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Pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika

Západný dištrikt ECAV na Slovenku

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku



Spevokol vedie: Viera Hovancová

Spevokol pri CZ ECAV v Trnave má dlhoročnú tradíciu. Vystriedali sa v
ňom generácie evanjelikov, ktorí oslavovali nášho Trojjediného Boha
chválospevmi a piesňami. S malými prestávkami funguje činnosť
spevokolu po dnes. V súčasnom zložení, pod vedením novej pani
dirigentky spievame necelý rok a pol. Hudba je Boží dar ktorý je
najcennejším bohatstvom sveta. Cítime všetci obrovskú radosť, keď ju
počúvame, či spievame. Zažívame tak pravé spoločenstvo veriacich duší. A
ak sa nám aj nepodarí získať pekné umiestnenie, veríme, že túto našu
obrovskú radosť zo spievania Vám dnes prinesieme.

Skladby:
Tovačovský: Staroslovanský Otče náš
Max Reger :  Spev veľkonočný
Gordon Young: Alleluja

Počet členov spevokolu: 10
Kategória: Súťažne, miešaný

Spevokol pri Cirkevnom zbore 
ECAV TRNAVA



Spevokol vedie: Tomáš Rojček

Spevokol dospelých v Petržalke bol založený už v roku 1984. V úlohe
dirigenta sa vystriedali viacerí. Pod ich vedením spevokol vystupoval
doma i v zahraničí, pri rôznych príležitostiach – cirkevných stretnutiach i
verejných podujatiach. Spevokol tvorí 35 členov. Názov Laudate si
spevokol osvojil pri nahrávke prvého CD v roku 2011. Je vyjadrením
hlavného poslania spevokolu – oslava Trojjediného Boha. V súčasnosti
spevokol pracuje pod vedením hudobného skladateľa Mgr. art. Tomáša
Rojčeka v spolupráci so sestrou farárkou Mgr. Evou Kolesárovou.

Skladby:
J.S. Bach: Jak tá jasná hviezda ranná 
Fr. Schubert: Boh svätý, svätý je 
Fanny J. Crosby (1873): Istota vzácna 

Počet členov spevokolu: 35
Kategória: Súťažne, miešaný

Spevokol Laudate – Cirkevný zbor 
Bratislava Petržalka



Spevokol vedie: Lívia Hrušková

Ženský komorný spevácky zbor Nádej pri CZ Veľký Krtíš vznikol v roku
1994 pod vedením JUDr. Viery Ďurovovej. Pri 25 výročí vzniku nahral
svoje druhé CD. Do repertoáru spevokolu patria duchovné, národné,
hymnické i ľudové piesne. Od roku 2017 sa k zboru pripojila aj mužská
časť, čím vznikol miešaný spevácky zbor. Napriek krátkej histórii má už
zbor za sebou účinkovanie v zahraničí, či na rôznych oslavách v rámci
rôznych kultúrnych podujatí. Pravidelne sa zúčastňuje prehliadok
chrámových speváckych zborov ZD. Jeho umeleckou vedúcou je od vzniku
PaedDr. Lívia Hrušková.

Skladby:
Max Rieger - Spev veľkonočný 
Autor neznámy  - Žalm 148 
W. A. Mozart (Ave verum corpus) - Sám Pán vraví 

Počet členov spevokolu: 37
Kategória: Súťažne, miešaný

Nádej – miešaný spevácky zbor 
– Cirkevný zbor Veľký Krtíš



Spevokol vedie: Ivana Klesniaková

Spojený miešaný evanjelický spevácky zbor vznikol spojením spevokolov
CZ ECAV Hronsek a CZ ECAV Zvolen začiatkom roku 2017. Od tohto
obdobia až po súčasnosť sa členovia spojeného spevokolu stretávajú na
spoločných nácvikoch. Spojený spevokol je miešaným spevokolom, tvoria
ho väčšinou 2 ženské a 1 mužský hlas, niekedy aj 2 mužské hlasy, piesne
sú interpretované zväčša a capella. Spevokol pravidelne účinkuje na
službách Božích a iných cirkevno-spoločenských podujatiach, napr.
účinkoval na stretnutiach artikulárnych cirkevných zborov v Kežmarku a
v Hybiach. V spolupráci so študentami umeleckých stredných a vysokých
škôl sa prezentoval na Predvianočnom i na Trojkráľovom koncerte v
Sliači. V lete 2019 spevácky zbor prijal pozvanie na vystúpenie v Báčskom
Petrovci v Srbsku.

