


O festivale

Hudba má v živote človeka nezastupiteľnú úlohu. Ak je súčasťou výchovy dieťaťa aj spev, 
zaručene má aj bohatšie duchovno. Festival Cantate prináša to najlepšie z neprofesionálnej 
tvorby speváckych zborov z Nitry a okolia. Každoročne je organizovaný Krajským osvetovým 
strediskom v Nitre, ktoré sa snaží predovšetkým o zachovanie a udržanie priazne o všetky 
oblasti kultúry, vrátane hudby. 
Keďže pandémia koronavírusu zasiahla všetky zložky kultúry, spevácke zbory nevynímajúc, 
zrušené boli nácviky, koncerty i festivaly. To bola realita, ktorej spevácke zbory museli čeliť 
bez výnimky. Napriek tomu, že sa zboristi nemohli stretnúť spoločne na nácvikoch, mnohí 
z nich si predsa len našli spôsob ako si zaspievať. Vznikli skvelé virtuálne nahrávky zborov, 
záznamy z online nácvikov či vtipné fotografie spevákov s rúškami. Sme radi, že sa nám po 
tomto náročnom období podarilo zorganizovať náš tradičný Festival Cantate a ďalej tak šíriť 
ideu zborového spevu.
Súčasný tohtoročný koncept festivalu je zostavený opäť v 2 líniách, vzdelávacej a prezentačnej. 
Počas vzdelávacích workshopov členovia najmä detských a mládežníckych zborov spolu s 
hudobníkmi nacvičili spoločné skladby pod odborným vedením lektora. Do projektu sa i tento 
rok zapojil orchester zo ZUŠ Rosinského v Nitre a garantkou celého projektu je Mgr. art. MgA. 
Oľga Bystrianska, ArtD., vynikajúca odborníčka v oblasti zborového spevu, ktorá je držiteľkou 
množstva prestížnych ocenení doma i v zahraničí. Do výzvy zapojiť sa do tohto projektu prijali 
spevácke zbory detí a mládeže a vytvorili tak jeden veľký zbor. Spoločné skladby zložila pre 
tento účel skladateľka Mgr. art. Zdenka Fekiačová Skruteková, ArtD..
Prezentačnú líniu tvoria dve prehliadky, ktorých cieľom je odprezentovať spevácke zbory a 
prácu účastníkov workshopov. Pridanou hodnotou sú opäť vystúpenia hosťujúcich spe-
váckych zborov, ktoré spestria hudobný program galavečera. 
Sme radi, že sa nám i tento rok podarilo vytvoriť priestor na prezentáciu speváckych zbo-
rov a zároveň im ponúknuť možnosť zlepšiť spevácke výkony. Motivovať najmä deti 
a mládež, pretože oni sú pokračovateľmi tohto krásneho žánru. Želáme si, nech toto podujatie 
i naďalej prekvitá a všetkých nás neustále duchovne obohacuje.
                                                                                       

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

Festival Cantate
Piatok 25.06.2021 o 17:00 

Detský spevácky zbor Arrowroses, Nitra
diriguje Veronika Petríková

Detský spevácky zbor Dúha, Nitra
diriguje Ivana Lacková

Spevácky vzdelávací workshop
 pod vedením Tomáša Boroša

Sobota 26.06.2021 o 18:00

Spoločné vystúpenie speváckych zborov detí a mládeže
diriguje garatka podujatia Oľga Bystrianska

Detský spevácky zbor Superar
diriguje Oľga Bystrianska

Vokálny zbor ENTHEA, Nové Zámky
diriguje Miroslava Valovičová

Andrea Bošeľová a Martin Vetrák
Duet

Spoločné vystúpenie speváckych zborov detí a mládeže, Andrey Bošeľovej
a Martina Vetráka

       Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia                



Detský spevácky zbor ARROWROSES

Detský spevácky zbor Arrowroses pôsobí  od roku 2012 na pôde súkromnej základnej umeleckej školy 
Ars Studio v Nitre pod vedením pedagogičky Veroniky Petríkovej.  Má za sebou desiatky vystúpení na 
domácej pôde v Nitre a okolí. V ich repertoári nájdeme pop, filmovú hudbu  i gospel, nebránia sa však 
žiadnemu žánru, ktorý prináša do ich spievania radosť. Z aktivít je potrebné spomenúť účinkovanie na 
charitatívnych podujatiach (Hodina deťom 2017, Bez modrín 2016 - 2019, Keď hudba a krása pomáhajú 
2017, 2019), turné s vianočnou show klaviristu Jozefa Hollého po slovenských mestách (2016 – 2018), 
regionálna súťaž zborov Mládež spieva v Nových Zámkoch – umiestnenie v zlatom pásme (2019), spo-
lupráca na nahrávaní CD s detskými piesňami Toddler punk (2019), vystúpenie s projektom Toddler 
Punk na festivale Pohoda 2019.

Prehliadkový repertoár:
Alice / Danny Elfman

Diriguje: Mgr. Veronika Petríková, PhD.
 

  Detský spevácky zbor DÚHA

Detský spevácky zbor DÚHA zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre vznikol v roku 
2001 a jeho zakladateľkou bola dirigentka Mgr. Mária Mišunová. Počas svojho 20 ročného pôsobenia 
vystupuje na mnohých mestských kultúrnych a spoločenských podujatiach, výchovných koncertoch, či 
mnohých festivaloch doma i zahraničí ( Festival Viliama Figuša-Bystrého, Medzinárodný festival sakrál-
nej hudby Musica sacra, Festival mladých interpretov s medzinárodnou účasťou Nitrianska hudobná 
jar, a mnoho iných). Získal tiež niekoľko významných ocenení (krajská súťaž Mládež spieva v Nových 
Zámkoch  - zlaté pásmo a cena za najlepšiu interpretáciu povinnej piesne, celoštátna súťaž v Prievidzi - 
1. pásmo a cena Hudobného fondu, Medzinárodný hudobný festival speváckych zborov Jaro se otvírá 
- ocenenie za krásny lyrický súzvuk a pod.)
V súčasnosti je dirigentkou Mgr. Ivana Lacková a korepetítorkou Bc. Lýdia Kulichová. 

Prehliadkový repertoár:
Z východnej dievčatá / arr. Ján Šutinski
Husičky /  Veronika Radaba / arr. Ivana Lacková
On v tebe znie (z rozprávky Leví kráľ) / arr. Mark Mrymer / úprava Ivana Lacková 

Diriguje: Mgr. Ivana Lacková, DiS. art.
Korepetícia: Bc. Lýdia Kulichová



Spojený spevácky zbor detí a mládeže

Spevácky zbor, ktorý vytvorili účastníci workshopu, mladí speváci, ktorí sa rozhodli stať sa súčasťou 
jedného veľkého zboru. Pod vedením lektorky a skvelej odborníčky Mgr. art. MgA. Oľgy Bystrianskej, 
ArtD. a s doprovodom orchestra nacvičili spoločné skladby. Skladby pre túto príležitosť zložila a upravila 
skladateľka Zdenka Fekiačová Skruteková. Toto spojenie vytvorili: Detský spevácky zbor Arrowroses a 
Detský spevácky zbor Dúha.
Detský spevácky zbor Arrowroses pôsobí od roku 2012 na pôde súkromnej základnej umeleckej školy 
Ars Studio v Nitre pod vedením pedagogičky Veroniky Petríkovej.  Má za sebou desiatky vystúpení na 
domácej pôde v Nitre a okolí. V ich repertoári nájdeme pop, filmovú hudbu  i gospel, nebránia sa však 
žiadnemu žánru, ktorý prináša do ich spievania radosť
Detský spevácky zbor DÚHA zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre vznikol v roku 2001. 
Počas svojho 20 ročného pôsobenia vystupuje na mnohých mestských kultúrnych a spoločenských 
podujatiach, výchovných koncertoch, či mnohých festivaloch doma i zahraničí ( Festival Viliama Figuša-
Bystrého, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra, Festival mladých interpretov s medz-
inárodnou účasťou Nitrianska hudobná jar, a mnoho iných). V súčasnosti je dirigentkou Mgr. Ivana 
Lacková a korepetítorkou Bc. Lýdia Kulichová. 
Posledná spoločná skladba zaznie v podaní spojeného speváckeho zboru detí a mládeže, Andrey 
Bošeľovej a Martina Vetráka.

