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Na prednej strane obálky zbor v začiatkoch a v novembri 2013
Na zadnej strane obálky venovanie od J. Pántika súboru a R. Hanusovi po vystúpení 
7.3.2007 a zbor spoločne s ochotníkmi Divadelného súboru Pri pekárni (zo Žarnovice) 
na Námestí svätej Trojice v Banskej Štiavnici po umeleckom vystúpení „Rituál cností“

VYDANÉ PRI PRÍLEŽITOSTI
60. VÝROČIA SPEVÁCKEHO ZBORU ŽARNOV

Najvyššie 
ocenenia od mesta 
Jánovi Vanekovi 
a zboru
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OD VZNIKU DO ROKU 1986
Miešaný spevácky zbor Žarnov vznikol v roku 1953 na podnet Jána Vaneka. Žiaľ 

o tejto udalosti nie sú k dispozícii presné údaje.  
Ako to vlastne bolo, čo jeho vzniku bezprostredne predchádzalo?  
Anna Vaneková, manželka J. Vaneka, si v písomnom odkaze na udalosti spomína 

takto: „Môj manžel sa narodil na Záhorí. Študoval v Bratislave a po skončení štúdia sa 
stal riaditeľom základnej školy v rodnej dedinke v Petrovej Vsi. Keďže hudba a spev ho 

veľmi priťahovali, hrával 
na organe počas boho-
služieb v miestnom kos-
tole. Bolo to práve v tých 
najhorších časoch, keď 
nebola dovolená nábo-
ženská výchova a preto 
za trest bol preložený 
na inú školu. Bola to 
Voznica, ktorá sa stala 
jeho novým domovom 
a miestom pôsobenia 
v miestnej škole. Vtedy 
spoznal aj Žarnovicu 
a nepoučiteľný vo svo-

jom presvedčení a v láske k hudbe, chodil hrávať do nášho kostola. Tu spoznal pekné 
hlasy žarnovických spevákov, mužov i žien, využil ich zanietenosť pre spev a vytvoril ko-
lektív spevákov a hudobníkov ochotných spoločne nacvičovať piesne a vystupovať s nimi 
pri rôznych príležitostiach. Najskôr to bola malá skupina spevákov a hudobníkov, neskôr 
sa pridali aj niektorí učitelia, ale i speváci z Horných Hámrov a z iných okolitých obcí.“

Nemožno nespo-
menúť ani skutočnosť 
uvedenú v kronike 
mesta. Tam je uvedené, 
že v roku 1950 začal 
vykonávať funkciu ria-
diteľa národnej školy 
Ján Vanek. Ako človek 
obľubujúci hudobné 
umenie priviedol do 
Žarnovice 12-člennú 
dychovú kapelu. Tá 
však, pretože jej neboli 
splnené požiadavky, 

Hudobno-spevácka skupina počas programu pri otvorení Sociálneho 
domu Preglejky v r. 1964

Podstatná časť členov na zastávke v obci Kľačany v roku 1967
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odišiel. Vytvoril potom v roku 1953 hudobno-spevácky súbor pri ZV ROH Preglejka. 
Tento mal vyše 30 spevákov, 15 hudobníkov a tanečnú skupinu. Po 12 rokoch zanik-
lo. Po dvojročnej prestávke súbor, opätovne pod vedením jeho dirigenta Jána Vaneka, 

ožil ako súbor učiteľov 
a priateľov obvodu žar-
novickej školy. Podľa 
tohto zdroja sa v roku 
1969 premenoval na sú-
bor Žarnov. V súvislosti 
s názvom je veľmi zaují-
mavá skutočnosť, ktorú 
vo svojich spomienkach 
uvádza A. Vaneková 
takto: „Mnohí si myslia, 
že spevácky zbor má 
názov odvodený od žar-
novov, ktoré tvoria akúsi 
symboliku nášho mesta. 

Nie je to však pravda. Členovia spevokolu sa viackrát stretli na týždenných sústrede-
niach, kde nacvičovali nové piesne. Jedno zo sústredení sa konalo na chate v obci Hor-
ná Ves, v blízkosti ktorej sa nachádza vysoká skala menom Žarnov. A keďže spevokol 
nemal ešte svoj názov a skala uchvátila svojim vzhľadom jeho členov, rozhodli sa  prijať 
meno tejto skaly ako ná-
zov svojho súboru. A tak 
odvtedy sa so speváckym 
zborom spája aj názov 
ŽARNOV“. 