Skladby:
J. S. Bach: Jak tá jasná hviezda ranná
Dave Bilbrough: Abba Otče

Počet členov spevokolu: 23
Kategória: Nesúťažne, miešaný

Spojený miešaný spevokol  
CZ HRONSEK A CZ ZVOLEN



Spevokol vedie: Mária Mišunová

Počiatky dnešného Nitrianskeho evanjelického spevokolu siahajú už do
predvojnového obdobia. Spevokol prežíval svoje veľmi plodné obdobie
pod vedením vedúcej /už nebohej/ spevokolu a dirigentky Katiny
Kühnovej a to v rokoch 1997 až 2014. Mal stabilných cca 30 členov, často
vystupovali po celom Slovensku i v zahraničí najmä v Česku, Maďarsku,
Srbsku a Nemecku. V roku 2007 vydal výberové CD. Svojimi vystúpeniami
dáva slávnostný charakter bohoslužbám počas celého roka. Jeho
repertoár tvoria duchovné piesne, spirituály či gospelová tvorba.
Pravidelne účinkuje na benefičných koncertoch, prehliadkach spevokolov
aj seniorátnych, ako aj na festivale Cantate zborového spevu
organizovaných mestom Nitra. NES je zmiešaný 4 hlasný spevokol. V
súčasnosti má zbor 18 členov a posledný rok ho vedie dirigentka Mgr.
Mária Mišunová.
Skladby:
H. A. C. Malan, Josef Baštecký: Svätým dňom je Pánov deň (ES 213) 
B. Kašpar: Kyrie
J. S. Bach: Jak tá jasná hviezda ranná 

Nitriansky evanjelický spevokol

Počet členov spevokolu: 18
Kategória: Súťažne, miešaný



Spevokol vedie: Katarína Bosáková

Spevokol pracuje od roku 2011 pod vedením Kataríny Bosákovej.
Repertoár tvoria úpravy duchovných piesní od autorov rôznych období.
Pravidelne vystupuje pri slávnostných bohoslužbách a podujatiach na
pôde cirkevného zboru aj v Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Od roku
2014 sa pravidelne zúčastňuje na Festivale chrámovej piesne. V marci
2019 sa stal súčasťou spojeného spevokolu, ktorý pod vedením Ewalda
Danela spieval na Inštalácii novozvolených biskupov ECAV.

Skladby:
J. S. Bach: Jak tá jasná hviezda ranná
Josquin des Prés: Ty na kríž si niesol
Peter Strauch: Ježiš mrel za hriechy moje

Počet členov spevokolu: 18
Kategória: Súťažne, miešaný

Spevácky zbor Krédo pri Cirkevnom 
zbore ECAV Diakovce



Spevokol vedie: Vladimír Húska

Mužský cirkevný spevokol bol založený brezovským učiteľom a kantorom
Michalom Kútzkym. Oficiálne začal svoje pôsobenie pri posviacke chrámu
Božieho 16. 11. 1873. Duchovne obohacuje slávnostné podujatia
organizované cirkevným zborom i mestom. Spevokol vystúpil na mnohých
podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Skladby:
Úprava Vladimír Húska: Klenová-ľudové piesne
Anonym: Haleluja
Ján Jamnický: Nie nám, ale menu svojmu

Počet členov spevokolu: 11
Kategória: Súťažne, mužský

Mužský cirkevný spevokol – Cirkevný 
zbor Brezová pod Bradlom



Spevokol vedie: Viera Jägerová

Spevokol je 4-hlasný, má cca 25 členov. Vystupuje v Novom evanjelickom
kostole počas cirkevných sviatkov i pri rôznych ďalších príležitostiach.
Zúčastňuje sa aj vystúpení mimo nášho cirkevného zboru (napr. stretnutí
spevokolov Bratislavského seniorátu, na celocirkevných podujatiach, na
ekumenických službách Božích a pod.) Spevokol vydal 2 CD nahrávky.

