
 

Festival Cantate
 

  

    PREHLIADKA ZBOROVÉHO SPEVU

  
    KONCERTNÁ SÁLA ŽUPNÉHO DOMU V NITRE
    25.10.2019  a  26.10.2019 o 17:00



O festivale...

 Festival Cantate je tradičným podujatím, prinášajúcim to najlepšie z neprofesionál-
nej tvorby a umenia speváckych zborov z Nitry a okolia. Je organizovaný Krajským osvetovým 
strediskom v Nitre, ktoré svoje úsilie zameriava predovšetkým na zachovanie a udržanie 
priazne a záujmu o kultúrne bohatstvo pretransformované do tejto kategórie vážnej hudby.
 Zborový spev patrí k najtradičnejším a najmasovejším oblastiam záujmovej umeleck-
ej činnosti. Oproti sólovému spevu ponúka možnosť zladiť sa s ostatnými, stať sa súčasťou 
kolektívu. To najpodstatnejšie pritom je predovšetkým jedno, a to, že všetkých zboristov spája 
láska k spevu. 
 Festival má od začiatku jeho vzniku jasnú víziu. Priniesť ľuďom zborový spev, ako 
fenomén, ktorý si zamilujú. Fenomén, ktorý síce možno v posledných obdobiach zišiel z mysle 
ľudí, ale nevytratil sa z ich srdca.
 Hlavnou myšlienkou tohto jedinečného festivalu preto bolo a stále je, rozširovať ideu 
zborového spevu, získať nových, mladých spevákov i poslucháčov a priaznivcov zborového 
umenia.  Festival Cantate má ambíciu znovuzrodiť lásku k zborovému spevu. Chce dať dušu k 
lokálnym partitúram a priniesť emóciu množstva ľudských hlasov do duší ich poslucháčov. 
 Našou snahou je aj tento rok vytvoriť priestor na prezentáciu speváckych zborov a 
zároveň im ponúknuť možnosť zlepšiť svoje spevácke výkony prostredníctvom workshopov a 
vďaka odbornému prístupu lektorov. Motivovať najmä deti a mládež, pretože sú to práve oni, 
ktorí budú pokračovateľmi šírenia tohto nádherného a atraktívneho žánru.
 Súčasná dramaturgia festivalu sa zameriava na zborový spev v rôznych podobách, 
úpravách, v nových netradičných formách. Podstatou týchto foriem je moderný, inovatívny a 
hlavne odborný prístup lektora, ktorý tvorí základný pilier jednej z jeho dvoch línií, vzdelávacej.
 Festival Cantate robí výnimočným teda aj to, že má 2 línie, vzdelávaciu a prezen-
tačnú. Vzdelávaciu líniu tvoria workshopy, počas ktorých členovia zborov, ale i jednotlivci spo-
lu s hudobníkmi nacvičujú spoločné skladby pod odborným vedením lektora. Do projektu sa 
tento rok zapojili hudobníci zo ZUŠ Rosinského v Nitre a odbornú záštitu zabezpečuje Mgr. Art. 
MgA. Oľga Budinská, Art.D, vynikajúca odborníčka v oblasti zborového spevu, ktorá je držiteľk-
ou množstva prestížnych ocenení doma i v zahraničí, a ktorá je zároveň garantkou celého pro-
jektu. Výzvu zapojiť sa prijali aj príslušníci rôznych vekových kategórií, od detí, až po seniorov, 
ktorí vytvorili dva veľké zbory – zbor detí a mládeže a zbor dospelých. Väčšinu spoločných 
skladieb zložila pre tento účel skladateľka Zdenka Fekiačová Skruteková.
 Prezentačnú líniu tvoria dve prehliadky, ktorých cieľom je odprezentovať zbory z 
Nitry a okolia a prácu účastníkov workshopov.
 Úspechom a zmyslom Festivalu Cantate je, že milovníci zborového spevu v ňom na-
chádzajú každoročne stále pestrejší a výnimočnejší hudobný program a ich priazeň a záujem 
o tento umelecký žáner je čoraz vyšší. 