Prehliadkový repertoár:
Poď za mnou dievčina / Zdenka Fekiačová Skruteková
Tongo / Polynézska ľudová pieseň / arr. Zdenka Fekiačová Skruteková
You Rise Me Up / Rolf Løvland a Fionnuala Sherry / arr. Zdenka Fekiačová Skruteková
 
Diriguje: Mgr. art. MgA. Oľga Bystrianska, ArtD.



Detský spevácky zbor Superar

Vo vzdelávacom programe Superar učia hudobnú výchovu tak, aby nikto nestál bokom. Spájajú deti 
z rôznych etník a sociálnych pomerov. Učia ich nielen spievať a hrať, ale aj počúvať jeden druhého. Na 
ich koncertoch deti zažijú úspech a uznanie, ktoré mnohým z nich tak veľmi chýba. Superar vznikol 
v roku 2009 vo Viedni a okrem Rakúska funguje v ďalších 6 krajinách Európy (Bosna a Hercegovina, 
Lichtenštajnsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Švajčiarsko). Na Slovensku prešlo jeho hudobným 
vzdelávaním už viac ako 3000 detí, ktoré vďaka nemu rozvinuli nielen svoj talent, ale aj tvorivosť, sús-
tredenie, disciplínu a tímovú prácu. Superar je malý program, ktorý robí veľký rámus.
Toto hudobné vzdelávanie posilňuje koncentráciu, motiváciu, komunikačné zručnosti, kreativitu, se-
bavedomie, disciplínu a zodpovednosť. Snaží sa o to, aby deti vedeli podať čo najlepší výkon a boli na 
seba hrdé.
Program nevyhľadáva veľké hudobné talenty, ale prebúdza potenciál a tvorivosť, ktorý sa skrýva v 
každom dieťati. Deti, ktoré sa zúčastňujú vzdelávania v tomto programe, za neho, a ani za žiadnu súvi-
siacu aktivitu, neplatia. Deti zo sociálne vylúčených komunít zapája do dlhodobej spolupráce s deťmi z 
väčšinovej populácie. Táto vec naozaj obohacuje deti z oboch strán.

Prehliadkový repertoár:
Freude, schöner Götterfunken / L.V.Beethoven
Kopala studienku / Ján Cikker: 
Kolo, kolo mlynské / Eugen Suchoň
Haju, haju, hajušky / Eugen Suchoň
We want to sing together / Gerald Wirth
Banaha / Traditional
Aničko, Aničko / Roma song
Ľoľe topanki / Roma song

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

Vokálny spevácky zbor ENTHEA

Vokálny zbor Enthea pôsobí v Nových Zámkoch od februára 2002. Impulzom k založeniu zboru bolo 
nadšenie /lat. význam – enthea/ niekoľkých bývalých členov Detského speváckeho zboru Lastovička, 
ktorí sa zapísali do histórie novozámockého kultúrneho života svojím 50-ročným pôsobením na scéne 
detského a mládežníckeho zborového spevu nielen doma, ale i v zahraničí. V týchto šľapajach pokraču-
je aj VZ ENTHEA, ktorý ako jeden z mála zborov v Nových Zámkoch zveľaďuje zborovú kultúru Nových 
Zámkov a okolia.
Členskú základňu VZ ENTHEA tvorí 8 - 11 speváčok. Od svojho založenia zbor pracuje pod vedením 
Mgr. Miroslavy Valovičovej. Momentálne zbor klavírne sprevádza Martin Hríň. Enthea realizuje samo-
statné koncerty, výchovné koncerty pre školy a vystúpenia k rôznym príležitostiam. Je pravidelným 
účastníkom nesúťažných prehliadok, festivalov na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje s mestskými 
organizáciami a umeleckými telesami – rokovou kapelou, folklórnym súborom či divadelným súborom, 
s ktorými  sa snaží zatraktívniť zborový spev a osloviť tak mladú generáciu. Medzi najväčšie úspechy 
zboru patrí umiestnenie na Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke speváckych zborov–Viva il canto  
(2013,2015- zlaté pásmo, 2017 – strieborné pásmo) či iných .
Krédom zboru je spevom tlmočiť krásu a harmóniu piesní ľuďom rôzneho vekového zastúpenia s 
cieľom obohacovať ich kultúrny život.