Ďalšiu zaujímavosť 
tvorí spomienka A. 
Vanekovej na to, ako 
sa zaobstarával notový 
materiál pre spevákov: 
„Každý spevák mal svoj 
notový papier písaný 
perom Vaneka. Vanek 
miloval svoju prácu, miloval spev a hudbu a viedol k tomu aj svojho syna Milana, 
ktorý mu bol veľmi nápomocný pri rozpisovaní notového materiálu zvlášť pre každého 
speváka. V tom čase ešte nebola tá možnosť, že stačilo napísať jeden notový materiál 
a tento sa dal rozmnožiť.“

Repertoár spevokolu tvorili zo začiatku ľudové piesne, neskôr nacvičoval  zložitej-
šie svetské, národné i cirkevné piesne. Postupne sa stal zbor neoddeliteľnou súčasťou 

Účinkovanie na podujatí ZPOZ-u v Sociálnom dome Preglejky v roku 1974

Počas vystúpenia v roku 1986 v Sociálnom dome Preglejky pri príleži-
tosti konferencie k 110. výročiu drevárskeho priemyslu v Žarnovici 



skoro všetkých významných pod-
ujatí doma i v okolí. Jeho činnosť 
vo svojich začiatkoch, či už mate-
riálne alebo �nančne, významnou 
mierou podporoval závod Preglej-
ka. Neskôr jeho činnosť zastrešo-
vala vtedajšia Miestna osvetová 
beseda. Niektorí jeho členovia aj 
v tom čase boli súčasťou Zboru pre 
občianske záležitosti (ZPOZ). Pod 
dirigentským vedením J. Vaneka 
účinkoval zbor nielen v Žarnovici 
a iných mestách Slovenska, ale 
veľa pekných chvíľ prežili speváci 
pri vystúpeniach v Nemecku, tiež 
v Prahe, v Hodoníne na Morave 
a iných miestach v bývalom Čes-
koslovensku. J. Vanek sa z dôvodu 
pokročilého veku vzdal vedenia 
zboru v roku 1986.
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Eva Prachárová a Ján Vanek počas jedného z vianočných 
koncertov v obradnej sieni v Žarnovici

Účastníci jedného zo sústredení na drevárskom učilišti 
v Žarnovici

Ján Vanek, okrem viacerých poďakovaní a diplomov, bol v roku 1988, pri príležitosti 35. výročia 
vzniku zboru, vyznamenaný Zlatou medailou za rozvoj kultúry v žiarskom okrese. Umrel v júli 1997. 
V roku 1998 mu „in memoriam“ bola Mestským zastupiteľstvom v Žarnovici udelená Výročná cena 
Mesta Žarnovica za významný prínos v rozvoji miestnej kultúry.

Mgr. Mária Vincencová počas nácviku na sústredení 
v drevárskom učilišti v Žarnovici
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ROKY 1986 - 2001
V roku 1986 prevzala vedenie zboru po umeleckej i dirigentskej stránke Mgr. Mária 

Vincencová, riaditeľka Ľudovej školy umenia v Žarnovici. Zbor tak mohol pokračovať 
v nácviku a naďalej boli jeho vystúpenia súčasťou rôznych kultúrno-spoločenských, 
cirkevných a iných podujatí. Žiaľ zhoršujúci sa zdravotný stav nedovolil Mgr. M. Vin-
cencovej pokračovať v práci a dlhšie ako do roku 2001 viesť toto spevácke teleso. 