                                                                              Mgr. Marcela Máté
                                                                              Odborný pracovník pre hudbu, spev a tanec

Piatok  25.10. 2019 o 17:00

Ženský spevácky zbor Cantica, Močenok
diriguje Katarína Hátašová

Miešaný spevácky zbor LIPKA, Nitra
diriguje Mária Mišunová

Ženský spevácky zbor CASTANEA, Veľký Kýr
diriguje Andrea Bolfová

Ženský komorný zbor Zoboralja, Žirany
diriguje Viktor Šimek

Sobota 26.10.2019 o 17:00

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
diriguje Dušan Bill

Spojený spevácky zbor detí a mládeže
diriguje Oľga Budinská

Spojený spevácky zbor dospelí 
diriguje Oľga Budinská

Komorný spevácky zbor ARS VOCALIS
diriguje Andrea Kirschová

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia       

Festival Cantate



Ženský spevácky zbor CANTICA

Ženský spevácky zbor Cantica Močenok vznikol v roku 2004 ako klasický ženský zbor s rozsahom hlasov 
soprán, mezosoprán a alt. Fungujúci prevažne v zakladateľskom zložení sa venuje najmä sakrálnym 
skladbám, ale i spracovaným ľudovým a umelým piesňam. Na svojom konte majú 2 CD nosiče. Zbor 
vystupoval na podujatiach v okolitých obciach, ale i v susednom Česku, Poľsku a Rakúsku. Momentálne 
účinkuje predovšetkým na domácej pôde na rôznych podujatiach organizovaných obcou ako sú 
fašiangy, stavanie mája, Gorazdov Močenok, Dni obce, či veľkonočné a vianočné koncerty. 

Prehliadkový repertoár:
Slovensko moje /upravil P. Procházka
Pod tvoju milosť /zo zbierky mariánskych piesní /upravil Š. Ladižinský/ sólo Monika Ternerová
Ave Maria /Caccini/ klavírny sprievod Mgr. Zuzana Babuljaková
Veni creator /sólo Zuzana Mináriková
Má hvězda /B. Smetana
Panis angelicus /C. Franck /sólo Laura Janičová /klavírny sprievod Mgr. Zuzana Babuljaková

Diriguje: Mgr. Katarína Hátašová

Nitriansky hudobný spolok, Miešaný spevácky zbor LIPKA

Spevácky zbor Lipka vznikol v roku 1999 pri  Dennom centre v Nitre, v mestskej časti Dolné Krška-
ny. Dirigentkou zboru je Mgr. Mária Mišunová, vedúcou zboru p. Jana Behrová. Jeho členmi sú ľudia 
rôzneho veku a profesií, ktorých spája láska k zborovému spevu. Za 19 rokov svojho pôsobenia sa zbor 
vyprofiloval na 27  členný spevácky zbor, ktorého repertoár tvoria piesne hymnické a sakrálne, ľudové 
v spracovaní hudobných skladateľov, piesne rôznych hudobných období. 
Zbor vystupuje pri slávnostných príležitostiach v kostoloch, kultúrnych  inštitúciách,  na festivaloch  a 
súťažiach v rôznych mestách na Slovensku aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje hudobných podujatí 
organizovaným mestom Nitra, ako sú Hoj vlasť moja, Čaro Vianoc, Festival Cantate, vianočné mestečko 
a rôznych iných. Zbor propagoval zborový spev a naše krásne Slovensko svojimi vystúpeniami v Česku, 
Lotyšsku, Estónsku, Fínsku, Švédsku, Rusku, Rakúsku aj Srbsku.

Prehliadkový repertoár:
Sanctus / Urmas Sisaks
Signore Delle Cime / Bepi De Marzi
Nitra milá, Nitra / upravil P. Procházka
Vychodí mesiačik / liptovská
Vari si ty šuhajíčko  /upravila Zuzana Babuljaková
Alleluia / G. Young

Diriguje: Mgr. Mária Mišunová



Ženský spevácky zbor CASTANEA

Ženský spevácky zbor vznikol v septembri 2017. Zakladateľkou zboru bola Helena Kanyicsková (tiež 
členka zboru) a Združenie maďarských rodičov na Slovensku, miestna organizácia Veľký Kýr. Zbor 
prvýkrát vystúpil v októbri 2017 pod vedením Dr. Viktora Šimeka pri príležitosti osláv 80.výročia 
postavenia kultúrneho domu v obci Veľký Kýr. Od januára 2018 zbor vedie Ing. Andrea Bolfová. CASTA-
NEA má 13 členiek, amatériek, ktoré spievajú vo svojom voľnom čase. 
Repertoár sa skladá z upravených ľudových, sakrálnych, vianočných a iných piesní prevažne v maďar-
skom jazyku. Doteraz účinkoval na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach iba v rodnej obci.

