelický kostol 
Komorný orchester VŠMU v Bratislave, um. vedúci: Jozef Horváth 

- 16. október 2022, Hotel Elizabeth 
Graffovo kvarteto & Igor Ardašev – klavír (Česká republika) 

- 23. október 2022, Hotel Elizabeth 
Klavírny recitál 4-ručne – Ida Černecká & František Pergler 

- 30. október 2022, Evanjelický kostol 
Danubius Octet Singers – à capella koncert (Modlitby a piesne) 
umelecký prednes – Ida Rapaičová, umelecký vedúci Daniel Simandl 

- 6. november 2022, Refektár Kolégia Piaristov 
Kontrabasový recitál – Filip Jaro (kontrabas), Xénia Jarová (klavír) 

 
Aj jesenný festival sme otvorili v Evanjelickom kostole. Vďaka 

dlhoročnej spolupráci s VŠMU v Bratislave máme možnosť sledovať vývoj 
budúcnosti slovenského interpretačného umenia. Koncert komorného orchestra 
tejto školy mal vynikajúcu umeleckú úroveň, čo je prísľubom do ďalších rokov. 

Takisto v jesennej časti festivalu sme pristúpili ku sťahovaniu klavíra na 
dva koncerty do hotela Elizabeth. Aj tentoraz prijalo obecenstvo tento krok 
s nadšením, vzhľadom na obsadenie obidvoch podujatí. S brnianskym 
Graffovým kvartetom sa mal pôvodne predstaviť Jan Jiraský, ktorého však na 
poslednú chvíľu musel zaskočiť jeden z najžiadanejších českých interpretov Igor 
Ardašev. O týždeň neskôr ho pri klavíri vystriedala pre zmenu špička 
slovenských klaviristov – Ida Černecká s Františkom Perglerom. Tento koncert 
bol pre nás špeciálny aj preto, lebo doc. Pergler je Trenčan a dramaturg nášho 
združenia a prof. Černecká je našou čestnou predsedníčkou.  

Trenčanka sa predstavila aj počas nasledujúceho koncertu v Evanjelickom 
kostole. Spoločne so spevákmi z Danubius Octet Singers pricestovala do 
rodného mesta známa herečka Ida Rapaičová. Program pod názvom Modlitby 
a piesne bol nádherným spojením mužských speváckych hlasov a recitácie. 

Na záver festivalu sme sa presunuli do Refektára Piaristického gymnázia 
na veľmi netradičný koncert. Manželia Jarovci nám ukázali, že aj kontrabas 



môže byť sólovým nástrojom na vlastný recitál. Koncert bol dôstojným 
vyvrcholením celého festivalu Hudba pod hradom. 

 
Ako tradične bola sprievodným znakom oboch festivalov vysoká 

návštevnosť. Jednotlivé koncerty navštívilo necelých 800 divákov, čo vzhľadom 
na kapacity našich sál znamená, že niektoré boli takmer na hranici svojich 
možností. 

Celkovo je možné hodnotiť celý projekt mimoriadne pozitívne a zvolená 
dramaturgia sa stretla s veľkým úspechom u obecenstva, ktoré ocenilo, že sa 
snažíme prichádzať stále s novými nápadmi. Okrem organizátorov mali 
najväčšiu zásluhu na úspešnosti podujatia Fond na podporu umenia a Mesto 
Trenčín. 
 
Zájazdy 
     Keďže medzi členmi nášho združenia je záujem aj o koncerty väčších telies, 
ktoré sme pre veľkú finančnú náročnosť nemohli usporiadať v Trenčíne, 
uskutočňujeme radi zájazdy do iných miest. Vzhľadom na covidové opatrenia to 
bolo možné až v druhej polovici roka. Takto sme uskutočnili 2 zájazdy: 

- 7.10. Slovenská filharmónia Bratislava 
- 27.11. Zájazd do predvianočnej Viedne 

 
      Z uvedených skutočností vyplýva, že žánrová pestrosť jednotlivých 
podujatí bola veľmi široká a ich úroveň mimoriadne vysoká. Zásluhu na 
umeleckej úrovni koncertov má predovšetkým Doc. František Pergler, ktorý je 
dramaturgom nášho združenia. Poďakovanie za uplynulý rok za ústretovosť pri 
prepožičiavaní priestorov na jednotlivé koncerty patrí predovšetkým riaditeľke 
Piaristického gymnázia RNDr. Silvii Bagínovej, ale aj evanjelickému farárovi 
Jaroslavovi Jurkovi. Ďalej treba poďakovať p. Kulíškovi za organizáciu 
koncertov, p. Valentšíkovej za prípravu a predaj vstupeniek na koncerty, p. 
Senkovej v spolupráci so študentami Obchodnej akadémie za prípravu 
bulletinov koncertov. Za vedenie účtovníctva, evidencie členstva a celú prácu 
s tým spojenú, ako aj usporiadanie jednotlivých zájazdov treba poďakovať 
predovšetkým p. Repovej. Ukazuje sa, že výborným krokom bolo zriadenie 
webovej stránky nášho klubu. Jej pravidelná údržba si vyžaduje pomerne veľa 
roboty. Za ňu ďakujeme nášmu členovi Martinovi Košťálovi. Záverom treba 
poďakovať aj p. Bónovej, ktorá každoročne chystá našim členom darčeky na 
našu členskú schôdzu. 
       Činnosť samostatného občianskeho združenia sa samozrejme nezaobíde 
bez financií, lebo z vlastnej činnosti – zo vstupného a členských príspevkov sa 
takáto bohatá činnosť nedá zabezpečiť. Najväčšiu zásluhu na tom, že sa nám 
podarilo zorganizovať také množstvo koncertov a festivalov má Fond na 
podporu umenia a Mesto Trenčín. Dobrou správou je, že dotáciu od Fondu na 
podporu umenia sme dostali aj pre rok 2023. Podrobné zhodnotenie 



hospodárenia je v Správe o hospodárení. Počas roka sme zistili, že platíme 
veľmi vysoké poplatky za vedenie účtu v ČSOB. Preto sme sa rozhodli, že od 
roku 2023 bude mať náš klub účet vo FIO banke, ktorá má bezplatné vedenie 
účtu. 
       Bohatá činnosť nášho klubu sa prejavila aj na stave členskej základne. 
K 31.12.2022 mal náš klub 158 platiacich členov. Aj naďalej budú mať naši 
členovia výhody na jednotlivé podujatia organizované združením. Rada 
združenia sa rozhodla, že v roku 2023 bude ročný príspevok 5,- € pre dôchodcov 
a študentov a 8,- € pre ostatných členov. 
 Na Valnom zhromaždení nášho združenia v roku 2022 boli do Rady 
združenia zvolení p. Repová, p. Kulíšek, p. Valentšíková, p. Filipová a p. 
Pergler. Všetci členovia pracovali aktívne a pravidelne sa zapájali do práce na 
jednotlivých projektoch. Funkciu revízora vykonávala zodpovedne p. Vančová. 
 Celkovo je možné konštatovať, že naše občianske združenie – Klub 
priateľov vážnej hudby v Trenčíne – napĺňa svoje poslanie a vyvíja svoju 
činnosť v duchu schválených stanov. Je prínosom pre rozvoj kultúry v meste 
Trenčín, kde patrí medzi najuznávanejšie kultúrne inštitúcie. 
 
. 