Okamihy z koncertu, ktorý bol 7.12.1988 v Kultúrnom dome v Žarnovici, pri príležitosti 35. výročia zboru
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Počas vystúpenia na štadióne v Žarnovici 
v roku 1992 pri príležitosti 660. výročia prvej 
písomnej zmienky o meste

Účinkovanie v Kultúrnom dome v Žarnovici 
v roku 1993 pri príležitosti 40. výročia vzniku 
zboru

Koncert na Večeri zborového spevu vo Zvolene 
v roku 1994

Počas Bene�čného koncertu, ktorý bol 19.12.1994 
v obradnej sieni MsÚ Žarnovica

Spoločne s R. Kazíkom po vystúpení vo Veľkej  
Lehote 7.7.1996

Vianočný koncert v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici v roku 1996



ROKY 2001 – 2012
Členovia zboru mali záujem naďalej 

sa stretávať a tak sa v roku 2001 vtedajšie 
vedenie oddelenia kultúry  MsÚ obrátilo 
na Pavla Šianského z Banskej Bystrice, 
ktorý už dlhšiu dobu spolupracoval s dy-
chovou hudbou Hodrušanka. P. Šianský 
funkciu dirigenta prijal. Pod jeho vede-
ním nastal výrazný umelecký a kvalita-
tívny posun zboru, došlo k spestreniu ponúkanej palety zborových piesní a k ume-
leckému obohateniu jeho života. Zmenil sa repertoár a zbor prezentoval trojhlasné 
úpravy ľudových a národných piesní, skladby umelé a cirkevné. Výsledkom zmeny 
a úspešného umeleckého rastu, tohto vtedy 30-členného zboru, bol vydaný spevník 
trojhlasných piesní a CD nahraté pod názvom: „Nech pieseň pre vás znie...“ pri prí-
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Roland Hanus pri 
otvorení koncertu

Hudobný doprovod 
Mgr. Ingrid Káčerová

Vystúpenie v Kultúrnom dome v Žarnovici v roku 
1998 počas programu k 666. výročiu prvej písom-
nej zmienky o Žarnovici

Spoločný Vianočný koncert s dychovou hud-
bou Hodrušanka v Kostole sv. Petra a Pavla 
v Žarnovici v roku 1999

Jeden z koncertov pri príležitosti Matičného 
večera

Mužská časť zboru počas posedenia po úspeš-
nom vystúpení
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ležitosti 50. výročia vzniku zboru. Aj za ďalších 5 rokov tento miešaný spevácky zbor, 
ktorý združoval ľudí rôznych povolaní zanietených pre spevácke zborové umenie, 
opäť skvalitnil. V Žarnovici nechýbal na rôznych oslavách, jubileách, cirkevných sviat-

koch a iných kultúrno-spo-
ločenských podujatiach. 
V roku 2008 zbor dôstojne 
oslávil 55. výročie svojho 
vzniku. Za vynikajúce 
tvorivé výkony, významné 
výsledky a úspešnú repre-
zentáciu mesta v oblasti 
zborového spevu udelilo 
Mestské zastupiteľstvo v 
Žarnovici Žarnovu „Výroč-
nú cenu mesta za rok 2008“. 

Na mimoriadnom - slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 1. decem-
bra 2008 za zbor ocenenie prevzali jeho vtedajšia predsedníčka Božena Matušková, 
dirigent Pavel Šianský i bývalá predsedníčka Dagmar Bocianová.  V ten istý deň bol 
aj krst nového CD vydaného pod názvom „Nech pieseň pre vás znie 2“. Krstnými 
rodičmi boli primátor mesta Kamil Danko a viceprimátorka Ing. Alena Kazimírová. 
Na CD je 16 skladieb v rozsahu takmer 40 minút. 

Na Matičnom večeri v Kultúrnom dome Žarnovica 15.3.2002

Obálka zborníka vydaného v roku 2003

Účinkovanie vo Valaskej v roku  2005

Koncert v obci Hodruša-Hámre, časť Kyslá 
24.6.2005
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Na sústredení zboru na Chate Kollárová pri 
Ostrom Grúni, ktoré bolo v dňoch 5.-6.11.2005

Vystúpenie pri príležitosti sviatku sv. Cyrila 
a Metoda v Zohore 5.7.2006 

Vianočný koncert v Kostole sv. Petra a Pavla 
v Žarnovici 19.12.2006, v ktorom Žarnov vystúpil 
spoločne s Plamienkom z cirkevnej školy a Pet-
rom Michalicom

Vzácne chvíle s Júliusom Pántikom po vystú-
pení na Matičnom večeri v Kultúrnom dome 
v Žarnovici 7.3.2007