Prehliadkový repertoár:
Keby ma mamka / ľudová / úprava Ondrej Francisci/ sólo Viktória Száraz 
Tá lišovská nevesta / ľudová / úprava Ondrej Francisci/ sólo Viktória Száraz
Három népdal / 3 ľudové / na zbor upravil Horváth Géza
Piros alma mosolyog a dombtetőn / 3 ľudové/ na zbor upravil Szíjjártó Jenő

Diriguje: Ing. Andrea Bolfová

Ženský spevácky zbor  ZOBORALJA 

Ženský spevácky zbor zo  Žirian vznikol v roku 1991 z iniciatívy pedagóga - zbormajstra PaedDr. Viktora 
Šimeka.  Komorný zbor počas svojej činnosti dosiahol viac pozoruhodných ocenení. Okrem usadlostí 
svojho regiónu účinkuje i v ďalších mestách Slovenska a v zahraničí. Je častým účastníkom medz-
inárodných festivalov a súťaží. Viackrát sa umiestnil aj v zlatom pásme, naposledy v septembri na kra-
jskej súťaži Zlatý veniec 2017.   
V roku 2010 vydal svoj druhý zvukový nosič.
Repertoár zboru tvoria diela starých majstrov, skladby sakrálne, úpravy ľudových piesní         a sklad-
by súčasnej svetovej tvorby. Dirigentom zboru je PaedDr. Viktor Šimek, držiteľ vyznamenania „Rytier 
maďarskej kultúry“. 

Prehliadkový repertoár:
Canticorum  jubillo / Georg Friedrich Händel
Tebe poem / Dimitrij Bortňanskij
Zúgj, hullám / Deep River/ spirituál - Anonymus
Édesanyám, kimondom a titkomat / tri ľudové  piesne spod Zobora / Viktor Šimek
Esti dal / Večerná pieseň / Zoltán Kodály
Hallelujah / Leonard Cohen

Diriguje: PaedDr. Viktor Šimek



Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS  bol založený v roku 1991 ako celoslovenské vokálne tele-
so dramaturgicky zamerané na sakrálnu hudbu. Jeho cieľom je šíriť duchovnú hudbu a všestranne 
napomáhať jej zveľadeniu. Sídlom zboru je mesto Vráble. Repertoár zboru má široký záber do his-
toricko-štýlového vývoja duchovnej hudby. Od svojho vzniku sa ADOREMUS úspešne predstavil na 
medzinárodných festivaloch, uskutočnil stovky koncertov doma, ako i v mnohých krajinách Európy, v 
Južnej Amerike,  účinkoval na  celonárodných cirkevných slávnostiach. Spolupracoval s významnými 
skladateľmi a koncertnými umelcami, so Štátnou filharmóniou Košice, Slovenským komorným orches-
trom Bohdana Warchala, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Orchestrom Gustáva Broma, Moyz-
esovým kvartetom,  Mucha quartet  a ďalšími telesami. Významná je jeho spolupráca so Slovenskou 
televíziou, pre ktorú realizoval celý rad hudobných relácií: Vianočné koledy,  Adeste fideles, Čas radosti, 
Tichá noc, Radostná zvesť, Prostonárodná vianočná omša, Pater mi,  Surrexit Christus, Tu es Petrus,  Ave 
Maria  a Dedičstvo otcov.  Zbor realizoval nahrávky – spevy z Taizé MC „Blízko je Pán”, CD nahrávku „Can-
tate Domino”, CD „Vianočné koledy” a CD Adoremus a Warchalovci “Radostná zvesť”. Na medzinárodnej 
súťaži speváckych zborov “Iuventus mundi cantat” v Olomouci v kategórii duchovná  a cirkevná hudba 
získal  zlatú medailu. Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila zboru 
ADOREMUS Cenu Fra Angelica za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre.

Prehliadkový repertoár:
Alleluia  / Anonym / Codex Montpellier, 13. stor.                                                                                                                    
Sicut cervus desiderat / Giovanni Pierluigi da Palestrina  
Exsultate justi / Ludovico da Viadana   
Hospodin mojim pastierom  / Cantus Catholici   
Bogoróditse djevo / Arvo Pärt                                                      
Alfred Schnittke / Gospodi         

Diriguje: Mgr. art. Dušan Bill

Spojený spevácky zbor detí a mládeže

Spevácky zbor vytvorený z mladých spevákov, ktorí sa rozhodli stať sa súčasťou jedného veľkého 
zboru a vytvoriť tak krásne spoločné dielo. Títo speváci sa zúčastnili workshopov Festivalu Cantate, 
počas ktorých nacvičili spoločné skladby s doprovodom orchestra pod vedením lektorky a výnimočnej 
odborníčky Mgr. art. MgA. Oľgy Budinskej, ArtD.. Toto spojenie vytvorili: Detský spevácky zbor Arrow-
roses a Detský spevácky zbor Piesok.
Detský spevácky zbor Arrowroses funguje od roku 2012 pod vedením zbormajsterky Veroniky Kačkov-
ičovej. Pôsobí v súkromnej základnej umeleckej škole Ars Studio v Nitre. Má za sebou niekoľko desiatok 
koncertov na domácej pôde v Nitre, aj po celom Slovensku.  
Detský spevácky zbor Piesok pôsobí vo Vrábľoch a má dlhoročnú tradíciu. Vystriedalo sa v ňom nie-
koľko generácií. Zbor vedie už štvrtý rok Dominika Szaboóvá. Svojím spevom sprevádzajú pravidelne 
sv. omše v rímskom-katolíckom kostole preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábľoch či vianočné trhy a 
iné farské či mestské aktivity.