Skladby:
J. S. Bach: Jak tá jasná hviezda ranná
A.L.Page, Slavo Kráľ: Na svätom vrchu Pánovom

Počet členov spevokolu: 23
Kategória: Nesúťažne, miešaný

Spevokol CZ ECAV Bratislava Legionárska



Spevokol vedie: Milan Samák

Spevokol ZVON si v budúcom roku pripomenie 85. výročie vzniku. Ide o
miešaný spevácky zbor, ktorý má vo svojom bohatom repertoári piesne
duchovné, hymnické, svetské. Vystupuje pravidelne pri všetkých
cirkevných sviatkoch. Zúčastňuje sa vystúpení na rôznych akciách
organizovaných kultúrnymi a spoločenskými organizáciami v rámci
celého Slovenska. Spevokol ZVON absolvoval veľa vystúpení aj v zahraničí,
kde úspešne reprezentoval cirkevný zbor. V predchádzajúcich dvoch
ročníkoch Festivalu chrámovej piesne spevokol dvakrát získal strieborné
pásmo. Spevokol sa prihlásil do súťažnej kategórie.

Skladby:
Tu duši sa uľaví - text piesne napísal Mgr. Ján Litva, člen spevokolu ZVON
J. S. Bach: Jak tá jasná hviezda ranná
Pod krížom Tvojim – text piesne napísal Mgr. Ján Litva, člen spevokolu 
ZVON, prvé dva verše piesne

Počet členov spevokolu: 22
Kategória: Súťažne, miešaný

Trenčiansky evanjelický spevokol ZVON



Spevokol vedie: Alena Nagyová

Spevokol STAFIDES bol založený v januári 2016, vedie ho dirigentka
Alena Nagyová. Pravidelne spieva na službách Božích pri rôznych
príležitostiach cirkevného zboru . Zúčastňuje sa aj akcií v rámci mesta a
okolia. Repertoárom spevokolu sú hlavne viachlasné cirkevné skladby.

Skladby:
J. S. Bach: Jak tá jasná hviezda ranná
úprava Tomáš Rojček: S tebou 
úprava Tomáš Rojček : To ja, ó, Pane môj (ES č.645)

Počet členov spevokolu: 18
Kategória: Súťažne, miešaný

STAFIDES – Cirkevný zbor Pezinok



Spevokol vedie: Eva Kolesárová

Od Vianoc 2010 pôsobí oktet Petržalský lúč v našom cirkevnom zbore.
Reprezentuje ho i mimo rámca Služieb Božích. Radi spolupracujeme na
zborových projektoch, zvlášť obľúbeným sa stal Novoročný koncert
nádeje (6.1.), ktorý sa koná od roku 2013, kedy bolo v rámci neho uvedené
CD kvarteta Nádej, ktorého členovia sú neoddeliteľnou súčasťou
Petržalského lúča.

Skladby:
J. S. Bach: Jak tá jasná hviezda ranná
P. I. Čajkovský: Legenda
E. Danel: Daj milosť

Počet členov spevokolu: 8
Kategória: Súťažne, miešaný

Petržalský lúč



Spevokol vedie: Igor Kilian

Spevokol Ratolesť v súčasnom zložení funguje v našom cirkevnom zbore
od roku 2007 a nadviazal na tradíciu spevokolov, ktoré fungovali v
cirkevnom zbore Horné Zelenice po dlhé desaťročia. Dirigentom
spevokolu je kantor a organista Igor Kilian. Spevokol sa pravidelne
zúčastňuje vystúpení na službách Božích počas sviatkov a spomienkových
slávnosti v cirkevnom zbore, seniorátnych vystúpení spevokolov a
vystúpení na dištriktuálnych slávnostiach. Spevokol každý rok organizuje
aj vianočné koncerty nielen v domácom cirkevnom zbore, ale prináša svoj
program aj do iných cirkevných zborov.

Skladby:
J.S. Bach: Jak tá jasná hviezda ranná 
J. Neander; Stralsund 1665: Oslavuj Pána (ES 355/v. 1,2,4)

Počet členov spevokolu: 9
Kategória: Nesúťažne, miešaný

Ratolesť – Cirkevný zbor Horné Zelenice



Spevokol vedie: Lenka Sedláčková

Zborový spevokol vznikol v roku 2016 príchodom sestry farárky Lenky
Sedláčkovej, ktorá ho aj vedie a diriguje. Nadviazal na tradíciu vystúpení,
ktoré boli pod vedením sestry Oľgy Hvožďarovej na službách Božích.
Zborový spevokol vystupoval na seniorátnom stretnutí spevokolov, na
podujatiach pri jubilejných slávnostiach v mestskej časti Senica - Čáčove,
na rozhlasových službách Božích v domácom CZ. Zborový spevokol
LETORAST má v súčasnosti 12 stálych členov. Úzko spolupracuje so
speváckym zborom Senica, s ktorým sa zúčastnil na podujatiach
organizovaných mestom Senica.

