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                            Tlačová správa 

OdDYCHpoDYCH 

21. – 22. MÁJ 2022, LEDNICKÉ ROVNE, PÚCHOV 

 

V Bratislave 9. mája 2022 – Celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby  

OdDYCHpoDYCH sa tentoraz bude konať už tradične v Lednických Rovniach, ale aj v Púchove. Po 

prvýkrát sa na jednom podujatí súťažne predstavia malé, detské i mládežnícke dychové hudby.  

 

„Sme veľmi potešení, že sa celoštátna súťaž a prehliadka OdDYCHpoDYCH môže uskutočniť, a tešíme sa 

neutíchajúcemu záujmu súťažiacich prezentovať sa na podujatí. Fakt, že je o dychovú hudbu záujem aj 

v súčasnosti, a to aj u mladších ročníkov, nám dokazuje celkovo sedem detských a mládežníckych dychových 

hudieb, ktoré súťažne vystúpia v Púchove,“ povedala odborná pracovníčka pre hudbu a spev Mgr. Katarína 

Bašteková.    

Slávnostné otvorenie sa bude konať 21. mája o 10.00 hod. v priestoroch Kultúrneho zariadenia Rona  

v Lednických Rovniach. V prvej súťažnej časti vystúpia štyri malé dychové hudby, v druhom bloku, ktorý sa 

začne o 13.30, sa predstavia ďalšie tri malé dychové hudby.  

V tom istom čase od 10.00 hod. sa predvedú  prvé štyri súťažné vystúpenia mládežníckych dychových hudieb 

v divadle Púchov. Druhý súťažný blok troch detských dychových hudieb bude pokračovať od 13.30.  

Súčasťou podujatia je aj rozborový seminár, počas ktorého odborné poroty odovzdajú vedúcim kapiel 

pripomienky a rady s cieľom napomôcť ich umelecký rozvoj. Odbornú porotu pre malé dychové hudby tvoria: 

Mgr. Adam Hudec – predseda poroty, Mgr. art Jakub Laco a Mgr. art Robert Novák a odborná porota pre detské 

a mládežnícke dychové hudby bude v zložení: mjr. Mgr. art Boris Hokina – predseda poroty; Peter Schürger, 

DiS. Art., a Mgr. art. Martin Židek.   

V Púchove 21. mája o 16.00 hod. vystúpi Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava pod vedením kpt. 

Jozefa Hepnera. 
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„Je nám cťou, že Vojenská hudba ozbrojených síl SR prejavila záujem vystúpiť na tomto podujatí, 

odprezentovať sa pred deťmi a mládežou a tým ich inšpirovať na pokračovanie a zdokonaľovanie v hre 

s dychovou hudbou. Možno práve niekto z nich bude už o pár rokov súčasťou či už tejto, alebo inej vojenskej 

hudby,“ dodáva Katarína Bašteková. 

 
Po súťažných vystúpeniach sú naplánované koncerty malých dychových hudieb v okolitých obciach Dohňany, 

Beluša, Zubák a Lednica. Detské a mládežnícke dychové hudby sa predstavia pri spoločnom pochode v meste 

Púchov spolu s dychovým zoskupením Základnej umeleckej školy v Púchove. 

Nasledujúci deň 22. mája o 9.30 hod. sa v Kostole sv. Michala bude konať sv. omša sprevádzaná dychovou 

hudbou Vychodňare. O 10.30 hod. pred kaštieľom spoločný koncert malých dychových hudieb 

doplní pochodový sprievod s mažoretkami obcou Lednické Rovne. 

 
V amfiteátri v Lednických Rovniach o 14.00 hod. sa začne záverečný galakoncert víťazov spojený so 

slávnostným vyhlásením výsledkov. Galakoncert otvorí spoločná skladba detských a mládežníckych dychových 

hudieb. Podujatie bude moderovať známy a obľúbený moderátor Štefan Hruštinec. 

 
Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby 

OdDYCHpoDYCH je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Považské 

osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, 

Národné osvetové centrum, Hudobný fond. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. 

 

Ďalšie informácie o súťaži nájdete na https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/oddychpodych/  

a http://www.pospb.sk/                                                                                               
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