Prehliadkový repertoár:
Pod oblôčkom záhradečka / Zdenka Fekiačová Skruteková
Jazz Gloria / Natalie Sleeth
Rise / Katy Perry / arr. Zdenka Fekiačová Skruteková
 
Diriguje: Mgr. art. MgA. Oľga Budinská, ArtD.



Spojený spevácky zbor dospelých

Spevácky zbor, ktorý vznikol spojením dospelých účastníkov workshopov Festivalu Cantate. Speváci 
z viacerých zborov i jednotlivci si vyskúšali spievať v jednom veľkom spoločnom zbore a vytvorili tak 
jedno nádherné spoločné umelecké dielo. Počas dvoch workshopov nacvičili spoločné skladby spolu 
s orchestrom pod vedením Mgr. Art. MgA. Oľgy Budinskej, ArtD.. Pozvanie prijali speváci – jednotlivci a 
členovia zborov: Miešaný spevácky zbor Fidelitas z Branču, Ženský spevácky zbor Cantica z Močenku, 
Ženský spevácky zbor Castanea z Veľkého Kýru a Ženský spevácky zbor Lipka z Dolných Krškán.
Miešaný zbor Fidelitas funguje od roku 1995, po rozšírení v roku 2012 prijal meno FIDELITAS. V reper-
toári spevokolu sa nachádzajú predovšetkým chrámové zborové piesne. Od roku 2011 sa zúčastňuje 
na prehliadkach spevokolov v bližšom i vzdialenejšom okolí, a tiež v zahraničí. Dirigentkou súboru je 
Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Ženský spevácky zbor Cantica Močenok venuje najmä sakrálnym skladbám, ale i spracovaným ľudovým 
a umelým piesňam. Na svojom konte majú 2 CD nosiče. Zbor vystupoval na podujatiach v okolitých 
obciach, ale i v susednom Česku, Poľsku a Rakúsku.
Ženský spevácky zbor Castanea vznikol v septembri 2017. Od januára 2018 zbor vedie Ing. Andrea Bol-
fová. Zbor má 13 členiek, amatériek, ktoré spievajú vo svojom voľnom čase ľudové, sakrálne, vianočné 
a iné piesne prevažne v maďarskom jazyku.
Miešaný spevácky zbor Lipka vznikol v roku 1999. Dirigentkou zboru je Mgr. Mária Mišunová, vedúcou 
zboru Jana Behrová. Jeho členmi sú ľudia rôzneho veku a profesií, ktorých spája láska k zborovému 
spevu.
   

Prehliadkový repertoár:
Rodný dom na oblohe mám / Zdenka Fekiačová Skruteková

Diriguje: Mgr. art. MgA. Oľga Budinská, ArtD.

Komorný spevácky zbor ARS VOCALIS

Ars Vocalis je komorný spevácky zbor z Banskej Bystrice. V repertoári má predovšetkým chrámovú 
hudbu východných i západných skladateľov rôznych štýlových období. Zbor organizuje samostatné 
koncerty a spieva na zborových festivaloch po celom Slovensku, má za sebou spoluprácu so Štátnou 
operou v Banskej Bystrici. Zúčastnil sa viacerých celoštátnych i medzinárodných súťažných prehlia-
dok, odkiaľ si odniesol zlaté, strieborné aj bronzové pásma. Najčerstvejšie ocenenia zboru sú z festivalu 
Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici, kde zbor získal zlaté pásmo s pochvalou poroty a ceny za 
dramaturgiu a hlasovú kultúru, a zlaté pásmo s pochvalou poroty a cenou za interpretáciu skladby 
súčasného skladateľa zo súťaže Viva il canto 2019 v Banskej Štiavnici. Dirigentkou zboru je Mgr. art. 
Andrea Kirschová.

