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narodený a pôsobiaci v Nemšovej 

 

 Narodil sa 2. júla 1936 v Nemšovej. Po skončení 9 ročnej dochádzky sa vyučil v Dubnici nad 

Váhom za sústružníka. V r. 1974 – 1979 študoval na SPŠCH v Púchove.  

 Je výraznou osobnosťou hudobného života, najmä v oblasti dychovej hudby v Nemšovej, v jej 

100 ročnej tradícii (prvý hudobný dychový súbor bol v Nemšovej založený v r. 1899) a pokračovateľ 

nadšeného organizátora a propagátora dychovej hudby ľuborčianskeho rodáka Jána Bryndzu. 

 Už ako desaťročný začal hrať v sklárskej dychovke hoci hudobné vzdelanie nadobudol až r. 1961 

– 1964. R. 1954 založil prvú džezovú skupinu v Nemšovej a po návrate z vojny, r. 1958, tanečný 

orchester DIXI 58. Od r. 1962 sa však definitívne venoval dychovej hudbe. V tom roku začal i vyučovať 

mládež v hre na dychové nástroje v Nemšovej a Bolešove. 4.1.1970 založil Dychovú hudbu Nemšovanka 

pri ZV ROH Skloobal a o dva roky neskôr folklórny tanečno-spevácky súbor. Nemšovanka sa zakrátko 

stala najvyhľadávanejšou nielen na komerčných podujatiach, ale i dychových hudobných prehliadkach 

a festivaloch, odkiaľ si odnášala uznania a ceny. R. 1974 jej vyšli prvé gramoplatne a o rok neskôr 

nemšovský rodák Andrej Kristín, scenárista, režisér a kameraman Slovenského filmu, nakrútil o nej film 

pod názvom ,,Cez Nemšovú“. 

 R. 1978 začal s výučbou mladých žiakov a ešte toho roku vytvoril 80 členný dychový súbor 

,,Mladá Nemšovanka“, ktorá vo svojej kategórii získala tiež veľa uznaní. R. 1989 bol vtedajším ZV ROH 

odvolaný z funkcie vedúceho Nemšovanky a Mladej Nemšovanky. Už o rok založil Nemšovskú 7 a r. 

2000 zmiešaný spevácky zbor. Obe tieto telesá fungujú až doteraz. 

 R. 1996 odišiel do dôchodku, ale jeho neobyčajne polodná hudobná aktivita trvá dodnes, 

 Je autorom 15 skladieb pre dychové hudby a upravovateľom viac ako 300 ľudových piesní pre 

dychové hudby. Po jeho vedením účinkovala Nemšovanka i v televíznych reláciách (Naša naj, Zahrajte 

mi takúto, Anderov rebriniak a i.). 