Skladby:
S. Crossman a J. Ireland: Ó láska nesmierna,  upravila: Mgr. Lenka 
Sedláčková 
Max Reger: Spev veľkonočný 
J. Nagajová a M. Nystrom: Boh je láska 

Počet členov spevokolu: 16
Kategória: Súťažne, miešaný

LETORAST – Cirkevný zbor Senica-Čáčov



študoval orchestrálne dirigovanie na
Konzervatóriu v Bratislave u Zdeňka Bílka a
na VŠMU v Bratislave u Ladislava Slováka. V
rokoch 1983 - 2007 pôsobil ako dirigent
Bratislavského detského zboru. V roku 1987
založil Mládežnícky zbor Echo a v roku 1992
Amadeus Chor Bratislava. S týmito telesami
získal mnoho významných domácich i
medzinárodných ocenení. Ako dirigent sa
predstavil v dvanástich krajinách Európy, v
Kanade, Afrike a USA. So svojimi zbormi
fdsfds

doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD. (1965)

spolupracoval na vokálno-inštrumentálnych dielach so Slovenskou
filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, s
Capellou Istropolitanou, Musicou aeternou, Dámskym komorným
orchestrom, s Orchestre de chambre de Toulouse a s Bratislava Symphony
Orchestra. Realizoval nahrávky pre Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu
a BBC Londýn. Je dirigentom Bratislava Symphony Choir, s ktorým ako
zbormajster pripravil množstvo nahrávok pre významné zahraničné
nahrávacie a filmové spoločnosti. Je členom medzinárodných porôt doma i
v zahraničí v súťažiach zborov aj orchestrov. V roku 2008 sa stal
dirigentom Speváckeho zboru Nitria v Nitre. Od roku 1993 pedagogicky
pôsobí na HTF VŠMU v Bratislave, kde si dokončil doktorandské štúdium v
odbore dirigovanie zboru a v roku 2005 bol habilitovaný za docenta. Od
roku 2014 vyučuje hudobné predmety na EBF UK.

Mgr. Jana Pastorková Art.D.

je absolventkou Konzervatória a Vysokej školy
múzických umení v Bratislave. Rok študovala
spev na Conservatoire National Supérieur de
Musique v Lyone. Zúčastnila sa viacerých
interpretačných kurzov zameraných prevažne na
starú hudbu. Počas štúdií pôsobila ako hosť v
Opere SND, Komornej opere, v Štátnej opere v
Banskej Bystrici, kde neskôr bola angažovaná
ako sólistka. Hosťovala tiež v Komornej opere
Orfeo v Brne. V súčasnosti sa venuje
ghghghgg



predovšetkým koncertnej a pedagogickej činnosti, pôsobí na Katedre
hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a na Katedre spevu
Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Spolupracuje s početnými domácimi a zahraničnými telesami. Realizovala
nahrávky pre viaceré hudobné vydavateľstvá. J. Pastorková je členkou
Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku.

pôvodne vyštudoval Elektrotechnickú
fakultu STU v Bratislave. Po páde
socializmu uvítal možnosť študovať
Cirkevnú hudbu a pracovať na jej
zveľaďovaní v prostredí ECAV. Je
absolventom štátneho Konzervatória
v Bratislave v odbore cirkevná hudba.
V súčasnosti pôsobí na ZUŠ v Bratislave na
Vrbenského ulici a ako organista
v Cirkevných zboroch Bratislava-Staré
mesto a

Ing. Stanislav Tichý, DiS.art 

mesto a Bratislava-Legionárska, podľa potreby hrá a zastupuje aj v iných
zboroch ECAV. Je prispievateľom do časopisu Hudobný život. V rokoch
1993 až 2004 pracoval na Ústredí Evanjelickej Diakonie v Bratislave.
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