Prehliadkový repertoár:
Gaudete! Gaudete!
Ubi Caritas / Ola Gjeilo
Libera me / Piotr Janczak
Otče náš / Mikuláš Sch. Trnavský
Sokol / Mikuláš Moyzes
Svjaty Bože / Piotr I. Čajkovskij



Mgr. art. Zdenka Fekiačová Skruteková, ArtD. 
– skladateľka spoločne nacvičených skladieb
Študovala hru na klavíri na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej 
Bystrici v triede Mgr. Aleša Solárika, ArtD. V roku 2012 ukončila magisterké 
štúdium kompozície na Akadémií umení v Banskej Bystici u prof. PaedDr. 
MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho. Počas doktorandského štúdia (2014 – 2017) 
na FMU Akadémie umení bola spoluzakladateľkou ansámblu súčasnej 
hudby „Kompost“. V roku 2010 získala Cena dekana FMU AU za vynikajúce 
študijné výsledky a bakalársku prácu, o dva roky neskôr Cena rektora AU 
za vynikajúce výsledky počas celého vysokoškolského štúdia. Zúčastnila 
sa medzinárodnej súťaže skladateľov do tridsať rokov: GENERACE, v ktorej 

získala v 1. kategórii (2012) čestné uznanie za skladbu Misericordia Maggio con noi pre sláčikové kvar-
teto. Spolu so svojimi žiakmi získala niekoľko ocenení v hre na klavíri, 4 – ručnej hre a vo vlastnej tvorbe 
na celoslovenských, ale i medzinárodných súťažiach. 
V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detve (hra na 
klavíri, základy kompozície), ako korepetítorka a učiteľka v detskom zbore Superar Slovakia, na FMU 
Akadémie umení prednáša inštrumentáciu a notačné programy. Zdenka Fekiačová Skruteková je 
organistkou v Kostole sv. Františka z Assisi v Detve, vedie mládežnícky zbor Hosanna, ako klaviristka 
spolupracuje so ženským speváckym zborom Belius. Je autorkou muzikálov pre deti (Tri strigy, Kvik 
story, Laurine nočné sny), orchestrálnych skladieb (Inizio, Na lavičke), sláčikového kvarteta (Misericordia 
Maggio con noi), skladieb pre klavír (Vánok, Večerný tanec, Piccolo tango, Miniatúry), zbor (Stála Matka 
bolestivá, Kyrie eleison, Agnus Dei, Z brezového dreva) a skladby pre rôzne komorné obsadenia. 

Mgr. art. MgA. Oľga Budinská, ArtD. 
– odborný garant projektu
S potešením konštatujem, že moje pôsobenie na druhom ročníku festiva-
lu Cantate ma obohatilo o pozitívne emócie a nové vízie spojené s prácou 
dirigentky. Veľkým prínosom pre mňa bolo naštudovanie nových kom-
pozícií, ktorými sme tak obohatili pomyselnú slovenskú zborovú knižnicu 
o nové partitúry. Touto cestou by som chcela úprimne vyzdvihnúť čin-
nosť Krajského osvetového strediska v Nitre a to zvlášť pani riaditeľku Mgr. 
Danielu Gundovú,  jej neustálu snahu zatraktívniť zborový spev v Nitrians-
kom kraji a  Mgr. Marcelu Máté, ktorá napriek krátkemu pôsobeniu v tejto 
oblasti dokázala pripraviť festival na vysokej úrovni.  

Zmyslom zborového umenia je okrem spoznávania hudby a ovládania speváckej techniky aj zdieľanie 
rovnakej myšlienky a cieľa, ktoré sa pretavia v spoločnom vystúpení na koncerte, omši, či festivale. V 
dnešnom svete plnom ponúk rôznych aktivít, je práve spevácky zbor jednou z tých výnimočných čin-
ností, ktorá rozvíja osobnosť človeka na rôznych úrovniach. Predovšetkým ľudia, ktorí spievajú v zbore  
neustále pracujú s textom, pamäťou, hlasom a pohybom naraz v jednom čase. Táto činnosť prospešne 
pôsobí práve na rozvoj mozgu.  Sociálny aspekt  speváckeho zboru nájdeme v komunite, v ktorej sa 
ľudia spoznávajú, rešpektujú, konfrontujú, vymieňajú životné skúsenosti a častokrát si pomáhajú. Spe-
vácky zbor je pre mnohých spevákov ako jedna veľká rodina, s ktorou zažíva spoločné vystúpenia, 
zážitky aj oslavy.
Ďalším ročníkom festivalu Cantate želám hlavne veľa speváckych zborov, ktoré chcú svoju hudbu 
zdieľať s ostatnými, entuziazmus a kreatívne nápady ako priblížiť zborové umenie verejnosti. 



Ďakujeme!

Tešíme sa na vás na Festivale Cantate 2020

info: 
marcela.mate@kosnr.sk

0911 480 129
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