
 

CANTUS BRATISLAVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miešaný spevácky zbor CANTUS vznikol v roku 

1984. Členovia zboru sú skúsení speváci, ktorí majú 

dlhoročné skúsenosti z účinkovania v 

najrozličnejších zboroch. Na umeleckom raste zboru 

sa podieľali v začiatkoch také dirigentské osobnosti 

ako Zdenek Bílek, Ondrej Šaray, Pavol Tužinský 

a Jozef Búda. V roku 1989 prevzala umelecké 

vedenie zboru mimoriadna osobnosť slovenskej 

kultúry Blanka Juhaňáková. Dirigentom 

a umeleckým vedúcim speváckeho zboru CANTUS 

od roku 2007 je Juraj Jartim.V posledných rokoch sa 

zbor prezentoval svojimi vystúpeniami v Nemecku, 

Chorvátsku, Maďarsku, Českej republike,  Dánsku 

a samozrejme na Slovensku. 

 

CAMERA CHABRA - 

PRAHA 

 

Dirigent: Profesor Lubomír Mátl 

Klavírny sprievod: PhDr.Zdeněk Kovalčík 
 

Spevácky zbor Camera Chabra bol založený 

v roku 2005, zaoberá sa predovšetkým 

duchovnou hudbou a vystupuje v kostoloch pri 

kresťanských sviatkoch. Okrem toho spieva 

tiež piesne českých a zahraničných 

skladateľov, zúčastní sa festivalov doma i 

v zahraničí (Bosna, Chorvatsko, Ukrajina, 

USA) a v letných mesiacoch cestuje k českým 

krajanom, kde učí zájemcom štvorhlasné české 

národné piesne. Dirigentom zboru je Profesor 

Lubomír Mátl, profesor Pražského 

a Brnenského konzervatória. 

 

 

SPEVÁCKY ZBOR MESTA 

BREZNA 

 
 

 

 

PhD. Predsedníčka SZMB: Mária Bošeľová.  
Umelecký vedúci a dirigent je prof. PaedDr. Milan Pazúrik 

 

Zbor vznikol v roku 1977 (MsOS) v Brezne a v roku 

1983 absolvoval prvý zahraničný zájazd v Békéscsabe 

v Maďarsku. V roku 1984 prevzal umelecké vedenie 

zboru Milan Pazúrik. SZMB je iniciátorom, 

zakladateľom a spoluorganizátorom festivalu 

Horehronských slávností zborového spevu. Participuje 

na projektoch Ekumenické Vianoce v Brezne,  Benefičné 

koncerty v Brezne a pravidelne poriada Výchovné 

koncerty pre žiakov základných a stredných škôl vo 

svojom regióne na Horehroní. Zbor má vo svojom 

repertoári skladby všetkých štýlových období vrátane 

populárnych a úprav ľudových piesní. Svoje nahrávky 

má i v Slovenskom rozhlase, na profilovej audiokazete, 

CD a CD s jubilejného koncertu. 



 

Ak máte radi slovenskú ľudovú pieseň   

a zborové skladby,  

 

Budapeštiansky slovenský spevácky zbor  

Ozvena 

 

 

Vás srdečne pozýva na  

VII. Stretnutie speváckych zborov  

s medzinárodnou účasťou  

 

 

Speváckeho zboru  mesta Brezna, 

Zboru Camera Chabra –  Praha, 

Zboru Cantus Bratislava 

a Budapeštianskeho slovenského speváckeho 

zboru Ozvena 
 

dňa 19. októbra  2013. o 19.00  h. 

 
 

 
 

Miesto:   

Angyalföldi József Atti la Művelődési Központ ,  

Bp. XIII.  ker.  József Atti la tér 4 .  

 

Podujatie by sme neboli  mohli  realizovať bez 

pomoci nasledujúcich podporovateľov, za čo 

im aj  touto cestou vyslovujeme vďaku :  

 
 
 

Slovenská samospráva 13. obvodu Budapešti  

 

 

Verejnoprospešná nadácia 

Zväzu Slovákov 

v Maďarsku  

 

 
Celoštátna  

s lovenská samospráva  

 
 

 
 

Budapest  

XIII.  Kerület   

Önkormányzata  

 
 

Slovenská samospráva Budapešti   

 

Veľvyslanectvo Slovenskej  republiky  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

BUDAPEŠTIANSKY 
SLOVENSKÝ SPEVÁCKY 

ZBOR OZVENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predsedníčka: Zuzana Hollósyová 

Dirigent: Ákos Somogyváry 

 
 

Pozvánka 
 


