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Spolupráca s priateľmi a kolegami v Dolnom Kubíne 
by v knihe môjho života už vydala za poriadnu kapi-
tolu. Kde to vlastne začalo? Asi husľovou súťažou Ta-
lenty pre Európu – vtedy ešte Čírenie – kam som pri-
šiel ako člen do poroty, ale nečakane som sa ocitol s 
taktovkou pred Slovenským komorným orchestrom 
B. Warchala, aby som sprevádzal môjho študenta 
Alexeja Rosíka v Sarasateho Carmen fantázii. S tou-
to súťažou som bol spojený ešte viac krát.
Potom to boli koncerty. Vyžíval som sa v tom, že 
v Dolnom Kubíne môžem dať na program aj tie naj-
náročnejšie veci. Vrcholom bola asi Schönbergo-
va Fantázia op. 47. Ešte po niekoľkých rokoch ma 
na námestí v Kubíne stretol miestny občan a ne-
omylne zahlásil: „Vy ste nám tu hrali pred rokmi 
Schönberga...“
Mal som tú radosť, že som sem moho priviezť aj 
Stamicovo kvarteto. V tom smere bolo pre nás ne-
zabudnuteľné súborné prevedenie kvartetov Sofi e 
Gubajduliny. So všetkým, čo k tomu patrí, aj so sve-
telnými efektmi vo IV. kvartete. Kládli sme si otázku, 
či jestvuje vôbec niečo, čo by kubínski organizátori 
nezvládli?
Ďalej medzinárodná husliarska súťaž Violino Arven-
zis. Je pre mňa veľkou výzvou nielen možnosť pred-
vádzať súťažiace nástroje, ale i prispieť k formovaniu 
profi lu súťaže.
A zabudnúť nemôžem ani na prácu s mladými hus-
listami, žiakmi ZUŠ, na možnosť zdieľať s kolegyňa-
mi učiteľkami ich prácu.
V Dolnom Kubíne je jeden z mojich muzikantských 
domovov. Vďaka za to, pán Leonard Vajdulák s Va-
šou rodinou, ktorá Vám tak veľmi pomáha. Ako ma-
nažer by ste mohli úspešne pôsobiť v hlavnom mes-
te, aj na tom najzodpovednejšom mieste. Vďaka, 
kolegovia a kolegyne zo Základnej umeleckej ško-
ly. Vďaka, všetci Kubínčania, ktorí milujete hudbu. 
Mám vás rád.



JINDŘICH PAZDERA sa narodil v r. 1954 v Žiline v rodine 
s českou kantorskou tradíciou. Na jeho rast rozhodujúcim 
sposobom vplýval pedagóg Konzervatória v Žiline Bohumil 
Urban, ďalej nestor slovenských huslistov, Zathureczkého 
žiak prof. Tibor Gašparek a napokon na Moskovskom štát-
nom konzervatóriu legendárny virtuóz prof. Leonid Kogan.
Pazderova vyše tridsaťročná sólistická činnosť zahrňuje 
viac ako 1500 koncertov. Vystúpil vo významných koncert-
ných sieňach Európy a Ďalekého východu, uskutočnil dve 
koncertné cesty do USA. V jeho repertoári je viac jako 30 
husľových koncertov a zodpovedajúce množstvo recitá-
lových programov. Pazdera bol však tiež 15 rokov členom 
pražského klavírneho tria Bohemia, zakladateľom a ume-
leckým vedúcim Komorných sólistov Bratislava. Od r. 2001 
je primáriom Stamicovho kvarteta, popredného pražského 
kvartetného súboru. Pritom pedagogicky posobí na AMU 
v Prahe a Pražskom konzervatóriu.
Hudba XX. storočia bola vždy predmetom intenzívneho 
Pazderovho záujmu. Pazdera premiéroval rad diel českých 
skladateľov, sonáty a koncertantné skladby pre neho napí-
sali napr. Č. Gregor, O. Šimek, M. Müller. Taktiež japonský 
skladateľ Hikaru Hayashi venoval Pazderovi Sonátu pre só-
lové husle.
Slovenská husľová tvorba priťahuje Pazderu od študent-
ských čias. Za štyri desaťročia predviedol rad skladieb, po-
čínajúc premiérami husľových koncertov D. Kardoša a I. Di-
báka až ku komorným dielam mnohých autorov. Intenzívne
sa venuje najmä tvorbe E. Suchoňa a A. Moyzesa, ktorých