Prehliadkový repertoár:
Benedictus / A Little Jazz Mass / Bob Chilcott 
El vito / španielska ľudová pieseň / arr.Emily Crocker  
Oddavac še budu / slovenská ľudová / arr. Július Letňan
Branovské od Ondreja / Miroslava Valovičová 
Kôň / Igor Igorevich Matvienko/arr. Miroslava Valovičová          
Johny said No! / Vijay Sigh 
Royals / Lorde/arr. Deke Sharon  
Don´t Stop me / Freddie Mercury/arr. Miroslava Valovičová

Diriguje: Mgr. Miroslava Valovičová



Andrea Bošeľová & Martin Vetrák

Mgr. art. et Mgr. art. Andrea Bošeľová vyštudovala operný spev a dirigovanie na Akadémii umení v 
Banskej Bystrici. V súčasnosti pracuje s troma umeleckými telesami. Je dirigentkou detského spevácke-
ho zboru Felix a komorného speváckeho zboru Ars Vocalis. S oboma zbormi sa úspešne zúčastňuje 
celoštátnych súťaží a zborových festivalov, odkiaľ si zbory pod jej umeleckým vedením priniesli zlaté, 
strieborné a bronzové pásma, spolu s cenami za dramaturgiu, hlasovú kultúru, výrazové stvárnenie 
či interpretáciu súčasnej hudby. Spieva vo vokálnom kvartete Elegance a venuje sa tiež skladateľskej 
činnosti. Pedagogicky pôsobila na viacerých základných a stredných umeleckých školách. V súčasnosti 
učí na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a Základnej umeleckej škole v Heľpe a vo 
Zvolene. Je externou členkou zboru Štátnej opery Banská Bystrica.

Martin Vetrák pochádza z Brezna. Vyštudoval Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, 
odbor muzikálový spev. Jeho ďalšie kroky viedli na Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde tento rok 
získal titul Bc. a v štúdiu naďalej pokračuje. Svoje umenie predviedol viackrát v Nemecku a v Čechách, 
kde vystúpil ako hosť zo Slovenska s Hudbou hradní stráže a Policie ČR. Spolupracuje s rôznymi umelca-
mi ako Richard Rikkon, Sisa Sklovská a mnohí ďalší. Nedávno sa stal členom pop operného tria La Gioia. 
V roku 2020 vydal svoj prvý profilový album s názvom Cesta. 

Umelci spoločne spievajú na rozličných koncertoch, podujatiach, vernisážach či svadbách a súkrom-
ných akciách po celom Slovensku.

Prehliadkový repertoár:
The Prayer / Andrea Bocelli
Pie Jesu / Andrew Lloyd Webber
Love song / Pavol Haberaz
Vím, že jsi se mnou / Karel Svoboda
Dream a little dream / Doris Day



 

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 Bys-
tici 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 rekto-
ra 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 kvarteto. 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 
AU pôsobí ako odborná asistentka kompozície a inštrumentácie. 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 Bystrianska, ArtD. - odborný garant projektu

S potešením konštatujem, že moje pôsobenie na druhom ročníku festivalu Cantate ma obohatilo o 
pozitívne emócie a nové vízie spojené s prácou dirigentky. Veľkým prínosom pre mňa bolo naštudovanie 
nových kompozícií, ktorými sme tak obohatili pomyselnú slovenskú zborovú knižnicu o nové partitúry. 
Touto cestou by som chcela úprimne vyzdvihnúť činnosť Krajského osvetového strediska v Nitre a to 
zvlášť pani riaditeľku Mgr. Danielu Gundovú,  jej neustálu snahu zatraktívniť zborový spev v Nitrianskom 
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. Spevácky 
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 2022

info: 
marcela.mate@kosnr.sk

0911 480 129
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