Jedna zo skúšok zboru v ZUŠ Žarnovica v ja-
nuári r. 2008Dirigent P. Šianský pri nácviku zboru
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Vystúpenie na Matičnom večeri v Kultúrnom dome v Žarnovici 18.4.2008

Krst nového CD 1.12.2008
Dirigent P. Šianský pri podpise do Pamätnej 
knihy Mesta Žarnovica 1.12.2008

Soprán – I. hlas
Mária Cabáneková
Zdenka Blahová
Želmíra Benková
Jolana Tencerová
Miluša Trenčanová
Anna Klikačová
Gabriela Knoteková
Božena Matušková
Katarína Homolová
Mária Brigantová

Alt – II. hlas
Helena Mičová
Anna Kašková
Oľga Kunská
Helena Pomekačová
Mgr. Darina Nikodémová
Ing. Mária Grégerová
Mgr. Mária Volentierová
Dagmar Bocianová

Tenor – III. hlas
Roland Hanus
Marián Balko
Ing. Jozef Husár, CSc.
Štefan Herko
Ivan Kunský
Ing. Petr Svoboda
Mgr. Milan Kotrý
Karol Kurtulík

V roku 2008 bolo zloženie zboru takéto:



Zbor počas vystúpenia na podujatí Slovenské Vianoce v Bratislave 11.12.2010
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   Zbor naďalej šíril tradíciu slovenskej zborovej piesne a úspešne vystupoval na mnohých podujatiach 
nielen v Žarnovici, ale reprezentoval mesto aj v rámci Slovenska. Napríklad 14.12.2009 na Dňoch Slo-
venska v Bratislave svojim Vianočným koncertom. Nasledoval Vianočný koncert v Žarnovici. Ďalšie 
vystúpenia boli v rámci regiónu a opäť i v Bratislave. Tradíciou sa už stal každoročný Vianočný koncert 
v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici, na ktorý si zbor pozýva aj ďalší spevácky zbor. 

O úspechoch zboru svedčia aj ďalšie ocenenia.
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Po 11 rokoch pôsobenia v zbore, v júli 2012, sa z viacerých 
dôvodov rozhodol ukončiť svoju činnosť dirigent P. Šianský. Boli 
len dve možnosti. Ukončiť pôsobenie zboru, alebo pokračovať 
ďalej. Závažné stretnutie bolo v polovici septembra. Spoločne s doterajším diri-
gentom sa rozhodlo ukončiť svoju činnosť aj niekoľko členov. Zbor však ako taký 
neskončil a pokračoval ďalej, pričom silnou motiváciou pre značnú časť členov bolo 
aj blížiace sa 60. výročie vzniku. Aj zhoda okolností priniesla skutočnosť, že novou 
dirigentkou sa stala Mgr. art. Perla Perpetua Voberová, učiteľka spevu zo ZUŠ v Ban-
skej Štiavnici a za novú predsedníčku si zostávajúci členovia zvolili Katuši Bačovú.

Spevácky zbor v septembri 2012
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OD ROKU 2012 PO DNEŠOK
Mgr. art. Perla Perpetua Voberová,  súčasná dirigentka zbo-
ru, absolvovala operný spev na Súkromnom konzervatóriu 
Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u Heleny Ševčíkovej. 
Šesť rokov navštevovala súkromné hodiny spevu u Sidónie 
Gajdošovej Haljakovej a neskôr u Adriany Kohútkovej. 
V roku 1992 ukončila štúdium na Filozo�ckej fakulte 
J.A.Komenského v Bratislave odbor psychológia. Od roku 
2001 do roku 2007 navštevovala eurytmické vzdelávanie 
v Prahe a v Norimberku. Táto nezvyčajná profesionálna 
kombinácia jej umožňuje hľadať nové cesty v oblasti ume-
nia. Aktívne sa zaoberá tzv.“Školou odhalenia hlasu“ švédskej opernej speváčky 
Valborg Werbeck Svärdstrom, duchovnými základmi spevu podľa Olgy Hensel, 
Hildy Deighton a Marie Führmann. Jej spevácky repertoár obsahuje piesne a árie 
od gotiky až po súčasnosť. Okrem koncertných vystúpení organizuje divadelné 
predstavenia so spevom, poéziou, vážnou hudbou a novým pohybovým umením.
   Na prekvapenie mnohých Mgr. art. P. P. Voberová  poslanie dirigentky berie za 
naplnenie svojho životného sna. Dôkazom sú aj jej výsledky zatiaľ len ročného pô-
sobenia v zbore. Svoje predstavy a umelecké smerovanie vniesla do prípravy vystú-
pení speváckeho zboru, ktoré predviedol na Slávnostnej akadémii, na Vianočnom 
koncerte a v spievanej stredovekej dráme Rituál cností uvedenej v piatich kostoloch 
miest nášho okolia, vrátane Žarnovice. Zbor ponúka širokú paletu zborových piesní, 
prezentuje trojhlasné úpravy ľudových a národných piesní, spieva umelé a sakrálne 
zborové piesne.