 skladby intenzívne propagoval i v zahraničí. Na jeho posled-
nom sólovom turné v Japonsku (jeseň 2013) zaznela v reci-
tálových programoch popri Beethovenovi, Hayashim a Ra-
velovi aj Poetická suita A. Moyzesa. Bolo to vyvrcholenie 
Pazderovej desaťročnej snahy a prebojovanie tejto skladby 
do japonského koncertného programu. Za zásluhy o šírenie 
slovenskej hudobnej literatúry bola Pazderovi udelená Cena 
Frica Kafendu.
Pazdera nahral 12 sólových CD titulov a väčšie množstvo 
CD kvartetných a iných komorných žánrov. Pre Slovenský 
rozhlas v Bratislave nahral s V. Máchom napr. úplnú tvorbu 
Franza Schuberta pre husle a klavír. Hrá na nástroj cremon-
ského majstra Laurentia Storioniho z r. 1756. K jeho akti-
vitám patrí aj predvádzanie súťažných nástrojov na husli-
arskych súťažiach, najmä na Medzinárodnej súťaži Violino 
Arvenzis v Dolnom Kubíne.

MARTIN LEVICKÝ (*1986) už v detských rokoch zvíťazil 
v národných i mezinárodných klavírnych súťažiach – Ama-
deus Brno, Prague Junior note, Virtuosi per musica di pia-
noforte v Ústí nad Labem, kde získal aj titul absolútneho 
víťaza. Neskôr pridal úspechy napr. víťazstvom na medzi-
národnej smetanovskej súťaži v Plzni či cenou za najlepšie 
prevedenie skladby Arnolda Schönberga na hudobnom fes-
tivale Prag – Wien – Budapest v Rakúsku v roku 2003. V roku 
2005 získal v medzinárodnom konkurze štipendium fi rmy 
Yamaha. V roku 2007 získal prvú cenu na súťaži Bohuslava 
Martinů v Prahe a následne 3.cenu na súťaži Leoša Janáčka 
v Brně (2008). Veľkým úspechom bolo jeho víťazstvo na sú-
ťaži J. N. Hummela v Bratislave (2011).
Už ako dvanásťročný vystúpil s orchestrom pražských fi l-
harmonikov pod taktovkou Gaetana Delogu na slávnost-
nom novoročnom koncerte v Španielskej sále Pražského 
hradu. Sólovo vystúpil s orchestrom Slovenskej fi lharmónie, 
Filharmonie Brno, Virtuosi di Praga, Solisti di Praga, Bacau 
fi lharmonie, Orchestrom Plzeňského divadla, Moravskou 
fi lharmóniou Olomouc a ďalšími. Dva recitály predviedol 
na festivale Beethovenfest v Bonne. Účinkoval v cykle kon-
certov „Musikerlebnis Mitteleuropa“ vo Viedni a v Krakove. 
Koncertoval tiež v USA v Sewanee, kam bol v roku 2002 
pozvaný na dvojmesačný štúdijný pobyt a v japonskom 
Kjótó pri svetovom stretnutí mladých umelcov (2006). Ako 
komorný partner spoluúčinkoval s violoncellistom Fransom 
Helmersonom i huslistom Josefom Sukom. Sólovo účinko-
val i na Bratislavských hudobných slávnostiach.
Jeho prvými učiteľmi boli prof. Miluše Kárová a Jiří Toman. 
Na pražskej Akadémii múzických umení študoval u prof. Pe-
tra Toperczera, po jeho smrti u prof. Borisa Krajného. Počas 
štúdia sa zúčastnil tiež klavírnych majstrovských kurzov, 
ktoré viedli Matti Raekalio, Dmitrij Baškirov, Michail Voskre-
senskij, Vitalij Margulis, Boris Berman, Claudio Martinez 
Mehrer, Jacques Rouvier a ďalší.
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Ciaccona

Ludwig van Beethoven
Sonáta c-moll

Bedřich Smetana
Z domoviny

Maurice Ravel
Tzigane