Rituál cností v Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici 18.5.2013

Mgr. art. P. P. Voberová
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Spevácky zbor Žarnov má v súčasnosti 21 členov rôznych povolaní a rôzneho veku, pričom 
nie sú len zo Žarnovice ale aj z okolitých obcí. Pôsobí pri oddelení kultúry, mládeže a športu 
MsÚ Žarnovica. Predsedníčka Katuše Bačová je z Hodruše-Hámrov a členkou zboru je od 
roku 2010. Najstarším členom, čo sa týka pôsobenia v zbore (od roku 1961 i s prestávkami) je 
Roland Hanus. 

Soprán – I. hlas
Katuše Bačová
Katarína Homolová
Anna Klikačová
Gabriela Knoteková
Margita Kotrlcová
Božena Matušková
Jarmila Oslancová
Jana Brigantová
Emília Tencerová

Alt – II. hlas 
Mária Cabáneková
Ing. Daša Garajová
Oľga Marušková
Helena Mičová

Helena Pomekáčová
Jolana Tencerová

Tenor – III. hlas
Roland Hanus

Ing. Jozef  Husár, CSc.
Peter Matejček
Stanislav Maruška
Ing. Petr Svoboda
Tomáš Gula

Súčasné zloženie zboru:

Časť členov počas skúšky v hudobnej triede ZŠ na Ul. F. Kráľa 
v Žarnovici 10.11.2013

Táto tenučká brožúrka v nijakom prípade nemohla zdokumentovať celú 60. ročnú históriu 
Žarnova a vôbec už nie menovite všetkých vyše stovky členov. To ani nebol cieľ. Aspoň takýmto 
spôsobom sme však chceli stručne priblížiť niektoré míľniky a predovšetkým úprimne poďakovať 
všetkým jeho členom - bývalým, samozrejme i tým čo už nie sú medzi nami - aj tým súčasným, za 
úspešnú reprezentáciu nášho mesta a za udržanie tradície zborového spevu. 

Zvlášť si náš obdiv, našu vďaku i úctu zaslúži zakladateľ zboru Ján Vanek. 
Veľká vďaka patrí aj dirigentke Mgr. Márii Vincencovej, dirigentovi Pavlovi Šianskému a sú-

časnej dirigentke Mgr. art. Perle Perpetue Voberovej. Poďakovanie patrí, okrem už spomenutých 
predsedníčok zboru aj Mgr. Márii Volentierovej a taktiež aj bývalým predsedom Viliamovi Gre-
gorovi a Ing. Jozefovi Husárovi, CSc.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým nemenovaným, ktorí ochotne poskytli podklady, či 
nezištne zapožičali už vzácne fotogra�e, ktoré sme mohli v tejto brožúrke uverejniť. Veríme, že 
najmä fotogra�ami, pri ktorých identi�kácii pomáhali viacerí členovia (no aj tak sme pri niekto-
rých neboli schopní presný údaj doplniť) sa nám podarilo zachytiť značnú časť histórie Žarnova 
a teda aj jeho konkrétnych členov.   

Spoločne veríme, že tradícia zborového spevu v našom meste bude pokračovať a spevácky 
zbor Žarnov nás bude minimálne aj ďalších 60 rokov úspešne reprezentovať. 

Ing. Jozef Piecka 
vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica




