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Jozef Puchala
Vážení čitatelia,
o tom, že Košický zlatý
poklad je dnes už etablovanou značkou, ktorá je pre
multikultúrne mesto s prvým
mestským erbom v Európe,
teda pre Košice, naozaj dôstojnou čerešničkou na torte
a má čo povedať nielen historikom, ale aj finančníkom
či hudobníkom hádam netreba pochybovať.
Kým pre historikov je
zaiste unikátna predovšetkým samotná zbierka z obdobia 15. až 17. storočia,
pre finančníkov je určite zaujímavá dnes už len ťažko
vypočítateľná finančná hodnota mohutnej renesančnej
reťaze, troch zlatých medailí
a komplex 2 920 zlatých
mincí.
Pre hudobníkov bude
zas možno interesantný môj
prvý pokus o komparáciu             
a takmer na chlp presný            
počet prihlásených mincí a
piesní počas 35 ročníkov
existencie rovnomennej autorskej pesničkovej súťaže.
Viete koľko? Takmer tritisíc
mincí aj piesní.
V pesničkovom Košickom zlatom poklade
však o peniaze asi nikdy naozaj nešlo. A ak, tak to
boli len mince, ktoré hádžeme na dno fontán s nádejou, že nám raz splnia to, po čom túžime a že ich
pád pomôže nášmu letu. Možno práve preto (ale
určite nielen kvôli tomu) KZP obstál v site času
a porovnateľných hudobných podujatí v Bratislave
či Banskej Bystrici.
V Košickom zlatom poklade vždy išlo o čosi
viac než len o show – o pôvodnosť, teda o originalitu. Nie o takú tu módnu, ktorá sa práve nosí, ale
o takú, ktorá vychádza zvnútra, z podstaty veci,
z podstaty hudby, z podstaty človeka. A určite obstál ešte aj kvôli niečomu inému: kvôli organizáto-
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rom z radov košických rozhlasákov, ktorí si odovzdávajú pomyselný organizátorský štafetový kolík
počas celých desaťročí existencie tejto súťaže.
Po spojení Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie pod značkou RTVS v roku 2011 sa
projekt Košický zlatý poklad stal aj televíznou
značkou a po mojom nástupe na post riaditeľa
Štúdia RTVS Košice v roku 2018 aj mojou víziou.         
Aj keď, musím sa priznať, že pre mňa nebol niečím
neznámym. Prvý raz som sa s ním stretol ešte
v osemdesiatych rokoch ako gymnazista a spomínam si, akú nádej sme v triede vkladali do piesne
spolužiaka, na ktorej sme sa tak trochu aj podieľali, ako sme sa tešili, keď nám povedal, že tú pieseň

Slovo na úvod
hrali v rádiu a ako sme smútili, keď sme sa dozvedeli, že pesnička neuspela, pretože mala vraj málo
akordov.
Koľko je však na Slovensku spevákov a speváčok, ktorí uspeli (a možno tiež nemali veľa akordov) a aj zásluhou Košického zlatého pokladu sa
stali tým, čím dnes sú. Všetky známe mená nájdete vo vnútri tejto knihy a spolu s nimi aj históriu
jedného na prvý pohľad nemajoritného hudobného podujatia, ktoré však svojou silou slabých zmenilo životy mnohým. A nemyslím teraz len na to,  
že odrazu prestali chodiť električkou číslo 6 ...
V jednom z nedávnych televíznych interview
som Košický zlatý poklad symbolicky pritiahol za
vlasy a prirovnal ho k láske. Tiež ju nikto nikdy nevidel a pritom všetci vieme, že je. Tak aj KZP žije
dlhé roky v tieni záujmu veľkých médií, mnohí
o ňom možno nevedia, ale hudobníci, textári
a speváci, ktorí si brúsili svoje hudobné ostrohy
práve na ňom, dnes viac a krajšie ako inokedy žiaria z našich obrazoviek.
Práve preto som inicioval vznik tejto knihy –
pre príbeh, ktorý v sebe táto pesničková súťaž má
– a som veľmi rád, že Juraj Hidvéghy si túto myšlienku veľmi rýchlo osvojil a spoločne sme naše

snaženie doviedli až do konca. Aby sme mohli aj
touto formou potvrdiť napríklad aj to, že všetky tie
veľké „hviezdy“ s domicilom „východ“, ktoré bulvár rád prináša na prvých stránkach, sú v súkromí
skromní a múdri ľudia, vynikajúci muzikanti, ktorí
budovu rozhlasu na Moyzesovej 7/A stále pokladajú za svoj domovský prístav a ľudí v nej za svojich kolegov a priateľov.
Teším sa, že kniha obsahuje nielen faktografické state, ale že je aj pestrou mozaikou obrazov            
a názorov na túto jedinečnú pesničkovú súťaž.
Verím, že vytvorí dobrý základ do ďalších         
rokov, pretože na svete sú veci, ktoré existujú
chvíľu a potom rýchlo a nenávratne miznú do zabudnutia, a sú tiež také, ktoré pretrvávajú celé
roky či desaťročia a svojou silou slabých či charizmou silných ovplyvňujú naše životy, či už si to prajeme alebo nie.
Na Slovensku nie je takýchto dlhodobých
projektov z oblasti pop music, ktoré by sa štverali
už k polovici štvrtej desaťročnice svojej existencie,
veľa.
Dovoľte mi teda, aby som ich všetky vymenoval: Košický zlatý poklad.
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Juraj Hidvéghy
Myšlienka vytvoriť súťažnú platformu pre
nové, mediálne nezverejnené, po slovensky spievané skladby vznikla na pôde hudobnej redakcie
košického štúdia Československého rozhlasu
v roku 1980. S nápadom prišiel vtedajší hudobný
redaktor a skladateľ Ľudo Beleš. V rámci osláv
750. výročia mesta Košice ju v spomínanom roku
vyhlásila Hudobná redakcia pod názvom Košice
80. Cieľom súťaže bolo získať nielen nové pesničky ospevujúce Košice a celé Slovensko pre potreby rozhlasového vysielania, ale aj nových autorov, a vytvoriť priestor pre nové spevácke
talenty. Ambíciou bolo i vytvorenie košickej súťažnej platformy, popri vtedy existujúcich súťažiach podobného charakteru ako Bratislavská
lýra či Banskobystrické zvony.
Po úspešnom prvom ročníku sa redakcia rozhodla túto súťaž organizovať v dvojročnej perióde.
Do prvých ročníkov prihlasovali autori svoje skladby formou zaslania klavírneho výťahu a textu piesne. Na základe nôt boli v klavírnej podobe nahrané a výberová komisia pozostávajúca z košických
hudobných redaktorov, a zástupcov Hlavnej redakcie hudobného vysielania z bratislavského               
rozhlasového štúdia, ich počúvala, posudzovala
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kvalitu textov, a vyberala finálové piesne. Interpretov finálových piesní vyberali hudobní redaktori košického štúdia Československého rozhlasu
v spolupráci s autormi piesní. Hudobné podklady
k súťažným skladbám nahrávali štúdiové orchestre, Tanečný orchester Československého rozhlasu
v Bratislave, skupina Juraj Szabadosa, Skupina
Disk Jozefa Olajoša a ďalšie telesá.
Piaty ročník súťaže bol posledným, ktorý sa
plánoval v dvojročnej perióde. Hudobná redakcia
košického štúdia Československého rozhlasu sa
rozhodla zmeniť názov súťaže na Košický zlatý poklad a v ďalších ročníkoch ju rozšíriť aj o autorskú
súťaž hudobných skupín.
Ďalšie zmeny vo vývoji súťaže od deväťdesiatych rokov odzrkadľovali trendy v domácej a svetovej populárnej hudbe. Autori už tvorili skladby,
ktorých aranžmány či zvukové požiadavky nekorešpondovali s produkciu tanečného orchestra.
Postupne začali prihlasovať hotové nahrávky skladieb, ktoré zaranžovali podľa svojich predstáv,
a tak sa súťaž obohatila o rôzne odtiene, či deriváty populárnej hudby. Taktiež sa postupne zmenila
metodika výberu finálových skladieb. Do výberovej komisie boli pozývaní etablovaní skladatelia,

Slovo na úvod
textári, hudobníci, ktorí patria medzi lídrov na domácej scéne populárnej hudby. Je prirodzené,               
že prihlasovatelia súťažných skladieb majú pred
nimi rešpekt, a keďže sa profesionálne venujú hudobnej tvorbe, dokážu z kvanta prihlásených skladieb korektne a kvalifikovane vybrať tie najlepšie.
Je veľmi príjemné skonštatovať, že väčšina členov
výberovej komisie posledných ročníkov odštartovala svoju úspešnú kariéru práve na Košickom zlatom poklade. Patria k nim súrodenci Timkovci           
zo skupiny No Name, súrodenci Kopinovci zo skupiny Nocadeň, Marián Čekovský, Tomáš Buranovský a ďalší.
Kvalita súťaže postupne rástla, od deväťdesiatych rokov začala vo väčšom počte oslovovať
aj autorské tímy zo stredného a západného Slovenka. Postupne sa zvyšovala i úroveň ozvučenia,
svetelnej techniky, vizuálnych efektov, vrátane        
implementovania veľkoplošnej LED obrazovky            
na scéne.  Okrem finančných odmien Košický zlatý
poklad ponúka súťažiacim relatívne slušný priestor
na zviditeľnenie v podobe prezentácie semifinálových skladieb v Rádiu Slovensko, v priamom prenose z finálového večera v Rádiu Slovensko, ako aj
v televíznom hudobnom dokumente z posledných
ročníkov na Dvojke.  
Finálové koncerty sa v jesenných termínoch
konali v košickom Dome umenia, v Jumbo centre
(niekdajšom Dome kultúry ROH VSŽ ), vo Veľkom
štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach a posledných rokoch v košickom kulturparku Kasárne. Vždy
ponúkli dávku pozitívnej energie v podobe súťažných vystúpení spevákov a skupín, kvalitné hudobné vystúpenia hostí,  a skvelú atmosféru, ktorú už každoročne vytvárajú priaznivci novej
slovenskej populárnej hudby v auditóriu (mnohí
z nich patria k pravidelným návštevníkom podujatia ).     
Košický zlatý poklad je dnes úspešná, etablovaná a rešpektovaná súťaž. Funguje už štyri  
desaťročia vďaka neutíchajúcej snahe košických
organizátorov, pochopeniu a ústretovosti manažmentu Československého rozhlasu, neskôr Slovenského rozhlasu, a od roku 2011 RTVS.
Za uplynulých 35 ročníkov sa v rámci metodiky výberu súťažných skladieb, v produkcii či realizácii súťaže veľa zmenilo, no základná filozofia ostala .
Som presvedčený, že slovenská populárna
hudba je neoddeliteľnou súčasťou našej kultúrnej
identity a je dôležité vytvárať jej podmienky, aby

sa mohla rozvíjať. Možno aj preto, aby ďalšie generácie mali svoje hudobné idoly či obľúbené pesničky.
Na Košickom zlatom poklade participovali
mnohí. Za všetkých spomeniem aspoň hudobných redaktorov Ľuda Beleša, Magdu Medveďovú, Lýdiu Urbančíkovú, Františka Petrusa, Martu
Mizerákovú, Uršulu Szabadosovú, Františka
Gomolčáka, Aliho Brezovského, Ľuboša Zemana,
hudobných režisérov Júliusa Bavolyára a Rudolfa Hentšela, zvukových majstrov Gejzu Toperczera, Gabriela Nikházyho, Sergeja Kováča, či produkčnú Máriu Kolesárovú.

Ja som sa s Košickým zlatým pokladom                  
zoznámil ešte počas štúdia na gymnáziu. Od roku
1984 som na ňom pravidelne súťažil ako autor.
Veľmi dobre si pamätám na pocity z víťazstva,           
či na tie, keď moje súťažné skladby ocenené neboli. Boli to pre mňa obrovské zážitky a možno aj
preto sa posledných dvadsaťpäť rokov neúnavne
snažím túto súťaž organizovať a rozvíjať, aby aj
ďalšie generácie autorov a interpretov mali                 
možnosť zažívať podobné pocity.
Ďakujem všetkým,
ktorí Košický zlatý
		
poklad podporujú .
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I. ročník

Jana Havírová

skladieb, ktoré sa dajú žánrovo prirovnať k tvorbe
svetových velikánov populárnej hudby Frankovi
Prvý ročník súťaže (pod názvom Košice 80)   Sinatrovi či skupine Chicago. Výnimkou v tomto
sa uskutočnil 9. júna 1980 vo veľkej sále Domu smere bola skladba Maratón autora Karla Witza
umenia v Košiciach. Do finálového večera postúpi- s výraznými znakmi džezových prvkov. Celkovo
lo šesť piesní, z ktorých päť nahrala skupina Juraja však znela moderne, čo prispelo k istému oživeniu
Szabadosa. Tento fakt prispel nielen k vyváženej finálového večera. Interpretom piesne bol v tom
kvalite súťažných skladieb, ale aj k jasnej účelnosti čase ešte neznámy spevák Peter Nagy a treba pouvedeného ročníka. Dôkazom toho sú výrazné dotknúť, že jeho výrazný a originálny prejav na„vyhrávky“ dychovej sekcie pred nástupom refré- značil možnú cestu úspechu prichádzajúcej genenov, tradičné obsadenie nástrojov spestrené zvu- rácie mladých umelcov. Týka sa to v nemalej miere
kom syntetizátorov  a  v neposlednom rade úpravy aj textu skladby, ktorý je spracovaný v omnoho

1. ročník
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KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980

Ciachovanie váh
Víťazná skladba autorov Pavla Janíčka a Márie Riškovej
v podaní Jany Havírovej so sprievodom skupiny Juraja Szabadosa

modernejšej forme ako u ostatných súťažiacich.  
Tí boli ovplyvnení nástrahami socialistickej cenzúry, takže svoje texty zamerali na témy regiónu,  
mesta,  prírody,  či dokonca vďaky za oslobodenie.
Víťaznou piesňou úvodného ročníka festivalu
sa stala skladba s názvom Ciachovanie váh autorov Pavla Janíčka a Márie Riškovej. Interpretku
Janu Havírovú sprevádzala skupina Juraja Szabadosa. Skladba sa niesla v typickom festivalovom
duchu, autor hudby stavil na jednoduchosť melódie a harmónie, čo sa v spojení s relatívne náročnejším textom ukázalo ako rozhodujúce v hodnotení poroty.
„...To si vtedy musím sama
v sebe prejsť dlhú púť,
svoje tajné izby poznať,
nejednu odomknúť
a zrátať, čo strácam,
a ísť kúsok ďalej bez okľúk...“
                                            (Ciachovanie váh)

Ďalšími, doposiaľ nespomenutými súťažnými skladbami boli:  Pozdrav z farebných prázdnin
autorov Bernarda Hersteka a Alexandra Petrika
s nápadným sopránovým vokálnym prejavom Evy
Hradilovej, Zemplín autorov Gejzu Toperczera
a Štefana Kasardu, ktorý interpretovala Štefánia
Kelbelová, Mesto z lesklej pohľadnice autorov
Igora Bázlika a Alojza Čobeja so spevom Jany             
Goffovej, a nakoniec pieseň Juraja Szabadosa
a Štefana Kasardu Kľúč v podaní Dušana Ružičku.
Úvodný ročník naznačil smerovanie súťaže
pôvodnej slovenskej populárnej piesne. Najmä  
jeho žánrové obsadenie sa stalo ťažiskovým                  
pre nasledujúce ročníky.
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vyhlásenie výsledkov – v strede zľava Štefan Moyzes a Magda Medveďová

voľného času, ale našli  sa aj stále sa objavujúce
texty venované regiónu súťaže. Taktiež pribudli interpreti mladej generácie – speváčky Tamara Špaková a Iveta Palčová -  známe z detskej pesničkovej
relácie   Zlatá brána, a Beáta Dubasová, budúca
hviezda našej hudobnej scény.
Víťaznou piesňou sa stala skladba autorov
Jozefa Olajoša a Albína Škovieru Ráno čo ráno.
vyhlásenie výsledkov

2. ročník
Uskutočnil sa (pod názvom Košice 82)                        
24. septembra 1982 v Dome kultúry ROH VSŽ.
Moderátormi večera boli Eva Curylová a Štefan
Lovás.
Oproti úvodnému ročníku bolo cítiť snahu
organizátorov o spestrenie podujatia. Tento zámer sa im pri výbere finálových skladieb určite vydaril, no najmä starší autori zaškatuľkovali svoje
piesne do už dávno známych hudobných štýlov
ako blues, rock&roll či swing. Z desiatich finálových piesní bolo sedem nahraných Štúdiovým súborom pod vedením Františka Petrusa, dve nahrala skupina Monolit a jednu štúdiová skupina Jozefa Olajoša. Nahrávky mali vysokú kvalitatívnu úroveň, čo bolo veľkým pozitívom súťaže. Rôznorodosť hudobných žánrov sa dotkla aj textovej stránky skladieb. Textári sa zamerali na témy lásky,
12

„...Cestujem električkou číslo 6  			
-  ráno čo ráno,
ťažko už moje cesty zrátam dnes
-  ráno čo ráno,
poznám jej celú trasu,
prechádza cez Terasu,
tak sa ňou znovu môžem viesť...“
                                                      (Ráno čo ráno)
Interpretoval ju Erik Bubnár a pieseň sa
čoskoro stala jednou z najhranejších v regionálnom vysielaní Československého rozhlasu. Interpretka víťaznej skladby prvého ročníka KZP, Jana
Havírová, sa autorsky a interpretačne podieľala   
na skladbe On. Poslucháčov zaujala originalitou
harmonickej línie a vkusnými zmenami tempa
v jednotlivých úsekoch skladby. Podobné atribúty
spĺňala skladba s názvom Správa o počasí autorov
Igora Bázlika a Jána Štrassera v podaní Ivety Palčovej, ktorá bola ukážkou moderného soundu                            
a výborného aranžmánu pripomínajúceho muzikálovú tvorbu Deža Ursínyho.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1982

Ráno čo ráno
Erik Bubnár vyspieval s touto skladbou víťazstvo
autorom Jozefovi Olajošovi a Albínovi Škovierovi

„...Správa o počasí hlási,
že bude v tieni 35,
kto má rozum, plavky dá si,
no tak to aj ty sprav a hneď,
brázdi so mnou všetky pláže, 		
mám na to správne dôvody,
správa o počasí
káže rozbehnúť sa do vody...“
                                              (Správa o počasí)

„...Rada sa vraciam tajne domov,
ku kŕdľu bielych holubov,
do záhrady plnej stromov,
kde sedela som s obľubou.
Často blúdim myšlienkami
tých pár rokov dozadu
a moje hry s holubami
vrátia mi dobrú náladu...“
                                                 (Cesta domov)
Predsedom odbornej poroty bol Vojtech                 
Tátoš.

Celkovo sa do finálového večera prebojovalo
desať súťažných piesní. Okrem už spomenutých
odzneli na 2. ročníku: Senzi liek autorov Ľudovíta
Beleša a Gabriela Glovackého, znejúci vo svižnom
swingovom rytme a v interpretácii Štefánie Kelbelovej; Niekedy autorov Miroslava Boháča a Vladimíra Križka, s výbornou inštrumentáciou pripomínajúcou skladby Barryho Whita a so spevom            
Ingrid Belohorkovej; Mokré blues autorov Júliusa
Humeňanského a Františka Jakubíčka, vo waltzovom rytme a v podaní Tamary Špakovej; Exponát
Bernarda Hersteka a Ladislava Šimona, v rytme
rock&rollu, ktorý hrala a spievala skupina Monolit; Krídla Gejzu Toperczera a Štefana Kasardu,                  
vo swingovom rytme a v podaní Jany Demčovej;
Východniarska Alojza Čobeja a Ondreja Bosíka,
ktorú spieval Dušan Ružička s humorným vstupom
ľudového rozprávača Juraja Štachitku, a Cesta
domov autorov Magdy Medveďovej a Štefana
Moyzesa v rytme blues a v podaní Beáty Dubasovej, ktorá získala 2. miesto.

Beáta Dubasová

História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019
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dobová tlač

v porovnaní s orchestrálnymi nahrávkami výrazne
modernejšie, k čomu bezpochyby prispelo nahráUskutočnil sa 14. októbra 1984 v košickom vanie rytmickej linky elektrickými bicími nástrojDome umenia (pod názvom Košice 84).   Najväč- mi. Spevákom a bubeníkom uvedených piesní bol
šou zmenou oproti prvým dvom ročníkom sa                Vladimír Šofranko, ktorého prejav patril k najväčstala skutočnosť, že sprievodným orchestrom bol            ším a najpríjemnejším prekvapeniam súťaže.
Tanečný orchester Československého rozhlasu
„...Keď ťa strácam na minútku, 		
(TOČR), striedavo pod vedením  Vieroslava Matušťastie ubúda,
šíka a Vlada Valoviča. Tento fakt prispel nielen
na ulici nášho smútku hriechy zabúdaš,
k upevneniu pozície súťaže v celoslovenskom mekeď ťa strácam na hodinu,
radle, ale najmä k ďalšiemu skvalitneniu nahrákabát prezliekam,
vok. Prihlásených bolo viac ako 40 piesní. Dvanásť
za dverami nájdeš inú, život uteká,
z nich posunula výberová komisia do finále. Desať
z nich nahral TOČR, zostávajúce dve nahrala skupiživot, ten je plný záhad,
na Disk pod vedením Jozefa Olajoša.  
plný kľučiek, plný hier,
Po hudobnej stránke sa medzi typickými fesnesmieš veru nikdy váhať,
tivalovými skladbami objavili zaujímavé novinky
čo ti dáva, rýchlo ber...“
práve v podaní skupiny Disk Jozefa Olajoša. Sklad                                               (Keď ťa strácam)
by Korzo a Keď Ťa strácam (2. miesto) znejú                

3. ročník
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KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1984

Nádej s piesňou býva

Skladba autorov Aladára Kováča a Renáty Tamášiovej zvíťazila v podaní Juraj Vančíka

Textová stránka priniesla príjemné ožive-             
nie vďaka témam lásky či každodenného života,
„...Ráno ešte v polospánku kupujem si
takže vplyv vtedajšieho zriadenia nebol zďaleka
v prvom stánku noviny,
taký citeľný, ako v predchádzajúcich ročníkoch.               
zbieram drobné mince z vačkov,
Po stránke interpretačnej zaznamenal festival
rozhovor mám s predavačkou povinný.
troch spevákov, ktorí   odspievali po dve skladby.  
Pohľadom ma z diaľky víta,
Prvým bol spomínaný Vladimír Šofranko, ďalej
už sa ani neopýta, vo mne si nie je neistá,
Dušan Ružička a Ingrid Belohorková, ktorá bola zápozná moje ranné menu,
roveň jedinou ženskou zástupkyňou medzi súťažiacimi. Autorom troch textov v aktuálnom ročníPravdu, Východ, Šport
ku bol Albín Škoviera.
aj Smenu, vždy mi prichystá...“
Novou tvárou a zároveň víťazom 3. roční-             
                                                              (Noviny)
ka festivalu KZP sa stal spevák Juraj Vančík                           
so skladbou autorov Aladára Kováča a Renáty                
... so spevom Dušana Ružičku; Miroslav Šály
Tamášiovej Nádej s piesňou býva.
s piesňou Vyznanie na text Viery Havlíkovej, spev
opäť Dušan Ružička, a Július Bavolyár so skladbou
„...Svet je krásny, je nám vzácny,
Pieseň na text Štefana Kasardu, spev Mária Bavožitia diaľky všetkým ľuďom vyjasní,
lyárová. Ďalšími dvoma skladbami večera boli
svet je krásny, je nám vzácny,
piesne Muška a pavúk autorov Viktora Kaveca
všetky túžby a želania vyplní...“
a Albína Škovieru, spievala Ingrid Belohorková,             
                                    (Nádej s piesňou býva)
a Od A po Zet autorov Štefana Beláka a Petra                  
Kantora. Cenu diváka získala skladba Týždeň
Tento interpret presvedčil odbornú porotu v kine autorov Bernarda Hersteka a Ladislava                  
svojím bezchybným profesionálnym prejavom Šimona v podaní Evy Hradilovej a Erika Bubnára.
a stal sa objavom súťaže.   Ďalšou novou tvárou Cenu za najlepšiu interpretáciu získala Ingrid                     
festivalu sa stal Norbert Bodnár, ktorý v aktuál- Belohorková za interpretáciu piesne Nočné vlaky.
nom ročníku stavil na pomalú skladbu s názvom Cenu primátora mesta Košice získala pieseň Korzo
Nočné vlaky, s textom Petra Samuelyho. Interpre- autorov Jozefa Olajoša a Albína Škovieru v podaní
tovala ju Ingrid Belohorková, účastníčka v poradí Vlada Šofranka.
druhého súťažného večera. Spevák Ladislav Škoda
Predsedom odbornej poroty bol Ali Brezovbol zároveň autorom skladby Leto si spieva ský.
na text Ladislava Homolu. Svieža melódia s výrazAko hosť vystúpil Dušan Grúň so sprievodom              
ným tenorovým spevom autora a interpreta v jednej osobe prispela k príjemným prekvapeniam Tanečného orchestra Československého rozhlasu
Bratislava.
súťaže.
Celkovo sa na finálovom večere autorsky podieľali poväčšine domáci autori. Okrem už spo-    
mínaných Jozefa Olajoša a Norberta Bodnára,                      
tiež Juraj Szabados s piesňou Noviny (3. miesto)                    
na text Albína Škovieru...
História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019

15

Dušan Ružička

Júlia a Peter Hečkovci so skupinou

Interpretka sa prezentovala vyzretým prejavom. Celkovo znela pieseň značne nadčasovo
Uskutočnil sa 4. októbra v košickom Dome a určite by si našla svojich fanúšikov aj v súčasnosumenia (pod názvom Košice 86 ). Do finále tohto ti. Spevák Pavol Kusý, ako aj autor hudby Dezider
ročníka postúpilo 12 súťažných piesní. O ich              Wuksta, prežívali na festivale svoju premiéru
nahrávky sa postaral TOČR pod vedením Vlada       skladbou More. Príjemná melódia v rytme bossaValoviča, ktorý nahral 8 piesní a hudobná skupina novy priniesla  zmenu a štýlové spestrenie.    AutoDisk pod vedením Jozefa Olajoša, ktorá   nahrala rom textu bol Štefan Kasarda a skladba bola ocezostávajúce 4 skladby. Poslanie súťaže – dať nená 3. miestom.
priestor mladej generácii autorov -   sa podarilo
„...More nás k sebe volá,
splniť len sčasti. Každopádne nemožno hľadať
jeho hlas je nám známy,
chyby len v dramaturgickom výbere, skôr v menako zvlnené polia,
šej aktivite mladých talentov zúčastniť sa na uvesú v lete oceány...“
denom ročníku. Veľkým pozitívom však bola sku                                                                (More)
točnosť, že sa na 4. ročníku objavilo 7 nových interpretov.
Ďalším nováčikom festivalu bol hosťujúci auSpeváčka Sylvia Slivová zaspievala skladbu    
tor
Belo
Felix, ktorý na text Alojza Čobeja napísal
víťazných autorov 1. ročníka, Aladára Kováča a  
Renáty Tamášiovej,  Skús lásku nájsť, ktorá získala sviežu skladbu v štýle funk Na druhom programe.
Interpretkou bola Erika Ďuricová, ktorá už pri svo2. miesto.
jej premiére naznačila veľký spevácky potenciál.
Autor skladby Kolotoč,   Juraj Hidvéghy, priniesol
„...Premýšľaj, či máš už vlastný raj,
medzi finálové skladby novú hudobnú reč v podov duchu si spočítaj, že už je o 5 minút 12,
be štýlu jazzfunk, ktorého najznámejšími predstadohady, či sám si poradíš,
viteľmi sú skupiny Mezzoforte a Cassiopea.
zbytočné ohľady,
Skladba Kolotoč vyžaduje od jednotlivých inštrupusti už navždy k vode plávať,
mentalistov špičkové výkony. Text k piesni napísal
skús lásku nájsť...“
Štefan Moyzes a interpretoval ju Juraj Vančík. Pie                                              (Skús lásku nájsť)
seň Filmová známosť autorov Jozefa Olajoša a  Albína Škovieru otvorila bránu populárnej hudby
interpretom Božene Kristanovej a Petrovi Slivkovi.

4. ročník
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KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1986

Správna hra

Víťazná skladba Jozefa Olajaša
a Štefana Moyzesa v podaní Juraja Vančíka

„...V každom mladom chlapcovi
Objavili sa aj ďalšie nové speváčky - Emília Uberallová s piesňou Premeny autorov Rudolfa Németha
v zime túžba znie,
a Petra Mrvu, po ktorej nasledovala skladba s náobliecť raz dres ligový
zvom Po roku a po dni  autorky Gabriely  Kiraľovej
v mužstve známych mien,
v podaní Márie Šarikovej. Táto skladba sa niesla
hokej hrá mu do karát,
v typickom festivalovom duchu,   s vkusnými rytna ľade má priateľov,
mickými zmenami jednotlivých častí.
modriny vždy prijme rád,
Posledné dve skladby 4. ročníka odspieval
spory rieši hrou...“
tradičný účastník súťaže, Dušan Ružička. Prvou
                                                    (Správna hra)
bola skladba Jozefa Szabadosa a Albína Škovieru
s názvom Trinásta komnata, druhou pieseň Láska
Predsedom odbornej poroty bol Ľuboš                 
má tento kút autorov Ľudovíta Beleša a  Ladislava
Zeman.
Šimona, ktorá vyhrala Cenu primátora mesta Košice. Víťaznou skladbou 4. ročníka súťaže sa stala
Hosťami večera boli súrodenci Júlia a Peter
Správna hra autorov Jozefa Olajoša a Štefana Hečkovci.
Moyzesa v podaní Juraja Vančíka. Skladba v rýchlom rockovom duchu s výraznými syntetizátorovými „vyhrávkami“ a   výbornými sólovými vstupmi
saxofónu v jednotlivých medzihrách si získala  
sympatie  divákov, ale aj odbornej poroty.

odovzdávanie ceny Sylvii Slívovej

Juraj Vančík

Pavol Kusý

História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019
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pozvánka a dobová tlač

5. ročník
Uskutočnil sa 24. septembra v košickom
Dome umenia (pod názvom Košice 88).  K špecifikám tohto ročníka patrilo, že autori sa vo veľkej
miere zamerali na skladby v pomalom tempe.
Z desiatich finálových piesní sa to týkalo šiestich.
Tému lásky spracovali  autori textov až v deviatich
piesňach. Štýlové oživenie súťaže priniesol vplyv
hudobných zoskupení Modern Talking a Bad Boys
Blue, ktoré boli predstaviteľmi štýlu disco.
V aktuálnom ročníku nebolo badať príliv nových autorov, pozitívnejšia situácia nastala medzi
interpretmi, kde si svoju premiéru odspievalo                  
9 spevákov.  Treba však podotknúť, že v troch prípadoch išlo o duetá. Po „dvojročníkovej“ odmlke
sa o nahrávky opäť postaral orchester Juraja                
Szabadosa a hudobná skupina Disk pod vedením  
Jozefa Olajoša.
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Víťazom 5. ročníka festivalu KZP sa stala pieseň Keď sa pohne lavína autorov Juraja Szabadosa a Štefana Moyzesa. Interpretka Erika Ďuricová si zaknihovala prvé víťazstvo pri  druhej účasti
na podujatí a naplno tak rozbehla svoju kariéru
i spoluprácu s Jurajom Szabadosom. Víťazná
skladba bola nahratá v štýle disco, autor hudby
naplno využil kombináciu klasických nástrojov
s vymoženosťami elektronických efektov.
„...Keď sa pohne lavína, je neskoro začínať,
nenájdeš už cestu späť, aj keď hľadáš,
nikde jej už niet,
keď sa pohne lavína, je neskoro začínať,
preto musíš veriť láske, čo je v nás,
pred priepasťou zastať,
aj keď drobné spory máš...“
                                      (Keď sa pohne lavína)

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1988

Keď sa pohne lavína
Juraj Szabados a Štefan Moyzes - autori víťaznej skladby v podaní Eriky Ďuricovej

Medzi ostatnými súťažnými skladbami je
ozajstnou originalitou pieseň Posledná káva autorov Juraja Hidvéghyho a  Štefana Moyzesa. Zaujímavou kombináciou swingového rytmu a syntetizátorových „vyhrávok“ vznikla svieža skladba doplnená výbornou interpretáciou Juraja Vančíka.
„...Poslednú kávu pil som sám,
bez teba bežím, a neviem kam,
dnes ťažko pochopím,
prečo som celú nedopil,
tú kávu pil som sám,
teraz jej vôňu blízko mám,
tie roky bláznivé, život šiel ďalej,
a my nie...“
                                                (Posledná káva)
Spomínané pozitíva jej priniesli druhé miesto
v aktuálnom ročníku festivalu.  Na treťom mieste
sa umiestnila pieseň  Zamilovaná v podaní Márie
Urbanovej. Príjemný beat autorov Jozefa Olajoša
a  Štefana Moyzesa, zvýraznený vkusnými saxofónovými a gitarovými vstupmi,   zaujal nielen porotu, ale najmä divákov vo veľkej sále Domu umenia.

Pieseň je plná rytmických zmien a harmonických
zvratov, autor hudby Norbert Bodnár tentoraz naplno využil aktuálne novinky v rámci syntetizátorov. Debutujúci autor František Turák si zaspie-     
val spolu s Máriou Scholtzovou pieseň Stromy.
Pomalý beat v modernom spracovaní sa taktiež
stal ozdobou festivalu a samotná nahrávka aj dnes
znesie  prísne kritéria náročného poslucháča. Spomínaná Mária Scholtzová si vo finálovom večere
súťaže zaspievala aj sólovo - skladbu Poznáš túto
zem autorov Aladára Kováča a   Renáty Tamášiovej, za ktorú získala Cenu Československého rozhlasu za interpretáciu. Tentoraz typická festivalová
pieseň získala cenu za najlepšiu interpretáciu.
Okrem spomínaných autorov a interpretov sa  
uvedeného ročníka zúčastnili speváci Dušan                   
Ružička s piesňou Aj keď si moja autorov Juraja
Szabadosa a Štefana Moyzesa, Ladislav Vasiľ
s piesňou S najdrahším srdcom autorov Dezidera
Wukstu a Štefana Kasardu, Mária a Ján Urbanovci
s vlastnou skladbou Ó láska.
Za zmienku tiež stojí fakt, že autorom textov
k prvým trom víťazným skladbám bol Štefan                
Moyzes.
Hosťom večera bol Karel Zich so skupinou
Flop.

„...Viac mi povieš mlčaním,
keď si blízko mojich úst,
lásku šepkaj očami, snívať trochu skús,
viac mi povieš mlčaním,
v našom tichu nie si sám,
po tme čiary na dlani, bežia, nevieš kam,
vravíš mi zamilovaná...“
                                                     (Zamilovaná)
Cenu primátora mesta za skladbu Mesto nás
má získali autori Norbert Bodnár a  Peter Samuely.
Interpretačne sa na nej podieľala dvojica mladých spevákov Drahuša Vološinová a Jozef Balogh.              
História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019
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skupina COLOR BOX

6. ročník
Uskutočnil sa 13. – 14. októbra 1989, čiže
mesiac pred „nežnou“ revolúciou v košickom
Dome umenia. Organizátori sa   v snahe o ďalšie
spestrenie a zatraktívnenie súťaže rozhodli vytvoriť dve súťažné kategórie.  V prvej kategórii súťažili rockové skupiny  a  druhú kategóriu tvorili autorské piesne. Autorské piesne boli podľa vzoru predchádzajúceho ročníka sprevádzané orchestrom
Juraja Szabadosa a skupinou Disk pod vedením
Jozefa Olajoša. Tentoraz sa počet súťažných piesní
výrazne zvýšil až na 16 takzvaných autorských                     
a 9 skladieb v podaní rockových skupín. Z tohto
dôvodu sa súťažilo v priebehu dvoch dní. 13. októbra zazneli skladby v podaní rockových skupín
a o deň neskôr si zmerali sily autori a interpreti       
so skladbami v sprievode skupiny Disk a orchestra
Juraja Szabadosa.
Kategória rockových skupín naznačila cestu,
ktorou sa súťaž bude v budúcnosti uberať.  Z deviatich vybraných skupín hralo sedem klasickú
rockovú hudbu  viac-menej   podľa vzoru legiend
uvedeného žánru (Deep Purple, Uriah Heep). Našli sa však aj skupiny, ktorých tvorba pripomína
slovenskú Tublatanku. Dve zoskupenia predstavili
svoje piesne v štýle funk, takže uvedená kategória
mohla mať tiež názov Súťaž skupín populárnej
hudby.   Nahrávky hudobných skupín poukazujú  
na jasnú rozdielnosť v kvalite nielen samotnej              
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nahrávky, ale najmä čo sa týka individuálnych              
výkonov spevákov a inštrumentalistov. Skupiny,
ktoré boli v tej dobe medzi regionálnymi poslucháčmi známe, si rozdelili prvé tri premiérové
ceny. Na prvom mieste sa umiestnila skupina              
Hurikán z Michaloviec so skladbou Veď stačí tak
málo  na text Štefana Moyzesa.  Veľmi sympatickým melodickým rockom a najmä chytľavým
refrénom si skupina získala priazeň nielen na festivale, ale aj v regionálnom vysielaní Československého rozhlasu. Druhé miesto si odniesla skupina
Color Box z Moldavy so skladbou Mám svoje
nepokoje autorov Štefana Jambora a Ondreja
Rozkoša.  Pieseň sa vyznačuje výraznými  unisono  
„vyhrávkami“ gitary a hammondu,   čím dostáva
výrazný „purplovský“ nádych.   Výborný spev                           
a vokály poukázali na celkovú zohratosť a vyzretosť jednotlivých členov skupiny. Na treťom mieste sa umiestnila skupina Prorock z   Margecian
s piesňou Starý chorál.  Pieseň nesie znaky heavy–
metalovej balady s výrazným a originálnym zafarbením hlasu  speváka. Počas vystúpenia mala táto
skupina v hľadisku svojich fanúšikov, ktorí obsadili
všetky miesta pod pódiom,   takže na chvíľu sa              
festival premenil na  rockový koncert.
Za zmienku stojí pieseň speváka Vlada Železňáka s názvom Koľko. Autor a interpret v jednej
osobe sa so svojou skupinou Ferrum postaral
o jednoznačne najkvalitnejšiu štúdiovú nahráv-  
ku.   Okrem spomínaných účinkujúcich sa súťaže
rockových skupín zúčastnili tiež: skupina Taxis
s piesňou Stretnutie,   skupina Junior s piesňou     

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1989

Správny chalan

Ďalšia víťazná skladba autorov Jozefa Olajoša
a Štefana Moyzesa v podaní Juraja Vančíka

Veríme,  skupina Tiket Skús nájsť, Elektra Povolávací rozkaz a skupina SBM s piesňou Koniec sezóny.  Prvý súťažný večer ročníka spestrilo vystúpe-              
nie hostí programu - speváčky Mirky Brezovskej                       
so skupinou Mona Lisa a českej hudobnej sku-  
piny Oceán.
Autorská súťaž sa konala v sobotu 14. novembra 1989 opäť vo veľkej sále Domu umenia
a priniesla množstvo nahrávok na vysokej kvalitatívnej úrovni. Z celkového počtu 16 skladieb sa              
o 8 nahrávok postarali dovtedy na festivale nezúčastnení autori.  Autori hudby sa zamerali na klasické aranžmány, piesne znejú „beatovo“, či                         
už v pomalom, alebo v rýchlom tempe. Vplyv
americkej hudby už cítiť u väčšiny autorov, hlavne

po harmonickej stránke. V spojení so slovenskými
textami však táto skutočnosť pôsobila mierne             
rozpačito.  
Medzi najzaujímavejšie piesne uvedeného
ročníka patrí skladba Gabriely Királyovej a Albína
Škovieru Som iná. Interpretka Božena Kristanová
nesporne prispela k jednému z najlepších výkonov
finálového večera, v spojitosti s kvalitným spracovaním skladby spomínanou  autorkou. Ďalšími nováčikmi súťaže sa stali Iveta a Dušan Švandovci,
ktorí sa prezentovali vlastnou skladbou Bláznivý
deň.  Prednosťou tejto pomalej skladby je vkusná
inštrumentácia sprievodného orchestra, no slabšou stránkou je text, ktorý znie príliš detinsky.             
Občas sa v duetách interpretov vyskytnú menšie
intonačné chyby. Mladá interpretka Renáta                
Goldová sa stala ďalším nováčikom súťaže, a to
hneď v dvojnásobnom zastúpení. Prvá pieseň

Miňo Mojťiš, Milena Kuxová, Juraj Szabados, Uršula Szabadosová
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odovzdávanie cien – skupina HURIKÁN

s názvom Popoluška autorov Karola Žabku a Petra
Samuelyho   priniesla ďalšie oživenie večera,               
nielen vďaka príjemnému vzhľadu a vystupovaniu
vtedy len šestnásťročnej študentky konzervatória,  
ale najmä vďaka prepracovanej harmónii a tempovej pestrosti skladby. Druhou piesňou, ktorú  
speváčka interpretovala, bola skladba známych
autorov Jozefa Olajoša a Albína Škovieru s názvom
Ľahučká som ako pierko. Okrem príjemnej melódie nesúcej sa celou skladbou, možno vyzdvihnúť
textovú stránku piesne, napísanú akoby na mieru
mladej speváčke.   Účastník súťaže rockových
skupín, Vlado Železňák, sa predstavil aj v autorskej
súťaži vlastnou skladbou Hlavou múr neprerazíš.
Tá nesie typické znaky autorovho rukopisu „pesničkára“, čím si získala priazeň divákov aj 3. miesto.

Ďalším interpretom, ktorý zažíval premiéru
na festivale, bol Michal Beca so skladbou  Slobodu
mužom. Autorsky sa na nej podieľali už známi
Norbert Bodnár a Peter Samuely. Pieseň je napísaná v pomalom tempe s charakteristickými klavírnymi „vyhrávkami“ autora, tentoraz bez syntetizátorových experimentov. Hosťujúca speváčka Zuzana Felixová sa predstavila obecenstvu skladbou
Alojza Čobeja  Hniezdo z betónu. Už samotný názov piesne naznačuje sídliskovú tematiku skladby.  
Speváčka disponuje príjemným hlasom, občas
však cítiť intonačnú neistotu v interpretácii. Miroslav Šály a Matúš Luka boli autormi piesne Ešte
ma chvíľu máš. Interpretačne sa na nej podieľala
Erika Atyaffiová, spievajúca v tom čase v zahraničí,
čo sa bezpochyby podpísalo pod jej suverénny
a bezchybný výkon.   Debutujúci autor František
„...Zabudni už na ten svoj štýl, 			          Herrgot predstavil divákom skladbu s názvom             
uver, že je bez šancí,
Pešia zóna. Autor textu Albín Škoviera venoval
zrátaj si straty, zrátaj zisk,
ďalší zo svojich textov tradičnej tematike mesta.
Pieseň je sviežim twistom, na ktorom sa interpreprehrávaš, i keď nemusíš,
tačne podieľala Jana Tomajková. Autor piesne              
žiješ príliš nepokojne,
Návrat,  Miloslav Mojžiš, sa stal ďalším debutanťažko je ťa pochopiť,
tom súťaže a zároveň interpretom svojej piesne.
všetci vravia, že si blázon
Rukopis autora je ovplyvnený tvorbou americkej
a vôbec nik ti neverí,
skupiny Chicago, takže k nesporne zaujímavej harhlavou múr neprerazíš,
mónii si mohol autor zvoliť presvedčivejšieho spedarmo plytváš silami...“
váka, ktorý by výraznejšie pozdvihol úroveň sklad                                 (Hlavou múr neprerazíš)
by. Posledným nováčikom súťaže sa stala spe-             
váčka Natália Bajcúrová so skladbou autorov                     
Františka Turáka a  Moniky Kozelovej Vlastný tieň.
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KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1989
Víťazka predchádzajúceho ročníka festivalu,
Erika Ďuricová,  sa divákom predstavila skladbou
svojho dvorného skladateľa Juraja Szabadosa
a Štefana Moyzesa Tie cesty. Získala ocenenie    
odbornej poroty v podobe 2. miesta.
„...Tie cesty lastovičie sú v každom z nás,
ako tie drobné kroky blúdenia,
povedz mi, láska, ešte chvíľu máš,
kým pochopíš ten zázrak ľúbenia...“
                                                          (Tie cesty)
Juraj Szabados sa spoločne s Matúšom               
Lukom autorsky podieľali aj na skladbe Kým zapíska vlak. Pre speváčku Milku Urbanovú to bol            
v poradí druhý štart na podujatí. Skladba Televízna známosť autorov Juraja Hidvéghyho a Petra
Samuelyho priniesla,  ako to už bolo zvykom u autora hudby,  opäť odlišnú hudobnú reč v porovnaní s ostatnými autormi. Pre speváka Juraja Vančíka
bola skladba prvým príspevkom do súťažného           
večera. Druhý príspevok v podobe skladby  Správny chalan autorov Jozefa Olajoša a Štefana               
Moyzesa už priniesol spomínanému spevákovi jubilejné tretie              
víťazstvo. Autori Jozef Olajoš              
a Štefan Moyzes si do svojej  „kolónky úspešnosti“ zapísali taktiež
číslo tri, keďže tvorbou pre rôznych interpretov, a symbolicky             
s Jurajom Vančíkom, oslávili rovnaký počet víťazstiev v jednom
roku.

„...Správny chalan z detských hier,
čo ti chýba, dávno vie,
jeho slovám stále ver, nepovie ti nikdy nie,
správny chalan z detských hier, 		
čo ti chýba, ešte má,
aj keď stráca, hraje fér,
pozná cenu zblíženia...“
                                              (Správny chalan)
Po tomto úspešnom ročníku sa uvedený interpret načas vytratil z hudobnej scény, keďže sa
naplno venoval svojmu povolaniu v oblasti medicíny.
Členmi odbornej poroty boli Ľuboš zeman,
Ali Brezovský, Alojz Luknár, Jaromír Túma, Marta
Mizeráková, Andrej Lukáč a ďalší.
Druhý finálový večer ročníka sa podobne ako
prvý nezaobišiel bez účinkujúcich hostí programu.  
Vystúpili renomovaní predstavitelia slovenskej
populárnej hudby, Pavol Hammel so skupinou
Prúdy a Vašo Patejdl.

pozvánka, bulletin KZP 1989

Pozvánka a plagát
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skupina COLOR BOX

7. ročník
Uskutočnil sa 25. novembra 1990 v košickom
Dome umenia. Začiatkom októbra určila výberová
komisia v anonymnom výbere 12 piesní do finálového večera. Novinkou bolo verejné hodnotenie,  
ktoré sa konalo hneď po doznení súťažných skladieb, čo malo dopomôcť zvýšenej objektivite podujatia.  Jednotliví členovia poroty pridelili ku každej skladbe poradie čísel v stupnici od 1 do 12,  
čiže podľa počtu súťažiacich.
Celkovo možno konštatovať,   že vplyvom
otvorenia  trhu a prírastku noviniek v rámci vývoja
hudobných nástrojov a počítačov, sa autori odklonili od klasických nahrávok svojich piesní. Najmä
čo sa týka bicích nástrojov využívali tzv. automatického bubeníka. Sprievodný orchester Juraja
Szabadosa sa v aktuálnom ročníku podieľal na
šiestich nahrávkach autorských piesní,   no vplyvom elektronickej hudby v podstate dohrával niektoré úseky skladieb, ktoré mali prispieť k ich celkovej farebnosti. V tomto smere bola využitá najmä dychová sekcia orchestra a klávesové nástroje.
Aj keď sa finálového večera zúčastnili len
traja noví autori, dvaja z nich si odniesli zo súťaže
ceny. Prvé miesto získali autori Alexander Berta
a Miroslav Procházka s piesňou Ticho.
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„...Prídeš keď spím, keď ťa nečakám,
z otázok vždy letmým bozkom vycúvaš,
bola si s ním, zas ti odpúšťam,
do sladkých ilúzií sám upadám.
Som blázon, čo vždy uverí očiam neverným,
blázon, ktorý ich jasu neodolá...“
                                                                (Ticho)
O nahrávku sa postarala skupina Október,
ktorej   boli autori členmi, a   Miroslav Procházka
bol zároveň interpretom piesne. Práve interpretačná stránka skladby sa stala pravdepodobne
rozhodujúcou pri hodnotení odbornej poroty, pretože výkon spomínaného speváka znesie najprísnejšie kritériá kvality prejavu, hlasových dispo-           
zícií a v neposlednom rade intonačnej čistoty.               
Po druhýkrát za sebou si druhé miesto vybojovala
skupina Color Box so spevákom Ladislavom Rogozinským. Pieseň pre Klaudiu autorov Štefana
Jambora a  Ondreja Rozkoša priniesla divákom vo
veľkej sále Domu umenia opäť poctivú rockovú
„muziku“ s chytľavým refrénom.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1990

Ticho

Víťazná skladba Alexandra Bertu
a Miroslava Procházku v podaní skupiny Október

„...Vráť sa za ním, Klaudia, 		
pribúda prázdnych fliaš,
vráť sa za ním, Klaudia, bolí ho,
s kým sa kde ukrývaš,
vráť sa za ním, Klaudia,
praská stroj jeho úst,
vráť sa za ním, Klaudia,
prosím ťa, skús to, skús...“
                                          (Pieseň pre Klaudiu)

Tretie miesto získala skupina Škandál so
skladbou Úsvit. Autor hudby a interpret v jednej
osobe, Jozef Kurímsky, priniesol do súťaže novú
hudobnú reč v podobe štýlu synthpop.
„...Dievča zasnené, skús ma poznať viac,
v našich nočných hrách budem skvelý hráč,
skús ma poznať viac, aj z posledných síl,
v brieždení mám rád
prievan nežných chvíľ...“
                                                                 (Úsvit)

odovzdávanie cien - skupina OKTÓBER
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Zvláštnu cenu Za najlepšiu interpretáciu
piesne získala speváčka Renáta Goldová.   Pieseň
Karola Žabku a  Sergeja Cimu Nezávislá zaspievala
s prehľadom a vďaka celkovému príjemnému prejavu si získala sympatie porotcov i divákov. Súrodenci Mária a   Ján Urbanovci sa opäť predstavili
„romantickým“ duetom, napísaným na text  Štefana  Moyzesa Kým si moja.  Typická festivalová pieseň sa vyznačuje najmä pestrosťou aranžmánu
a tradične spoľahlivým výkonom   súrodeneckej
dvojice interpretov.  V rytme reggae bol napísaný
ďalší súťažný príspevok autorov Juraja Hidvéghyho a   Petra Samuelyho nazvaný Večný príbeh.
O nahrávku sa postarala skupina SBM so spe-        
vákom Martinom Dufincom. Skladba prispela                    
k výraznému žánrovému spestreniu súťaže, aj keď
nezískala žiadnu z cien. Za povšimnutie stojí
skladba autorov Miloslava Mojžiša a Milana               
Varholu s názvom Môj vlak. Autor hudby v piesni
skĺbil rôzne kompozičné techniky,   do klasickej      
rockovej hudby vsunul prvky seriálovej hudby,      
čím skladba, aj za prispenia interpreta piesne             
Vratislava Lukáša, vyznieva zaujímavo. Svoju                           
náklonnosť k štýlu funk prejavil v plnej miere skúsený autor František Turák. V skladbe Trik na text
Albína Škovieru naplno rozvinul klasické a nosné
prvky uvedeného štýlu – výraznú dychovú sekciu
s využitím efektných glisánd, výborné klavírne

sóla, kvalitnú „rytmiku“ a v neposlednom rade            
vypracované medzihry pred jednotlivými nástupmi slôh a   refrénov. O prezentáciu skladby sa             
postarala hneď trojica mladých speváčok   - Oľga
Rybovičová, Renáta Goldová  a  Lucia Semanová takže celkový dojem zo skladby vyznel jasne komerčne. Posledným debutujúcim autorom finálového večera bol Jozef Veselovský, ktorý na text
Gabriela Glovackého napísal pieseň Poď.  Speváčka Tatiana Kundrátová sa predstavila vyspelým
prejavom, no hudba v spojení s textom mohla            
zabodovať skôr v detských pesničkových reláciách. Známy autor Norbert Bodnár si pre svoju
skladbu Cesta vybral mladú interpretku Beátu
Galgonovú. Tentoraz sa autor podpísal aj pod              
textovú stránku piesne znejúcej v pomalom beatovom rytme.
Najskúsenejší autori a spoluorganizátori
podujatia, Juraj Szabados a Jozef Olajoš, tentoraz
prispeli do finálového večera   dvoma, tempovo
a žánrovo odlišnými skladbami. Pieseň  Pilot lásky
na text Štefana Moyzesa zaspievala „dvorná“ speváčka J. Szabadosa – Erika Ďuricová.  Výsledkom je
svieža skladba v štýle disco, pretkaná charakteristickou harmóniou autora.  Jozef Olajoš sa po predchádzajúcich úspešných ročníkoch rozhodol napísať pomalú skladbu na text A. Škovieru s názvom
To si teda nemal.  Svoj debut na súťaži si v tejto

Oľga Rybovičová, Renáta Goldová, Lucia Semanová
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Mária Urbanová

skladbe odspievala Soňa Hanzlová a pieseň je            
výpoveďou mladej ženy, ktorú sklamal prístup jej
partnera.
Súťažnú časť podujatia „osviežili“   svojim            
vystúpením hostia programu – Milan Markovič             
a Peter Breiner. Po ich vystúpení sa predstavil                       
spevák Eugen Šváb so svojím krátkym programom.  
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skupina ROXANA

bolo pri piesni Úsvit.  V aktuálnej piesni s názvom
Návrat si vystačili s jediným bicím „paternom“,            
čo bolo v rámci úrovne ročníka veľmi málo, nehovoriac
o nevýraznom speve interpreta.
Uskutočnil sa 24. novembra 1991 v Estrádnej
Ďalšou novou tvárou festivalu bola skupina
sále Domu odborov. Zo štyridsiatich prihlásených
autorov a hudobných skupín bolo v anonymnom Embryo zo Zlatých Moraviec. Evidentná kvalita
výbere vybratých 14 autorských piesní z celého formácie sa prejavila v skladbe autora Petra LipovSlovenska. Päť z nich malo na súťaži premiéru ského s názvom Blues o slze. Priniesla rýchlu piea treba podotknúť, že súťažné príspevky výrazne seň v rytme blues, obohatenú výborným „džezoprispeli k zvýšeniu prestíže podujatia v celoslo- vým“ klavírnym sprievodom.  Aj keď sa nedá hovenskom meradle, keďže v tom čase už bol                      voriť o prevratnom nápade v rámci vývoja slovenKošický zlatý poklad jedinou fungujúcou autor- skej populárnej hudby, skupina oslovila všetky
skou súťažou na Slovensku. Hudobné skupiny si generácie poslucháčov v sále.
svoje nahrávky nahrali v košickom štúdiu ČeskoAutor a spevák Ivan Baran si svoj debut na
slovenského rozhlasu a autorské piesne nahral festivale odspieval už ako skúsený hudobník, pôštúdiový orchester Juraja Szabadosa. Tento fakt sa sobiaci niekoľko rokov v zahraničí. Prezentoval sa
týka piatich autorov, poväčšine patriacich k stred- skladbou s názvom Tak málo viem na text Petra
nej autorskej generácii.
Bučka. Skvelá harmonická prepracovanosť a náNováčikom na podujatí bola skupina Area. strojová pestrosť nenechala nikoho na pochybách,
Autori piesne Správne trafení, Ronald Hemčák že má dočinenia s vyspelým hudobníkom.  Štýlovo
a Ondrej Hronec, sa snažili o syntetizátorovú hud- sa dá skladba zaradiť k americkej „jazzrockovej“
bu, podľa vzoru skupiny Camouflage.  Napriek ne- formácii Toto, čo bezpochyby ovplyvnilo celkovú
spornej snahe im ku kvalite chýbal značný kus prá- úpravu piesne.
ce. „Tínedžerský“ text bol aktuálny a korešpondoNapriek rozmachu elektronickej hudby meval s každodennými problémami mládeže.
dzi najúspešnejšie autorské piesne, ktoré si odSkupina Scandal, čiže premenovaný Škandál niesli ceny pre víťazov, patrili rockové skladby.
zo súťaže v roku 1990, sa opäť prezentovala
Víťazom 8. ročníka festivalu KZP sa stala sku„synthpopovou“ skladbou z vlastnej produkcie pina Roxana z Bratislavy. Rockovú baladu autora
Návrat. Autori Jozef Kurimský a  Peter Ďurík, oce- Romana Vámoša Starí rockeri predniesli jej členonení tretím miestom v predchádzajúcom ročníku,   via s presvedčivosťou ostrieľaných hudobníkov
nezopakovali kvalitné spracovanie skladby, ako to a zaslúžene si z Košíc odniesli prvú  cenu.  

8. ročník

28

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1991

Starí rockeri

Skladba v podaní bratislavskej skupiny Roxana
priniesla víťazstvo autorovi hudby aj textu, Romanovi Vámošovi

„...Zbalili všetky svoje staré saky-paky,
posledný úder do falošných strún,
nikto ich nechce, život je taký,
rozpredaní sú za pár korún,
starí rockeri...“
                                                     (Starí rockeri)
Na  druhom  mieste  sa  umiestnila  skupina  
Hurikán,  takisto s pomalou rockovou piesňou Svitanie. Regionálne známe zoskupenie hudobníkov
zaradilo na úvod skladby recitatív, čo umocnilo atmosféru piesne.

„...Je ráno, tiché ako moje slzy,
ty ešte driemeš, chcem ti niečo povedať,
poznačená tvojimi dotykmi dýcham
s tebou jednou dušou,
ale ja chcem byť voľná a ak chcem žiť,
musím odísť,
mlč, prosím ťa, nehovor nič, privri oči,
odchádzam...“
                                                            (Svitanie)

skupina COLOR BOX
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skupina SCANDAL - Jozef Kurimský

Ivan Baran

Norbert Bodnár sa predstavil skladbou s názvom
Cirkus odchádza. V textovej stránke skladby sa
rozlúčil s bývalým režimom veľkorysým francúzskym „adieu“ a hudbu vhodne prispôsobil textu,
takže poslucháčovi boli jeho myšlienky okamžite
jasné. Pieseň s prehľadom interpretovala známa
Renáta Goldová. Skupina Color Box si tentoraz neodniesla z festivalu žiadnu cenu, aj keď svojim
„hardrockom“ v podobe skladby Návyky dní opäť
preukázala čistotu štýlu a skvelý „sound“. Členovia
„...Kade chodím, stále hrám,
kapely sa v tom istom roku predstavili ako predčo s ňou robiť, s Amerikou v hlave,
skupina  legendárnych Deep Purple na ich košicak si priateľ iných dám,
kom koncerte. Tradičný autor Jozef Olajoš napísal
spolu s Matúšom Lukom pieseň s názvom Biznis,
tak čau a pred nami zalez...“
ktorú spievala výborná Oľga Rybovičová. Pieseň
                                              (Amerika v hlave)
s jasným názvom a príjemnou melódiou v štýle
„funk“ roztlieskala prítomných divákov. Ďalším            
Cenu odbornej poroty za najlepšiu interpredlhoročným autorom a neskôr riaditeľom súťaže
táciu piesne získala Erika Ďuricová so skladbou           
je Juraj Hidvéghy, ktorý prispel do súťažného               
Juraja Szabadosa a  Štefana Moyzesa Za päť minút
ročníka piesňou Zúfalý milionár. Autorom textu  
dvanásť. Súrodenci Urbanovci prispeli do históje Peter Samuely. Interpretom skladby bol Michal
rie festivalu ďalším duetom s názvom Blíženci.
Beca a v pesničke boli použité prvky  rapu.
Košický pesničkár Vlado Železňák bol autorom
Hosťom večera bol Štefan Skrúcaný, ktorý  
hudby a interpretom piesne nazvanej Zatvor oči,
zabavil
divákov zmesou piesní a hovoreného               
zlatovláska, na text Mariána Andričíka. Opäť poslova.
tvrdil stabilnú kvalitu nahrávky a pieseň patrila
k štandardným výkonom umelca. Známy autor
Najväčším prekvapením ročníka sa stala    
pieseň autorov Tibora Nemeša a  Petra Samuelyho
Amerika v hlave.   Sprievodná skupina Vabank,
ktorá sa mimochodom postarala aj o tanečnú
vsuvku do piesne v „jazzfunkovom“ štýle, si v niekoľkých taktoch vypomohla aj známou témou skupiny Weather Report. Pieseň s kvalitným spracovaním vokálov a jednotlivých nástrojových skupín
si na aktuálnom ročníku vybojovala 3. miesto.
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Vlado Železniak

Eugen Šváb a Juraj Szabados

skupina ROXANA
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Bernadeta Fabianová, Peter Pačut a orchester Juraj Szabadosa

Erika Ďuricová a orch. Juraja Szabadosa

nemohla zaujať väčšinu divákov. Aj keď bol prvý
večer festivalu venovaný pamiatke Fredieho             
Mercuryho, autori skladby s názvom Modlitba
za Fredieho Mercuryho – Tibor Nemeš a   Peter
Samuely -  takisto prispeli hudobnou spomienkou
Pri príležitosti prvého výročia úmrtia legendy na nezabudnuteľného speváka.   Autor hudby sa
rockovej hudby Fredieho Mercuryho sa organizá- snažil prispôsobiť hudobnými myšlienkami skupitori rozhodli venovať prvý deň súťaže práve tomu- ne Queen, čo sa mu za prispenia speváka Jozefa
to velikánovi. Tým vznikol opäť dvojdňový model Balogha sčasti podarilo. S piesňou Planéta šťastpodujatia. Súťaž rockových skupín sa konala                    ných autorov Jaroslava Fabiána a Miloša Potokára
20. novembra 1992 a autorská súťaž populárnych sa predstavila dvojica interpretov – Bernadetta
piesní o deň neskôr, 21. novembra 1992, v Diva- Fabiánová a Peter Pačut. Svoje spevácke party
zvládli na výbornú, čo ocenilo aj prítomné publidelnej sále Domu kultúry VSŽ.
Vzhľadom na fakt, že súťaž rockových skupín kum. Pre zaujímavosť treba dodať, že práve spoprebiehala po prvýkrát naživo, neboli nahrávané mínaný Peter Pačut je dnes najúspešnejším a najtzv. „trvalky“ v štúdiu, a  tak sa nezachovali žiadne dôveryhodnejším imitátorom Fredieho Mercuryzvukové nahrávky z prvého dňa súťaže. Súťaže sa ho v celosvetovom meradle. Jozef Olajoš napísal
zúčastnili rockové skupiny: Cheryl – Bratislava, na text Vladimíra Ihnatka skladbu s názvom Stále
Kontrast – Bratislava, Bastian – Košice,   Abyss – mám. Ako interpreta si vybral Tibora Horvátha,
Humenné, Maduar – Rimavská Sobota, Buzogáň spolupracujúceho v tej dobe s viacerými hudob– Snina, Artless – Moldava nad Bodvou. Víťazom nými skupinami (Exact). Moderná „rytmika“ a tradične bohaté aranžmán, za prispenia speváka,            
sa stala skupina Color Box.
pozdvihli súťažnú náročnosť večera. Skladbu KaroV súťaži autorských piesní sa ako prvý predla Žabku a Sergeja Cimu s názvom Nekonečný
stavil autor a  interpret Marcel Šesták s vlastnou
príbeh mal pôvodne interpretovať Richard Besskladbou Zlý rým. Moderná „beatová“ pieseň
kyd. Z dôvodu ochorenia však došlo k druhej              
sympaticky „odštartovala“ súťažný ročník festivaalternácii večera, tentoraz  speváka nahradil autor            
lu jednoduchým poňatím melodických a rytmictextu, Sergej Cima. Rockovú pieseň zaspieval
kých úsekov. Nemožno opomenúť ani slušný spev rámci svojich možností a treba oceniť jeho vševácky výkon spomínaného interpreta. Druhá
strannosť. Známy autor z predchádzajúcich ročnískladba večera s názvom Možno bola z dôvodu
kov Ivan  Baran sa na festivale predstavil pesničneprítomnosti speváčky Eriky Attyafiovej alternokou s názvom Noc. Mimoriadne rytmicky (množvaná Máriou Urbanovou. Autor Miroslav Šály nastvo „predrazených“ dôb) a harmonicky nároč-            
písal tentoraz mierne komplikovanú pieseň, ktorá
ná skladba musela zaujať najmä odbornú časť                   

9. ročník
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KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1992

Sme si súdení

Ďalšia víťazná skladba Juraja Szabadosa
a Štefana Moyzesa v podaní Eriky Ďuricovej

skladieb. Na záver sa skladbou Norberta Bodnára
a Petra Samuelyho Iná Amerika symbolicky rozlúčili siedmi interpreti súťažného ročníka – Mária
publika. Autorom jej textu bol Štefan Moyzes.
Urbanová, Bernadeta Fabiánová, Erika Ďuricová,
Autor hudby, Juraj Hidvéghy, si po prvýkrát               
Sergej Cima, Jozef Balogh, Tibor Horváth a   Ivan
na spoluprácu vybral textára Gabriela Sedláka.
Baran. Festivalová balada si odniesla tretie miesto
„Funkbeat“ s názvom Kráľ irónie interpretoval
v aktuálnom ročníku podujatia.
Michal Beca. Už spomínaný Sergej Cima bol autorom a  interpretom v poradí deviatej skladby veče„...Dnes do ulíc sa nám vkráda iná Amerika,
ra  s  názvom  Stále. Úvodný  recitatív  so  zaujímadnes zmizla tá zakázaná,
vým   textom (možno autobiografickým)   plynulo
za ňou mi srdce vzlyká,
prešiel do sambového rytmu, v ktorom sa niesol
možno,  že raz príde deň,
celou skladbou.
keď vrátia sa sny a túžby...“
Posledné tri súťažné skladby večera sa stali
                                                     (Iná Amerika)
zároveň ocenenými. Prvé miesto si odniesla pieseň autorov Juraja Szabadosa a Štefana Moyzesa
Členmi odbornej poroty boli Ali Brezovský,
s názvom Sme si súdení.
Vašo Patejdl, Eugen Šváb, Tomas Danko, Blažej
„...Chceš všetko odznova,
kto váha, prehráva,
pre šťastie podkova celá je hrdzavá,
ja tomu verím, ja to viem,
ako k slnku patrí deň,
patríme k sebe, nežný môj rebel,
maj ma rád...“
                                                  (Sme si súdení)

Krasnovský, Štefan Kasarda a Peter Stašák.
V prestávke pred vyhodnotením súťaže vystúpili hostia večera v poradí – Eugen Šváb, Peter
Stašák, člen poroty Vašo Patejdl a na záver švédska speváčka Q.

Pomalý beat autora hudby interpretovala už
tradične Erika Ďuricová. Kuriózne predposlednou
skladbou večera bola - Predposledný.
„...Láska, týmto pádom je tvoj zločin
skoro dokonalý,
a tvojím úsmevom som bol
od začiatku pochovaný,
už viem, že tým vrahom, to si bola ty...“
                                                  (Predposledný)    
Autor a  interpret Tomáš Farkaš si moderným
rytmom a chytľavou melódiou podmanil srdcia divákov, keďže získal nielen druhé miesto od odbornej poroty, ale aj Cenu diváka za najviac anketových lístkov prijatých tesne po odznení súťažných

Bernadeta Fabiánová a Peter Pačut
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Erika Ďuricová a orchester Juraja Szabadadosa

podujatia bola taktiež skupina Fiktiv band, aj keď
autor hudby Ondrej Hronec už na súťaži účinkoval
Po prvý raz sa súťažný ročník uskutočnil v de- ako člen skupiny Area. Skladba s názvom
cembrovom termíne,  presnejšie 5. decembra 1993 Sedemnásť na text Jozefa Bezega je iste zaujímavá
v košickom Dome odborov. Na finálovom večere najmä po harmonickej stránke, spestrená vhodsúťažilo 9 autorských piesní, väčšinou z dielne nými moduláciami a vkusnými vokálmi. Skupina si
po rytmickej stránke vybrala pôvodne juhoamerznámych autorov.
ický rytmus bossanova, čo v kombinácii s trúbOpäť sa objavilo niekoľko interpretov, ktorí
kovými „vyhrávkami“ prispelo k zaujímavostiam
mali na súťaži svoju premiéru. Medzi nimi Ildikó
ročníka. Pieseň autorov Jána Sivuľku a Dariny
Artimovičová s piesňou Jozefa Hudáka Dážď.
Belišovej s názvom Prázdny rám interpretovala
Na piesni možno vyzdvihnúť intonačne čistý
viacnásobná účastníčka súťaže, Otília Rybovičová.
prejav speváčky ukrývajúci veľký potenciál. SpePríjemná beatová skladba, obohatená dychovou
vák Jozef Pásztor s piesňou Františka Hergotta
sekciou orchestra Juraja Szabadosa, patrila k typMám tvoju zasnenú tvár síce ukázal divákom
ickým festivalovým príspevkom.
intonačne a rozsahovo kvalitný prejav, no probVíťazom jubilejného 10. ročníka podujatia sa
lémy s artikuláciou ho obrali o všetky nádeje                
na umiestnenie. Ján Bendo z Revúcej sa predstavil zaslúžene stala Balada o láske autora hudby a texs vlastnou skladbou Ráno. Autorsky a interpre- tu Juraja Hidvéghyho. Výstižný názov a kvalitný
tačne patrí táto skladba nanajvýš do prvého vokálny prejav speváka Jozefa Balogha so sprievoročníka súťaže, vývojovo však skôr do sedem-             dom skupiny SBM presvedčil nielen odbornú podesiatych rokov minulého storočia. Nováčikom rotu, ale i prítomných divákov, keďže okrem prvého miesta si skladba odniesla aj Cenu diváka.

10. ročník
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KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1993

Balada o láske
Juraj Hidvéghy napísal hudbu aj text víťaznej
romantickej balady, ktorú zaspieval Jozef Balogh

„...Kúsky túžob, úlomky čiar,
cítim ju v ústach, vnímam jej tvár,
láska, prečo tak páliš na duši,
láska, zákon, ktorý nik nezruší,
láska, máš hriešny šál,
skrývaš v ňom zvláštnu moc,
láska, nás odhalíš, letíš nám na pomoc...“
                                                (Balada o láske)
Na druhom mieste skončil duet autorov
Mariána Csekyho a Rudolfa Rusiňáka s názvom
Dotyky. Interpreti Soňa Hanzlová a Stanislav
Cyprich podali výborné spevácke výkony
a v spojení s vkusným aranžmánom získala
nahrávka tradičný punc kvality.
„...S dotykmi sa tajne hráme,
v ústach máme skúpe písmená,
potichu sa polnoc láme,
staré známe hviezdy prísne má...“
                                                              (Dotyky)

Ildiko Artimovičová

Harpo

Skupina Exact so spevákom Tiborom Horváthom sa na aktuálnom ročníku predstavila ako
jediná typická rocková formácia. Za baladu Mariána Oravca s názvom Stratený čas si skupina
odniesla tretie miesto. Vyváženosť hudby, textu
a kvalitný prejav interpreta prispeli k najoriginálnejšiemu výkonu večera.
„...Nemám rád naivné dámy,
vo veku šestnásť, sedemnásť,
prepáčte, niečo mi bráni
chápať ich flirty ako špás...“
                                                    (Stratený čas)
Cenu za aranžmán si odniesla skupina Skrat,
venujúca sa v tom čase najme komerčnej hudbe.
Ich skladba Kto hľadá, nájde, so spevákom víťaznej
piesne ročníka Jozefom Baloghom, priniesla „funk
beat“ so sviežim refrénom a výraznými vokálmi.
Najväčším spestrením finálového večera
bolo vystúpenie hosťa – známeho švédskeho speváka 70. rokov Harpa. Jeho hity Moviestar a Motorcykle Mama roztlieskali publikum v Estrádnej
sále Domu kultúry.   Po vystúpení „showmana“
Harpa vystúpili ďalší hostia programu – Vanda
Konečná a Peter Slivka so skladbami z muzikálu
Cyrano z predmestia.

Soňa Hanzlová a Stanislav Cyprich

Juraj Balogh
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spoločné vystúpenie hostí

11. ročník
Po ročnej prestávke, spôsobenej vážnym
ochorením Juraja Szabadosa, sa 25. novembra
1995 uskutočnil 11. ročník súťaže.  Zmodernizovaná Estrádna sála Jumbo centra (bývalý Dom kultúry) privítala 10 súťažných piesní známych i začínajúcich autorov a hudobných skupín.  Na scéne
sa objavili mladé formácie, ktoré priniesli do súťaže značné oživenie. Opäť platilo, že príliv nových
interpretov slávi na súťaži úspechy, lebo inak to
nebolo ani na 11. ročníku. Samozrejmosťou boli
skúsení autori, ktorí sa prezentovali stabilne kvalitnými nahrávkami.
Na úvod festivalu zaznela skladba Miloša
Mášika s názvom Zajatý piesňou.  Experimentálne
zaradená skladba bola v podstate rokenrolovou
etudou, v ktorej autor skladby hral a spieval bez
sprievodu ostatných nástrojov. V poradí druhá
skladba zaznela od nováčikov podujatia – skupiny
Samuel. Skladba s názvom Navždy sám na text Jozefa Lukáča zaujala prítomných divákov aj odbornú porotu svojou originalitou a priamočiarosťou
harmonickej i melodickej línie.
„...Tak málo na tom záleží,
tých pár sĺz neušetríš,
čas zostal stáť poslednýkrát,
tak málo dní nám bolo súdených.
Do snov sa vkráda len dážď,
po tisíci raz zostávam sám, navždy sám...“
                                                     (Navždy sám)
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Juraj Hidvéghy, Juraj Vančík

Dušan Ružička a orch. Pavla Zajačka

Ako sa neskôr ukázalo,   tieto atribúty priniesli skupine prvé miesto a možnosť nahrať svoj
album v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu.
V poradí tretia skladba s názvom Neverím autora
Tibora Nemeša priniesla výborný „disco-funk“.
Prepracovaná muzika, „nadupaný“ rytmus a  sólový saxofón autora nenechali nikoho z prítomných
na pochybách, že ide o vynikajúceho hudobníka.
Autorom textu spomínanej piesne bol Sergej Cima
a Tibor Nemeš si   vlastnú skladbu aj odspieval.
Štvrtá skladba večera s názvom Láska je modelka
autorov Igora Hudáčka a  Gabriela Glovackého priniesla romantickú baladu s perfektne prepracovanou strednou časťou piesne,  pred nástupom záverečných refrénov. Speváčka Iveta Szabová potvrdila vhodný výber interpretky precíteným
a spoľahlivým výkonom, napriek premiérovému
vystúpeniu na podujatí. Ďalším z nováčikov na festivale bola skupina Impulz.  Skladba autorov Martina Šepeláka a Juraja Jánošíka s názvom Dievča zo
snov v podaní uvedenej skupiny prekvapila typickou jednoduchosťou nastupujúcej generácie mladých autorov.   V poradí šiestou skladbou večera
s názvom Nevrav nič sa prezentovala skupina Hurikán.
„...Iba chvíľu nevrav nič, už sme dospelí,
bez lásky sa nedá žiť, snáď to pochopíš.
Prosím, iba chvíľu mlč, nie sme nevinní,
bez lásky sa nedá žiť, vrásky sú za dvermi...“
                                                        (Nevrav nič)
Ostrieľaní regionálni hudobníci opäť potvrdili neodškriepiteľnú kvalitu nahrávky, znejúcu aj po
desiatich rokoch aktuálne. Zaslúžene si z festivalu

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1995

Navždy sám
Skupina Samuel – autor aj interpret víťaznej
skladby s textom Jozefa Lukáča

skupina SAMUEL

skupina Vademecum fusion so skladbou autorov
Mikuláša Marcinka a Štefana Moyzesa s názvom
Zastav chvíľu.  S potešením  sa  dá konštatovať, že
odniesli druhé miesto. Skúsená Soňa Hanzlová aj tretia „nováčikovská“ formácia sa predstavila
bola interpretkou  piesne s názvom Po záverečnej novým prístupom k tvorbe a ich hudobná reč bola
autorov Mariána Csekyho a   Rudolfa Rusiňáka. výrazne odlišná od ostatných účinkujúcich. S po„Strieborní“ autori z predchádzajúceho ročníka slednou súťažnou piesňou vystúpila známa
tentoraz pripravili svieži beat so značne odľahče- a úspešná skupina histórie festivalu – Color Box.
ným textom,  čím prispeli k ďalšiemu zatraktívne- Po určitých personálnych zmenách stavili členovia
niu súťažného večera. Po niekoľkoročnej prestáv- zoskupenia tentoraz na „hardrock“ nazvaný Rock
ke sa obecenstvu predstavil spevák Juraj Vančík   and roll láska. Predvedený výkon splnil očakávaso skladbou autorov Juraja Hidvéghyho a Vlada nia poslucháčov a fanúšikov uvedeného štýlu,
a úspešne uzavrel súťažnú časť festivalu.
Puchalu s názvom Podvečerná.
Súťažný večer sa nezaobišiel bez hostí
„...Skús na prstoch rátať, kto mal koho rád,
programu. Tentoraz   nimi boli vychádzajúce
a kto márne čakal na ťah, v raji, kde spal had.
hviezdy  slovenskej dancefloorovej scény – skupiny Exil, Maduar a skupina Sweet Sixteen.
Rukou píš do vetra, všetko spáli mráz,
O deň neskôr, 26. novembra 1995, sa uskua už viac sa nad tým netráp, nik nevníma nás,
točnil galaprogram, venovaný pamiatke dlhoročlen boh sa na nás díva,
ného organizátora festivalu J. Szabadosa.  Pozvavo sviečkach plače tma,
nie prijali najznámejší predstavitelia tzv. strednékde sa láska vo mne skrývaš,
ho prúdu slovenskej populárnej scény – Jana            
tichá, bezbranná...“
Kocianová, Helena Vrtichová, Otto Weiter, Robo
                                                      (Podvečerná)
Kazík, Peter Stašák, Eugen Šváb a Dušan Ružička.
Interpretov sprevádzal známy orchester Pavla ZaPieseň nápadne pripomínajúcu tvorbu ame- jačka, ktorý akoby symbolicky uzavrel éru sprierických „hitmakerov“ získala tretie miesto. Vy- vodných orchestrov na festivale. Po tomto vystúzdvihnúť treba najmä kvalitný aranžmán, ktorý pení nasledovala skladba Panychída pre Juraja
znesie všetky kritériá náročného poslucháča. Po- Szabadosa,  v podaní Miloslava Mojžiša a skupiny
sledným nováčikom finálového večera sa stala Exact.
vyhodnotenie súťaže
Gabriela Harsšanyová, Luboš Zeman
a Jaroslav Rezník

vyhlásenie výsledkov
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Igor Timko - skupina NO NAME

12. ročník
Uskutočnil sa 29. novembra 1996 v Estrádnej
sále košického Jumbo Centra. Do histórie sa zapísal ako jeden z najúspešnejších, keďže priniesol
súčasnej slovenskej populárnej hudbe výrazné
osobnosti.  Skupinu No Name so spevákom a textárom Igorom Timkom, a známeho hudobníka,
v súčasnosti spolupracujúceho na rôznych projektoch so slovenskými médiami,  Mariana Čekovského.
Po úvodnej zvučke nasledovala prvá z deviatich súťažných piesní. Autor a interpret Marcel
Šesták zložil skladbu s názvom S tebou i bez teba.
Jeden  z  mladíkov  súťaže  sa  predstavil  sviežou  
skladbou s novým „soundom“ a príjemným spevom, čím ulahodil všetkým prítomným v sále.  
Známy autor Tibor Nemeš spolu s Dušanom Turiničom napísali skladbu s názvom Mať svoju tvár.
„Funková“ skladba v interpretácii Drahoslavy
Chejnovskej dodala ďalší „šmrnc“ súťažnému ročníku, ako sa v súvislosti s autorom hudby spomínalo už niekoľkokrát. V poradí tretia skladba s názvom Povrchné zranenia hosťujúcich autorov  
Mariána Csekyho a Rudolfa Rusiňáka priniesla pomalú „kantilénovú“ pieseň v podaní speváka Jozefa Ivašku. Spev spomínaného interpreta bol síce
38

kvalitný, avšak celkový dojem v porovnaní s ostatnými súťažiacimi stráca na aktuálnosti. Pravidelný
účastník súťaže - skupina Exact - sa opäť prezentoval prepracovanou „muzikou“ v piesni Vášnivý
príbeh. Energiou nabitá skladba s výbornou speváčkou Jeanette Surgentovou priniesla najmä hudobným „fajnšmekrom“ veľa kvalitnej hudby, popretkávanej sólovými výpadmi gitary a hammondu. Autor Igor Hudáček napísal skladbu s názvom
Ty a ja.
„...Sú dni v prúde dní,
všedných aj nevšedných, ja viem,
navždy zostane v nás, ten,
keď stáli sme tam na prahu lásky,
dovtedy šiel som sám, život nevnímal,
niekto mi chýbal,
zrazu, keď som ťa mal, veľmi som sa bál,
že sa mi stratíš...“
                                                              (Ty a ja)
Ako interpreta si vybral známeho Juraja              
Vančíka, ktorý precíteným prejavom vystihol                  
autorovu myšlienku a postaral sa o celkovo druhé
miesto v konkurencii ostatných autorov a interpretov. Jedna z rekordérok, čo sa týka počtu             
štartov na súťaži, Soňa Hanzlová, interpretovala
skladbu Eugena Švába a Zora Laurinca s názvom

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1996

Môj kamoš

Víťazná skladba Igora Timka v podaní skupiny No Name

Dnes je super deň. Komerčne ladená pieseň,  akoby na mieru „ušitá“ spomínanej speváčke, vhodne
spríjemnila súťažný večer v košickom Jumbo centre. Autor Štefan Szanislo prispel do festivalu
skladbou v štýle dancefloor s názvom Návrat.
Po kvalitatívnej stránke sa nedá o nej hovoriť                   
v superlatívoch, rapové vsuvky a spev Mikuláša
Kizmana boli tiež na priemernej úrovni.
Marián Čekovský ponúkol skladbu s názvom
Podnájomník.
„...Ten čierny nájomník, filmový odpadlík,
jediný advokát trápnych scén,
klavír, ten podvodník, jediný nájomník,
posledný mohykán častých tém...“
                                                   (Podnájomník)
Pieseň,   evidentne písaná pre speváčku            
Vandu Konečnú, znesie prísne kritériá harmo-        
nickej práce autora, nehovoriac o vynikajúcom  
aranžmáne, prispôsobenom spomínanej muzikálovej interpretke. Právom získala tretie miesto            
a naštartovala postupný vzostup autora v našej
hudobnej „brandži“.  

Marie Rottrová

Jozef Iváska

S poslednou súťažnou piesňou, nazvanou
Môj kamoš, sa predstavila mladá košická sku-             
pina No Name. Spevák skupiny Igor Timko stavil           
na klasický melodický rock a najmä na silu textu,    
ktorý prináša spomínanej formácii veľký úspech
do dnešných dní.
„...Môj kamoš spáva sám,
pretože problém má,
nechajte ho v trápení, možno sa raz ožení,
najprv sa tomu smial, o chvíľu sa nalieval
ako troska, čo chodník bozká,
za každým pádom sa preklínal...“
                                                      (Môj kamoš)
Tieto atribúty a v neposlednom rade suverénny spevácky výkon vyniesli skupine v aktuálnom ročníku festivalu KZP prvé miesto.
Po odznení záverečnej súťažnej piesne nasledovalo tradičné vystúpenie hostí programu – speváčky Dary Rolins a skupiny Sweet Sixteen.
O deň neskôr, 30. novembra 1996, sa us-            
kutočnil Galaprogram laureátov 12. ročníka súťaže, spoločne s hosťami večera Marií Rottrovou                            
a Bercom Balogom.

Soňa Hanzlová

Drahoslava Chejnovská
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skupina NO NAME

skupina HURIKÁN

13. ročník
Uskutočnil sa   4. októbra 1997 v Estrádnej
sále Jumbo centra.  Do finálového večera bolo vybratých 11 štýlovo rôznorodých skladieb. Po roku
1996 bola odborná verejnosť vo veľkom očakávaní
nových tvárí, keďže skupina No Name naplno
„rozbehla“ koncertovanie a predaj nového CD na
Slovensku a v Čechách.
Hneď na úvod sa predstavila mladá skupina
Nora Caruso, ktorá hrala a spievala vlastnú skladbu s názvom Estét. Autorom textu bol Tibor Závocký. Štýlovo ťažko zaraditeľná, no moderne znejúca pieseň sa poslucháčom svojou dynamickosťou a „ľahkým“ textom určite mohla páčiť. V poradí druhá skladba večera - Len pre nás dvoch autora a interpreta Štefana Beláka -  priniesla country
valčík, ktorý mohol potešiť azda iba „staršie ročníky“ obecenstva. Napriek kvalitnému vokálnemu
prejavu interpreta, skladba nemala požadovaný
efekt prínosu pre rozvoj slovenskej populárnej
hudby. Dlhoročný účastník súťaže, skupina Hurikán, si na aktuálny ročník pripravil pieseň s názvom Za bránou času.
„...Lásku dávaj, kým si, kým sme,
smútok nechaj, vráť sa späť,
lásku dávaj, kým si, kým sme,
v nádej, vieru, v život ver...“
                                               (Za bránou času)
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Kvalitný rock, gitarové a klávesové „vyhrávky“, zaujímavá harmónia a v neposlednom rade
vokálne dispozície predurčili skupine aj v tomto
ročníku miesto na stupňoch víťazov. Tentoraz
skončila táto regionálna formácia na bronzovom
stupienku. Nováčik festivalu, Bartolomej Balogh,
sa predstavil divákom vlastnou skladbou s názvom
Slnečný dom na text Milana Veščičíka. Medium
beat podobný skladbe Don´t come easy a afektovaný spev autora nepriniesli očakávaný výkon,            
takže jeho premiéra nebola úspešná. Známa dvojica z predchádzajúceho ročníka, Štefan Szanislo
a Miki Kizman, sa prezentovali „dancefloorovým
slaďákom“ s názvom Vzdialená. Po roku bolo na
interpretoch badať výrazné napredovanie, najmä
čo sa týka spevu Mikiho Kizmana. Celkovo sa dvojica uvedenou skladbou nasmerovala štýlovo
k českej skupine Shalom (Oceán). Skladba Ladislava Liszovského a Daniely Dubivskej s názvom               
Posledná priniesla divákom v sále typickú „festivalovku“, ktorá asi nemohla chýbať na žiadnom
ročníku súťaže. Speváčka Karolína Sninčáková, evidentne študentka operného spevu, mala menšie
problémy s frázovaním, čo je však častým ja-              
vom pri prechode od vážnej hudby k populárnej
hudbe. Pieseň si odniesla Cenu poroty za najlepšiu interpretáciu. Autor a interpret Pavol Kusý sa
po niekoľkoročnej odmlke predstavil obecenstvu  
s piesňou Návraty. Autorom textu bol Michal            
Veščičik. Úvod piesne priniesol vokálny viachlas,
ktorý plynulo prešiel do príjemnej gitarovej skladby. Celkovo môžeme skladbu hodnotiť ako po-             
zitívum súťaže. Osvedčená dvojica Eugen Šváb              
a Soňa Hanzlová stavila na dlhoročné skúsenosti

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1997

Som ty

Víťazstvo so odniesla rocková skladba skupiny
Sexit s textom Eugena Pála Baláža

zo súťažných večerov a pripravila si skladbu s názvom Za lásku dávaj lásku. Moderné spracovanie,
kvalitný a výrazný refrén v spojení s textom Zora
Laurinca priniesol svoje ovocie v podobe druhého
miesta v súťaži.
Za lásku dávaj lásku,
za nádej nádej daj,
za zlý deň, skrytú vrásku,
sa k láske utiekaj.
                                       (Za lásku dávaj lásku)
Na 13. ročníku Košického zlatého pokladu
zvíťazila skladba Som ty v podaní skupiny Sexit
z Rožňavy.
Trpí v nás kríž, či uveríš,
keď ťa celkom omrzím, pošli ma preč.
Povedz, že ma už nechceš nikdy,
že chceš vidieť niečo krajšie,
more, čo nás rozpustilo ako more kryštáliky.
                                                               (Som ty)

skupina SEXIT

Progresívny rock v skladbe, ktorú skomponovali členovia skupiny Sexit na text Eugena Pála            
Baláža, prezentovala skúsená formácia s jednoznačnou kvalitou a stala sa zaslúžene laureátom
podujatia. Predposledná skladba hosťujúcich autorov Marián Csekyho a   Rudolfa Rusiňáka s názvom Noc s barmankou priniesla klavírnu baladu
s výborným spevom Martina Sabova. Pieseň, textovo a hudobne neuveriteľne podobná tvorbe            
Jaroslava Filipa,   slávila úspech u prítomných
v sále. Ako posledná sa na javisku Jumbo centra
predstavila skupina Snehulienka a sedem trpaslíkov so skladbou súrodencov Korkošovcov s názvom Mierová. Zaujímavo zafarbený hlas interpreta, moderný „sound“ a odľahčený text prispeli
k sympatickej rozlúčke so súťažným ročníkom              
festivalu.
Hosťami programu boli víťazi predchádzajúceho ročníka - skupina No Name - a súčasťou
programu bolo tiež uvedenie nového CD speváčky
Zuzany Martinsen. O deň neskôr, 15. októbra
1997, sa v Štátnom divadle Košice uskutočnil           
Galakoncert víťazov 13. ročníka festivalu, za účasti
Zuzany Martinsen  a Miroslava Žbirku.

Otto Weiter a Zuzana Martinsen
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Juraj Kavuľa

Dana Gamrádová

Soňa Hanzlová

tivých“ divákov mohlo mrzieť, že práve oni sedeli
na svojich miestach a nemohli interpretke pomôcť
v jej tanečnom výkone.  S ďalšou skladbou v poradí vystúpila skupina Schyzofém. Autor Ján Fudala
Uskutočnil sa 17. októbra 1998. S veľkým po- jej dal názov Možno. Hardrockovej skladbe chýbatešením možno konštatovať, že nástup mladých, lo lepšie spracovanie, pretože najmä gitary a  bicie
ambicióznych skupín práve v tomto ročníku nabral nástroje zneli príliš „oklieštene“, čo bolo veľkou
správny smer, stal sa trendom a diváci v Estrádnej škodou vzhľadom k nespornej kvalite speváka skusále Jumbo centra mali možnosť vypočuť si veľa piny. Piatou piesňou v poradí s názvom C´est la vie
dobrej hudby. U mladých autorov a interpretov            sa prezentoval Juraj Kavuľa. Romantický valčík aucítiť potrebu návratu k tradičným rockovým zosta- tora a  interpreta mal asi za úlohu „zjemniť“ atmovám, takže kvalitná nástrojová hra dostávala čoraz sféru po predchádzajúcom vystúpení, no zapôsoviac zelenú. Až na jeden súťažný príspevok  si divá- bil skôr rozpačitým a „barovým“ dojmom.  Skupina Malý princ z Bratislavy si na súťaž pripravila
ci vypočuli nováčikov súťaže  z celého Slovenska.
výbornú skladbu s názvom Lieč ma láskou. Autori
Ako prvá odznela skladba skupiny Tandem
Juraj Tomaškovič a Miroslav Jurika stavili na kvalitz Michaloviec s názvom Naozaj. Autori Marcel
nú gitarovú hudbu. Vynikajúca nahrávka ešte viac
Timko, Vladimír Bučko a Štefan Baláž pripravili              
zvýraznila jednotlivé gitarové pasáže a v spojení
divákom v sále príjemné prekvapenie v podobe
s kvalitným spevom si skupina získala srdcia divákvalitnej a výborne zaranžovanej hudby. „Živé“             
kov v sále.
bicie nástroje, klávesové „vyhrávky“ v spojení
s vkusným využitím gitár a v neposlednom rade
„...Stále viac mi chýbaš,
zaujímavý spev urobili veľmi dobrý dojem na diváchcel som ťa celú, chcel som ťa naveky,
kov v sále.  Marián Čurko sa prezentoval na festistále viac mi chýbaš,
vale skladbou v štýle hip – hop s názvom Latex
lásky sa derú, tak ako obleky...“
Ria. Tanečná skladba v spojení s aktuálnym „tí                                                 (Lieč ma láskou)
nedžerským“ textom určite zabodovala najmä

14. ročník

u mladších poslucháčov v publiku. Každopádne
bola príjemným oživením súťaže. V poradí tretia
zaznela pieseň autora Arpáda Cseteho s názvom
Tak sa vráť v interpretácii Dany Gamrátovej. Ide
o „dancefloorovú hitovku“ podobnú skladbe             
Heleny Vondráčkovej Dlouhá noc, takže „tancach-
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Ďalšou hosťujúcou skupinou, tentoraz z Liptovského Mikuláša, bola kapela; Rebro.  Predstavili sa skladbou  z  vlastného repertoáru s názvom
V nebi je raj.  Účastníci viacerých festivalov ukázali, v čom je ich sila. Hardrockový prejav s  vynikajúco disponovaným spevákom, zakomponovaným

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1998

Zamatová vášeň
Zvíťazil chytľavý rock autorov Viliama Hodermanského
a Jozefa Zsigu v podaní skupiny Artles

do žánrového kontextu skupiny, priniesol veľkú
radosť najmä priaznivcom uvedeného štýlu. Držitelia druhého miesta z predchádzajúceho ročníka
festivalu – trojica Eugen Šváb, Zoro Laurinc a Soňa
Hanzlová  - si na aktuálny ročník pripravili skladbu
s názvom Ľúbim chlapca krásneho.

„...Láska, drž ma silno,
vôbec nechcem ostať viac už sám,
láska - nebezpečná rýchlosť,
oheň ako hudba, ktorú hrám...“
                                             (Zamatová vášeň)

„...Láska je zlá, ďalej nevládzem,
na konci ciest pre ňu si oči vyplačem,
láska je zlá, prejdem celý svet,
dnes už viem, že byliniek proti láske niet...“
                                (Ľúbim chlapca krásneho)

Laureáti viacerých súťaží na Slovensk a v Maďarskej republike si zaslúžene odniesli prvé miesto
vďaka kompaktnosti a vyváženosti všetkých                  
nástrojových skupín, vrátane vokálneho prejavu           
členov skupiny. Na záver sa predstavila známa           
regionálna skupina Drišľak, ktorá svojou piesňou
Z pôvodne pomalej skladby vznikla za prispe- s názvom Olympiáda (v Poprade) splnila svoj účel
nia známeho slovenského „aranžéra“ Daniela            v rámci hesla „show must go on“. Príjemné oživePastuchu „dancefloorová záležitosť“. Ako predpo- nie s humorným podtónom pobavilo nielen diváslední sa na festivale predstavili „muzikanti“            kov, ale aj členov odbornej poroty.
zo skupiny Artless z Moldavy nad Bodvou. Autori
Po skončení súťažného večera sa divákom
Viliam Hodermanský a Jozef Zsiga, ako aj ostatní predstavil minuloročný víťaz súťaže - skupina            
členovia zoskupenia, odohrali výborný big-                    Sexit.   Súčasťou programu bolo tiež uvedenie             
beat s ľahko zapamätateľným refrénom v piesni nového CD speváka Juraja Vančíka. Na záver                 
Zamatová vášeň.
vystúpila známa skupina Vidiek s krátkym koncertom.

skupina SEXIT

skupina ARTLESS
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skupina KVETY V PODPAŽÍ

15. ročník
Uskutočnil sa 16. októbra 1999. Do finálového večera postúpilo 10 piesní a diváci v Estrádnej
sále Jumbo centra boli opäť svedkami prírastku
nových osobností do našej pop – scény. Nahrávky
zúčastnených autorov boli na patričnej úrovni,
v rámci digitalizácie nahrávacích štúdií a tomu
zodpovedajúcej kvalite.  Mladí autori a interpreti
vykazovali snahu o nové hudobné myšlienky a texty piesní. Moderátormi večera boli Henrieta Kecerová a Rastislav Sokol.
Ako prvá sa predstavila formácia Fabiola               
so skladbou nazvanou Slová, slová, slová. Autori,
František Fabián a Štefan Baláž, napísali náročnú
pieseň v pomalom tempe, podobnú skladbe               
Richarda Müllera Milovanie v daždi. Nepochybne
ide o skladbu nahranú skúsenými hudobníkmi,
s vyváženou hudobnou i textovou zložkou. V poradí druhá finálová pieseň odznela v podaní skupiny
Jazmín s názvom Kráľovstvo svetelného lomu.
Autor Juraj Kunák napísal medium beat so zaujímavou harmóniou a ešte zaujímavejším textom.
„...Hvízdali krídla komára
a slnko bolo hranaté,
a vetroň hore na nebi zakričal,
že má vyhraté,
keď na lúke vyrástli stoličky
a zarodili svadobné šaty,
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v kráľovstve svetelného lomu
sa všetka zloba
v ľuďoch stratí...“
                         (Kráľovstvo svetelného lomu)
Táto kombinácia priniesla skupine tretie
miesto. Autorom hudby k v poradí tretej skladbe
večera bol Zoltán Sallai, klavirista skupiny                      
No Name.  Pre speváčku Luciu Tarbajovskú napísal
melodickú pieseň na text Klaudie Sivákovej s názvom Gúľadlo. Už na prvé počutie „detinský“ text
vopred odsunul skladbu do poľa porazených. Skupina Kvety v podpaží s autorom Jánom Lechmanom si pripravila skladbu s názvom Byť s tebou.
„...Ja chcem byť s tebou,
to čo nechcem, je byť sám,
nádherné miesta sú tie, ktoré preklínam.
Ako ťa ľúbiť,  neviem, to nevieš ty,
nauč sa cítiť ducha tejto prázdnoty...“
                                                      (Byť s tebou)
„Gitarovka“ v modernom poňatí získala               
pri svojej premiére prvé miesto vďaka celkovej
uvoľnenosti a ľahkosti prejavu. Tieto atribúty sa
stali rozhodujúcimi aj pri verdikte poroty o ďalších
laureátoch festivalu. V poradí piata pieseň s názvom Úsmev, v podaní autora a interpreta Marcela Horňáka, priniesla divákom „strojovú“ skladbu            
so slabším vokálnym prejavom interpreta. Zámerom mal byť „odviazaný“ štýl autora, ale už úvodné takty skladby naznačili neaktuálne hudobné
smerovanie. Cenu Rádia Regina získali autori             

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1999

Byť s tebou
Zvíťazila skladba v podaní skupiny Kvety
v podpaží, jej autorom bol Ján Lechman

Rudolf Ziegler a Martin Motýľ so skladbou Na rovinu. Speváčka Denisa Vančíková presvedčila odbornú porotu svojim „zamatovým“ hlasom, ktorý
v spojení s modernou čačou vyznel veľmi sympaticky. Ako siedma v poradí vystúpila skupina Bohéma s piesňou Súmrak. Autori Ladislav Jakubčiak
a Juraj Švantner napísali klasickú rockovú baladu,
ktorá vhodne zapadla do programu súťažného večera. Najmä výborný výkon sólového gitaristu skupiny ulahodil uchu náročného poslucháča. Ďalšou
rockovou formáciou, ktorá sa predstavila na festivale, bola skupina Shand RP. Skladbu Stana Andrašíka s názvom Vrátim sa s ňou zvládli hudobníci na
výbornú. Melodický rock s podporou výborného
speváka, zdvojené gitarové sóla štýlovo podobné
skupine Helloween a celkový dojem zo skladby zožali úspech u obecenstva aj napriek tomu, že skupina nezískala žiadnu z cien. Predposlednú pieseň
súťažného večera s názvom Láska skrýva zázraky
autorov Pavla Repu a Ľubomíra Trebulu zaspievala Dália Izraelová. Klasický „slaďák“ priemer-          
nej  úrovne nemal v silnej konkurencii väčšie šance na úspešné umiestnenie, najmä čo sa týka                     
interpretačnej stránky skladby. Na záver súťaže                    
vystúpila v súčasnosti známa slovenská skupina              
Nocadeň. Zvukovo jednoznačne najmodernejšie

Lucia Tarbajovská

Denisa Vančíková

ponímanie s výrazným refrénom, originálnym
spevom, ale aj včlenenie klasických hudobných
nástrojov (husle, violončelo) vyzdvihlo celkovú
úroveň piesne s názvom Steny.
„...Buď ticho, nechaj sa viesť,
spolu dotkneme sa hviezd,
ja viem, že znie to jak gýč, ak chceš,
už nepoviem nič.
Len šepkaj, daj sa uniesť,
nesiem ti jednu z tých hviezd,
nie, ja už nepoviem nič, 		
láska je nádherný gýč...“
                                                                (Steny)
Vynikajúca nahrávka získala v aktuálnom ročníku druhé miesto a skupina takto   odštartovala
svoju úspešnú kariéru nielen na  území Slovenska,
ale aj v susednom Poľsku.
Členmi odbornej poroty boli Jaroslav Rezník,
Gabriel Dušík, Vlado Puchala, Marián Čeky a Erik
Aresta.
Hosťami súťaže boli víťazi predchádzajúceho
ročníka – skupina Artless. Po ich vystúpení sa divákom predstavila známa muzikálová speváčka                 
Katarína Hasprová a program uzavrela svojím               
vystúpením známa skupina No Name.

skupina JAZMÍN
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vyhlásenie výsledkov -  skupina JAZMÍN, Vlado Puchala

16. ročník
Tretíkrát za sebou sa uskutočnil finálový večer súťaže takmer v rovnakom októbrovom termíne, tentoraz 14. októbra 2000. Z roka na rok cítiť
príliv nových talentov, čo sa prejavilo najmä v tvorbe a   prezentácii mladých hudobných skupín,
a v ich piesňach. Programované skladby sú jasne
na ústupe, mladí autori a  interpreti sa vrátili k pôvodným rockovým zostavám, čo možno hodnotiť
veľmi pozitívne. 10 finálových piesní potvrdilo
rastúci trend kvality a diváci v Estrádnej sále Jumbo centra mali opäť možnosť porovnať jednotlivých umelcov a pokúsiť sa spolu s odbornou porotou o  ohodnotenie súťažných piesní. Moderátorom večera bol Igor Timko.
Ako prvá odznela skladba Mariána Oravca
s názvom Dnes už to viem. Autor nadviazal spoluprácu s mladým spevákom Tomášom Furmaníkom. Napriek tomu, že v skladbe si autor „vystačil“
s jediným bicím „paternom“, možno celkový dojem ohodnotiť ako veľmi dobrý vďaka kvalitným
gitarovým nahrávkam a výbornému spevu interpreta. Skladba s názvom Čierna, biela, čierna rieši
stále aktuálnu tému rasovej diskriminácie. Autori
Július Barták, Radoslav Zelenák a Martin Skuban  
zo skupiny Zvončeky  sa prejavili ako nádejní hudobníci, ktorých tvorba by mohla byť veľkým
prísľubom pre potenciálnych poslucháčov, najmä
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porota

tínedžerov. Skupina Another Dimension si pripravila skladbu s názvom Len tak autorov Oskara  
Greša a  Ladislava Ontka. Opäť snaha o  zmysluplný text a výborný spevák  skupiny potvrdili slová
z úvodu o zvyšovaní konkurencie. Ak k tomu prirátame vkusné zmeny tempa a slušnú úpravu piesne, opäť musíme skladbu ohodnotiť ako veľmi
dobrú. Pieseň s názvom Sám kráľ  v podaní skupiny Kvety v podpaží nevdojak u poslucháča evokuje  
hudbu skupiny Beatles. Príjemné elektrické gitary
bez použitia rôznych „skreslení“ prispievajú k            
„neobeatlesovskému soundu“ skupiny.   Aj táto
formácia jednoznačne patrí k potenciálnym adeptom na úspešné účinkovanie medzi špičkou populárnej hudby na Slovensku. Ako piata odznela
skladba autorov Jozefíny Bekešovej, Lucie Köverovej a Martina Jelínka s názvom Mlč a poď. Autori
– členovia skupiny Rebeli - sa vrátili s uvedenou
piesňou k začiatkom vývoja štýlu funk. Nevkusne
„zmixovaným“ spevom, ktorý výrazne „prebíja“
omnoho vydarenejší podklad skladby, sa skupine
premiérovo určite „nezadarilo“ podľa jej predstáv.
Skupina Jazmín si po bronzovom umiestnení                     
z  predchádzajúceho ročníka zopakovala medailové ambície. So skladbou Robinson získala v aktuálnom ročníku druhé miesto, najmä vďaka „muzikantsky“ silnej zostave a nesporne originálnej  
harmónii autora a speváka Juraja Kunáka.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2000

Nezmení sa to

Edita Angyalová autorkou aj interpretkou víťaznej skladby

„...Neprihral mi včera osud na gól,
ja som kvôli tomu padol nadol,
nevstúpime do tej istej rieky,
budeme utekať, máme pred kým,
budúca stanica je konečná,
šanca je tichá zvláštna slečna,
na volanie hlavou neotočím
a túžiť po nej, nie je zločin...“                           
                                                          (Robinson)
Ďalším laureátom ročníka sa stala známa
skupina Sexit. Rocková formácia tentoraz prekvapila divákov v hľadisku skladbou s názvom Hlava
v oblakoch. Nekonal sa žiadny hardrock, ale pieseň s prvkami country western, podporená vynikajúcim spevákom skupiny, kvalitatívne na úrovni
úzkej špičky slovenských interpretov.
„...Asi som stratil hlavu niekde v oblakoch,
poplietlo sa všetko, ostal som v rozpakoch,
keď si sa ukázala v toľkých obmenách,
zabudol som, čo všetko pre mňa znamenáš...“
                                            (Hlava v oblakoch)
Tieto pozitíva priniesli skupine Sexit tretie
miesto. Autor Alek Malo prispel do finálového večera skladbou s názvom Kým spíš. O prezentáciu
piesne sa postarala skupina Dolly Booster. Spevák
skupiny, svojím prejavom nápadne pripomínajúci
Mika Hladkého zo skupiny Gladiátor, odspieval výbornú pieseň za prispenia perfektných gitarových
„vyhrávok“ v „super“ kvalite.  Vystúpenie spomínanej formácie patrilo medzi najprofesionálnejšie
umelecké zážitky   súťažného večera. Víťazkou           
16. ročníka festivalu KZP sa zaslúžene stala mladá
študentka ekonómie Edita Angyalová s vlastnou
piesňou Nezmení sa to. Svojím výkonom si získala
náklonnosť divákov v sále, najmä vyváženosťou
hudobnej i textovej stránky piesne. Málokedy

v histórii súťaže nastal súlad medzi názorom odbornej poroty a divákmi, tentoraz sa obidve  spomínané  strany  zhodli  na tom, že  práve spomínaná interpretka bola najkomplexnejšou súťažiacou
večera.
„...Aj tak sa to nezmení,
moja duša pramení práve tam,
kde som s tebou, spokojne aj naruby,
je to tak, že ťa ľúbim,
si moje nebo...“
                                                 (Nezmení sa to)
Poslednou skladbou večera s názvom                    
Odznova sa predstavila skupina Edison Noside
Club. Zvukovo dobre vybavená formácia urobila menej šťastný krok angažovaním interpretky,
navyše so slabou „vyspievanosťou“, čím sa pripravili o lepší výsledok na festivale.
Po odznení poslednej súťažnej piesne nasledoval hosť večera, ktorým bol spevák Róbert              
Opatovský so svojím koncertným programom.

Edita Angyalová
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Andy Ďurica

17. ročník
Uskutočnil sa 20. októbra 2001. Pre obrovský
záujem zo strany autorov a interpretov pristúpili
organizátori k zvýšeniu počtu účastníkov finálového večera na 12. Žánrovo rôznorodé skladby opäť
potvrdili neodškriepiteľnú opodstatnenosť súťaže
a poukázali na nedostatok podobných akcií na Slovensku. Moderátormi večera boli Ivana Hrubá
a Erik Máder.
Ako prvú si diváci v Estrádnej sále Jumbo
centra vypočuli zvolenskú skupinu Credo s piesňou Michala Michelčíka Priateľ. Svieži beat ponúkol divákom jednoduchú stavbu skladby, založenú
na nenáročnom texte a hudbe podporenej spevom autora. Skupina Edison Noside Club sa predstavila aj na predchádzajúcom ročníku festivalu.
Po roku sa dalo konštatovať, že speváčka skupiny
získala na istote prejavu,  čo výrazne prospelo celej formácii z Michaloviec. Rocková skladba Človek
zviera v miernom tempe priniesla zaujímavý
refrén a   text zameraný na medziľudské vzťahy.
Kombináciu štýlov funk a  R&B predstavila skupina
Okoloidúci v skladbe Antona Nálepku s názvom
Drogman. Výborný „sound“ prekvapil všetkých
hudobníkov „fajnšmekrov“ kvalitnou nahrávkou,
textom aj veľmi „pohodovo“ zvládnutým spevom
interpreta, náročným najmä po rytmickej stránke.
Skupina pricestovala na súťaž zo Spišskej Belej.
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Pieseň s názvom Život za to stojí predstavil autor
a interpret v jednej osobe, Jaroslav Závodský                
zo Senice. Mladý umelec si pripravil „unplugged“
skladbu v „pesničkárskom“ duchu, ale moderný
spev, trocha pripomínajúci interpretáciu Roba  
Grigorova v spojení s kvalitným sprievodom, svedčil o jasnej kvalite autora. Za tento výkon si odniesol zo súťaže druhé miesto.
„...Počúval som tvoje piesne,
neboli o nevere,
tejto dáme je všetko jasné,
tá sa s nikým, veď viete...
mal som dievča, tá mi bola nevernicou,
pre ostatných zo sídliska večernicou,
nejeden už pri nej stratil aj vlastný dych
za šera lámp, ja nebol som z tých...“
                                               (Život za to stojí)
Skupina Pohoda z Banskej Bystrice sa na aktuálnom súťažnom ročníku prezentovala   skladbou Gramofón. Autor piesne Ľuboš Môcik napísal
akordicky jednoduchú skladbu s príjemným textom, podporenú interpretáciou speváčky Zuzany
Lešťákovej. Skupina už mala v tom čase za sebou
niekoľko vystúpení, medzi iným ako predkapela
Petra Nagya.  V súčasnosti populárny spevák Peter
Cmorík vystúpil ako šiesty v poradí s vlastnou
skladbou Odpustenie. V sprievode skupiny Airoplane si diváci mali možnosť vypočuť typický rukopis autora, podporený najmä klávesovými nástrojmi a   výborným spevom. Je zaujímavé, že tento
mladý interpret získal popularitu až o päť rokov

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2001

Keď v nás prší
Víťazstvo si odniesol duet v podaní autora
Andyho Ďuricu a Viktórie Bodnárovej

stupným spôsobom. Po hudobnej stránke je
skladba typicky „nadupaná“, s menej výrazným
spevom interpreta. Víťazom 17. ročníka súťaže sa
stal autor a interpret Andy Ďurica s piesňou                 
Keď v nás prší. Autor si na hosťovanie pozval             
víťazku súťaže Talent night 2001 – Viktóriu Bodnárovú,  s ktorou vytvoril v skladbe duet.

neskôr, napriek nespornej kvalite jeho vokálneho
prejavu a sprievodnej skupiny. Autor a interpret
Ľuboš Medveď sa podobne ako spomínaný Peter
Cmorík prezentoval jedinečným speváckym výkonom v skladbe s názvom Daj mi nádej. Výborne
„...Zabudni už na tú chvíľu,
disponovaný interpret z Bratislavy mal v tom čase
keď sa láska kazí,
na konte viacero úspechov, napr. Cenu posluchádostaňme sa z toho dymu,
čov Rock FM rádia na Rock FM feste 1997 so skladv očiach máme slzy,
bou Poďme sa hladkať. Na aktuálnom ročníku
nechýbali ani predstavitelia štýlu punk rock.                
zabudni už na tú chvíľu,
Jednými z nich boli členovia skupiny Vanilla Club
keď sme k sebe drzí,
z Bratislavy s piesňou Na teba nemyslím. Žánrovo
nehľadaj už vo mne chybu,
nápadne podobná hudba ako tvorba skupiny Iné
veď oboch nás to mrzí...“
Kafe žala úspechy najmä na klubovej úrovni, a na                                                 (Keď  v nás prší)
priek tomu, že v roku 2001 fungovala len niečo
vyše roka,  mala za sebou viac ako 70 koncertov
Moderný „sound“ piesne predurčil úspešný
v troch krajinách Európy. Za svoj výkon si  odniesla
debut
skladby a Andy Ďurica ako prvý v histórii súumiestnenie na „bronzovom“ stupienku.
ťaže získal možnosť nahrávania svojho premiérového CD v regionálnom štúdiu Slovenského                
„...Teraz už môžem povedať,
rozhlasu. Poslednou súťažnou piesňou s názvom
všetko je tak, ako sa zdá,
Hypermarket
v podaní skupiny Smola a hrušky             
niekto vypadne z hry,
zo
Spišskej
Novej
Vsi  bola ukončená súťažná časť
zmizla žiara v tvojich očiach,
ročníka. Do tretice punk rocková formácia venovaraz ďaleko, raz blízko, život beží friško,
la text piesne aktuálnej téme,  po hudobnej stránodmietam hľadať ťa,
ke však ešte cítiť mierne intonačné nedostatky
kde len premárnim svoj čas...“
„frontmana“   skupiny a autora piesne, Jozefa              
                                          (Na teba nemyslím)
Kramára.
Členmi odbornej poroty boli Marcel PalonKošická formácia Štvorka zaspievala pieseň der, Marián Brezáni, Vlado Puchala, Igor Timko,
s názvom Mám. Keďže v skladbe prevládajú strie- Beáta Dubasová, Martina Hidvéghyová a Štefan
davo mužské i ženské vokály a pieseň je nahraná Kapusta.
bez bicích nástrojov, má charakter „kresťanského“
Po krátkej prestávke nasledovalo vystúpenie
zoskupenia, napriek svetskému textu. Snaha o pôhostí
- víťazky predchádzajúceho ročníka, Edity
sobivé vokály vyznela skôr rozpačitým dojmom
Angyalovej,
po ktorej vystúpila laureátka súťaže
pre viaceré intonačné nepresnosti. Ďalšou punk
z
roku
1982,
Beáta Dubasová. Vrcholom programu
rockovou skupinou na festivale bola kapela 220
bolo
exhibičné
vystúpenie domácej skupiny                     
v tieni. Pieseň Dvaja amíci sa zaoberá negatívnym
No
Name.
postojom k príslušníkom amerického národa, avšak vzhľadom k uvedenému hudobnému štýlu prí-
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skupina MEKBET

Eva Maláková

Anna Babjaková

Haned z Nitry. Predstavila sa   piesňou nazvanou
Drak autoriek Hany Šebestovej a Edity Igrinyovej.
Originálny štýl piesne s nádychom amerického
folk rocku priniesol do finálového večera jednoznačné spestrenie. V neposlednom rade treba
spomenúť interpretovanie piesne, ktoré zásluhou
Uskutočnil sa 19. októbra 2002 v Jumbo cen- jedinečného zafarbenia podčiarklo žánrové začletre. Len v jednom prípade sa autorská dvojica po- nenie skupiny. Ako štvrtý v poradí vystúpil ďalší
dieľala na  skladbách, ktoré sa objavili v niektorom z budúcich slovenských „Superstar“ - Martin
z predchádzajúcich ročníkov. Čo sa týka súťažia- Krausz   - s vlastnou skladbou s   názvom Nádej.
cich interpretov, všetci prežívali premiéru. Takto Interpret, v minulosti známy účinkovaním v muzisa výrazne napĺňa poslanie súťaže – hľadanie káli Oliver, naštartoval svoju kariéru práve na toma propagovanie mladých slovenských autorov i in- to festivale. Vzhľadom na vek autora a interpreta
terpretov. Už predchádzajúci ročník naznačil, že je potrebné pozitívne vyzdvihnúť uvedenú skladtáto súťaž dávno prekročila hranice regiónu, čoho bu, keďže sa stala prísľubom pre slovenskú popudôkazom sú prihlásené nahrávky z celého Sloven- lárnu scénu. Najmladšou súťažiacou sa stala len
ska. Moderátorom večera bol Rastislav Sokol.
pätnásťročná Zuzana Žabková s piesňou Tajný záO úvodnú súťažnú pieseň sa postarala skupi- pisník. Autormi nebol nikto iný, ako speváčkin
na Mekbet. Skladbu s názvom Človek sám napísa- otec, účastník niekoľkých ročníkov, Karol Žabka,
li členovia skupiny, súrodenci Tomáš a Vladimír a jeho „dvorný“ textár Sergej Cima. Vzhľadom na
Oravcovci. Štýlovo ťažko zaraditeľná   pieseň na- vek súťažiacej sa autori prispôsobili trendom mlaznačila mladícky entuziazmus autorov, ktorí okrem dej generácie a napísali sviežu skladbu s výbormoderného zvuku využili gitarové „vyhrávky“, zvu- ným textom. Speváčka predviedla veľmi sympatickovo podobné hre Carlosa Santanu.   Všetky po- ký výkon s kvalitným vokálnym prejavom hlavne
chybnosti však poslucháča opustili s nástupom v stredných polohách. Prvú polovicu súťažiacich
refrénu, ktorý je ukážkou moderného popu. Veľ- uzavrela skladba s názvom Abeceda tvojho tela.
kou mierou k celkovej kvalite skladby prispel svo- Autor a interpret Peter Bojko z Bardejova, člen čijím spevom interpret skupiny. Speváčka Eva Vaj- nohry DJZ v Prešove, napísal zaujímavú pieseň,
dová z Bardejova sa na festivale prezentovala podporenú zrelým hlasovým prejavom. Rýchla
vlastnou skladbou s  názvom Tichá láska. „Zamilo- skladba s výborným textom a  moderným gitarovaný slaďák“ autorky priniesol príjemnú skladbu vým sprievodom roztlieskala obecenstvo v estráds   nemenej príjemným vokálnym prejavom spe- nej sále. Po speváckej stránke to bol jeden z najváčky. Veľkým pozitívom bola výborná nahrávka lepších výkonov večera. Poradové číslo sedem
skladby. Z pôvodného dievčenského dua Hana patrilo Anne Babjakovej a jej skladbe s názvom Si.
a Edita vznikla v roku 2000 skupina s názvom              Ďalšia spievajúca autorka finálového večera si            

18. ročník
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KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2002

Ty

Sedemnásťročná autorka skladby Alexandra Vargovčáková
si so skupinou Ravens Blue vyspievavala víťazstvo

pri svojej premiére   zaknihovala druhé miesto,
najmä vďaka výbornému spevu, ktorý v pomalej
skladbe vyznel jednoznačne najpresvedčivejšie.
„...Si možno nie, ako blázon v teba verím,
čakám znamenie, si zatmenie,
ja len námesačný motýľ, ktorý onemel,
si vážne príliv náhly, tá najkrajšia z náhod,
si to, čo chcem, si to miesto,
kam sa tak náhlim, tebe patrím...“
                                                                       (Si)
Bratislavská kapela Fajront sa predstavila
skladbou s názvom Svet plný snov. Autor textu
napísal príbeh podľa vzoru bratov Nedvědovcov.
Spev bohatý na vokálne viachlasy, sprevádzaný
„španielkou“, basovou gitarou a od polovice skladby aj klavírom, priniesol skladbu, ktorá by si určite
našla svojich priaznivcov v rámci širšej verejnosti
poslucháčov. Víťazom 18. ročníka súťaže sa stala
skupina Ravens Blue so speváčkou Alexandrou.
Sedemnásťročná študentka Konzervatória sa pred-stavila divákom s piesňou Ty.
„...Niekde na poli v strede si stojím,
som voľná, už sa nebojím,
už viem, že si, že o mňa stojíš,
a tiež cítim, že sa nebojíš, je také úžasné,  
keď konečne môžeme byť spolu,
našou láskou sme odohnali  smolu...“
                                                                      (Ty)
V sprievode spomínanej skupiny vyznela Alexandra Vargovčáková, aj napriek svojmu veku, neobyčajne zrelým dojmom, najmä ak neopomenieme fakt, že bola nielen autorkou hudby, ale aj textu. Celkový zvuk skupiny, podporený   gitarovou
rytmikou, možno označiť ako veľmi dobrý, čo zavážilo pri posudzovaní a porovnávaní jednotlivých

skladieb odbornou porotou. Desiatku interpretov
uzavrel Matej Vaník z Bratislavy. Pieseň s názvom
Michelle na text Zuzany Vaníkovej napísal spomínaný interpret. Pomalá balada má s hitom skupiny
Beatles spoločný len názov, vokálny prejav speváka bol na dobrej úrovni, ale v tvrdej konkurencii
tentoraz neuspel.
Tvrdá konkurencia sa potvrdila najmä v súvislosti s nebývalou účasťou mladých spevá-             
čok. Skupinu ocenených tretím miestom uzavrela            
speváčka Eva Maláková. Devätnásťročná štu-   
dentka z Trnavy zaspievala skladbu autora Borisa          
Lettricha s názvom Príď.
„...Napíš mi aspoň zopár viet,
napíš, či si a či stále chceš, povedz mi,
s kým chceš hľadať raj,
pošepkaj, s kým ti je moc fajn...“
        (Príď)
Známy člen rockovej formácie Aya napísal
mladej interpretke skladbu na mieru. Účelné moderné spracovanie a výrazný spev priniesli spomínanej dvojici úspech. S poslednou súťažnou skladbou večera, nazvanou Sláva, vystúpila skupina
Elektric Plus.Popradská formácia, hrajúca tzv.           
fusion music, čiže vedomé prelínanie takých žánrov ako rock, art rock, jazz rock, jazz, funk alebo
blues, si pripravila na festival pieseň plnú „rytmiky“, gitár, klavírov a   dychových hudobných nástrojov. Autori, Mário Karas a Vladimír Krausz, stavili na drsný vokálny prejav interpreta Jána Tomašiaka, ktorý svojím spevom podčiarkol vynikajúcu
zohratosť spomínanej skupiny.
Členmi odbornej poroty boli Marián Brezáni,
Vlado Puchala, Peter Bič, Marián Čekovský,                  
Martina Hidvéghyová a Štefan Kapusta.
Po odznení poslednej súťažnej piesne nasledovalo uvedenie debutového CD víťaza predchádzajúceho ročníka súťaže, Andyho. Ďuricu. Na záver vystúpila skupina Peha so známou speváčkou
Katkou Knechtovou s krátkym koncertom.
História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019
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PATRÍCIA

skupina SKLO 2200

19. ročník
Uskutočnil sa 18. októbra 2003 v košickom
Jumbo centre. Do finálového večera vybrala výberová komisia dvanásť piesní. Diváci v estrádnej
sále si vypočuli poväčšine piesne v podaní interpretov, ktorí mali na súťaži svoju premiéru. Moderátorom večera bol Pavol Chovanec.
Hneď na úvod sa predstavila skupina                      
Second Chance so skladbou Smútok. Víťazi súťaže  
U. S. Steel Talent Night ponúkli modernú melodickú „rockovinu“. Autori piesne, Tibor Viszlay a              
Peter Siegfried, jemne ovplyvnení americkou    
tvorbou uvedeného žánru, napísali skutočne pozoruhodnú skladbu s počiatočným použitím bicieho „loopu“. Po odznení úvodných taktov však             
nastupuje kapela na „live“, s bohatým využitím
klávesových nástrojov. Za zmienku stojí taktiež            
výrazná basová linka, pripomínajúca štýl hry legendárneho Jaca Pastoriusa. Celkovo výborný
zvuk skupiny doplnil s prehľadom spievajúci interpret skupiny. Autori Mário Karas a Richard                         
Gerenyi, účastníci predchádzajúceho ročníka súťaže v radoch skupiny Elektric Plus, si pripravili
skladbu s názvom Naša láska je pomalá. Opäť si
prišli na svoje najmä vyznávači „jazzrockovej“
hudby v hľadisku, ktorí boli svedkami vynikajúcich
výkonov inštrumentalistov jednotlivých nástrojových skupín. Autor textu R. Gerenyi sa stal zároveň
interpretom piesne a jeho výkon korešpondoval
s výkonom celej skupiny. Tretia skladba večera
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skupina ELECTRIC PLUS

s názvom Nestarám sa priniesla medzi súťažné
piesne diskotékový funk so speváčkou Patríciou.
Autor skladby Marián Kavulič sa nechal inšpirovať
tanečnými trendmi, ale pre uvedenú pieseň by   
bol určite vhodnejší mužský interpret. Prešovská
skupina Desire sa prezentovala vlastnou skladbou
s názvom Ramparimpapam  na   text  Igora Župinu. Neuveriteľná   zvuková, textová, spevácka           
podoba s českou skupinou Lucie naznačila smerovanie kapely. Nebolo by však na škodu, vzhľadom
na veľmi kvalitné zoskupenie, aby popracovali              
na autentickosti svojej hudobnej reči. Humorne
ladenú skladbu s názvom Adam predstavila                  
„domáca“ skupina Sklo 2200. Autori Patrik Duditš
a Tomáš Jevický sa postarali o jedno z najväčších
spestrení festivalového večera. Mladícky entuziazmus je citeľný z každého taktu skladby, zaradenie
klasických hudobných nástrojov (priečna flauta,
trúbka) možno považovať za výborný ťah. Celkový
dojem zo skladby bol značne veselý a pieseň potešila všetky vekové kategórie obecenstva. Autori
Ján Kovalčin, Pavol Jeňo a Ján Džugan zložili                     
v poradí šiestu súťažnú skladbu s názvom Brány
dokorán. Počítačový experiment, doplnený trúbkovými vyhrávkami Pavla Jeňa vyznel zaujíma-         
vo a originálne. Interpretka Antónia Demeterová   
nebola práve optimálnou voľbou autorov, z jej             
výkonu bolo cítiť slabú „vyspievanosť“. Najmladším účastníkom súťažného ročníka bol pätnásťročný Rado Moznich z Kysaku pri Košiciach. Neuveriteľne suverénny a bezchybný výkon v piesni Páčiš
sa mi, autorov Vladimíra Čulíka a Viliama Chudého,
ocenila odborná porota tretím miestom.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2003

Letmý dotyk
Víťazná skladba autora a interpreta Tomáša Kraka

Antónia Demeterová

„...Jeden úsmev stačí,  ako malý súhlas slov,
môj rozum vtedy stojí a cítim, že som celý tvoj,
ráno, večer myslím, iba na to jediné,
ako ti to poviem na našej nultej hodine...“
                                                      (Páčiš sa mi)
Košická skupina Sedona sa predstavila divákom so skladbou autora Radoslava Závodského
s názvom Kopačky. Kvalitný spev, text, hardrockový zvuk v kombinácii so „skratchovaním“ dídžeja
skupiny priniesol aktuálne smerovanie kapely
smerom k štýlovo podobným západoeuróp-          
skym a americkým zoskupeniam. Medium beat                        
s názvom Šťastný deň autorov Roba Tkáča a                 
Andyho Ďuricu odštartoval poslednú tretinu                
súťažiacich. Speváčka Petra Ostrovrchá si zaspievala „pohodovku“ skúsených autorov s prehľadom, ale vzhľadom na menej aktuálny štýl skladby
zostalo pri príjemnom dojme. Tábor rockovo ladených Košičanov doplnila skupina Flirt so skladbou
Dušana Škopára s názvom Tisíc dôvodov. Harmonicky nenáročná skladba priniesla melodický rock,
typický pre predstaviteľov mladej generácie autorov. Spevácky spoľahlivý frontman skupiny potvrdil nebývalú konkurenciu v rámci slovenskej               
populárnej hudby. Hosťujúca skupina Mukatado
z Banskej Bystrice si z aktuálneho ročníka festivalu
odniesla druhé miesto. Skladba s názvom Krídla,
autorov Jany Kozákovej a Petra Dobríka, sa dá
ohodnotiť ako jedna z najzaujímavejších toho            
večera. Vzhľadom na to, že v klasickej „trojakordovke“ bola hlavným melodickým nástrojom basgitara, v sprievode gitary a bicích nástrojov, ide
o skutočnú originalitu, ktorá zaujala aj odbornú
porotu. Prekážkou neboli ani mierne sykavky           
speváčky skupiny.

„...Nechaj krídla rásť, ku mne priletíš,
na pár krátkych dní, na pár krátkych zím,
ihneď ku mne príď, musíš vedieť sám,
že zo všetkých dní zajtrajšok ti dám...“
                                                                (Krídla)
Víťazom 19. ročníka KZP sa stal domáci autor
a interpret Tomáš Krak so skladbou s názvom
Letmý dotyk. Výborná pieseň, plná pozitívnej
energie a optimálneho súladu hudby a textu,
v spojení s výrazovo najlepším spevákom večera,
zaslúžene zvíťazila v tvrdej konkurencii zúčastnených autorov a interpretov.
„...Iba jeden letmý dotyk mnohé naznačí,
mlčanie nám celkom postačí,
nečakane prežívame niečo záhadné,
ticho je až príliš nápadné...“
                                                    (Letmý dotyk)
Členmi odbornej poroty boli Ľuboš Zeman,
Marián Brezáni, Vlado Puchala, Igor Timko,   Marián
Čekovský, Martina Hidvéghyová a Štefan Kapusta.
Po odznení poslednej súťažnej piesne dostali
priestor hostia programu. Svojimi vystúpeniami
spestrili súťažný ročník: prešovská skupina Nuda,  
speváčka Nataša Džunková a americký spevák
Dana Kamide.

Dane Kamide
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vyhlásenie výsledkov – skupina SO FINE, Ján Lašák

kvalít boli a sú odrazovým mostíkom pre mladé
skupiny v ich kariére. Najmladšou účastníčkou
12 skladieb, ktoré do finále súťaže posunula z tucta súťažiacich bola Simona Lučkaničová
výberová komisia, si diváci prišli vypočuť 16. ok- s vlastnou skladbou Chcela by som. Speváčka               
tóbra 2004 do Estrádnej sály Jumbo centra. Mo- so skúsenosťami z detskej pesničkovej relácie Zlatá brána disponovala na svoj vek vyzretým vokálderátorom večera bol Marcel Forgáč.
nym prejavom. Vo svojej skladbe je sprevádzaná
Hneď na úvod sa predstavili neskorší víťazi
veľmi jemným gitarovým sprievodom, takže spev
tohto ročníka - skupina So Fine z Humenného.                
a  vokály sú ťažiskové. Zaujímavé sfarbenie hlasu
Autori   Igor  Lebloch  a Branislav   Karcaba  napísamôže byť veľkým prísľubom pre budúcnosť mla-  
li skladbu s názvom Neviem, či smiem.
dej interpretky. Známa košická skupina Clear už                    
na slovenskej populárnej scéne zarezonovala nie„...To sa tak vraví, že ten,  kto hľadá, nájde,
koľkokrát.
Tradičný autor, Marián Oravec, napísal
počkaj na konci sveta,
výbornú
hardrockovú
skladbu s názvom Nenáročak náhodou až tam zájdeš,
ní. Dlhoročná zohratosť a vernosť tradičnej rockovrástol som do zeme, ak sa raz stretneme,
vej hudbe sa podpísali pod jedinečnú nahrávku,                   
zbavím ťa smútku, čo ti je stále v pätách...“
za výdatného prispenia speváka skupiny, Tomáša
                                          (Neviem,  či smiem)
Furmaníka. Pozoruhodnou kombináciou diskotékového rytmu s rockovými gitarami zaujala dvoVýborný interpret, ešte lepší aranžmán                      jica Dušan Ratica a Ivana Čižmárová z Bratislavy.
a v neposlednom rade profesionálna nahrávka              Skladba s názvom Strácam Ťa priniesla vhodnú
zaslúžene zvíťazili. Práve nahrávky spomínaných zmenu štýlu medzi finálovými piesňami. Spev             

20. ročník
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KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2004

Neviem, či smiem
Skupina So Fine zvíťazila so skladbou Igora Leblocha a Branislava Karcabu

interpretky bol v niektorých pasážach skladby
upravený „vocoderom“, čo ešte pridalo na atraktivite skladby. Bardejovská formácia The Bridge sa
na festivale prezentovala s vlastnou skladbou nazvanou Venované nikomu. Sympatická „gitarovka“, hudobne ovplyvnená britskými zoskupeniami
(U 2, Oasis),  priniesla jedinečný štýl a značné oživenie súťaže. Nostalgickú spoveď mladej skupiny
Bohéma v ich súťažnom príspevku s názvom                
Zabudnutie si vypočuli diváci ako šiestu v poradí.
Skladba Ladislava Jakubčiaka priniesla modernú
„festivalovku“, plnú rytmických zmien a pestrých
harmonických postupov. Určite to bol  ďalší vhodný výber autorskej piesne na finálový večer súťaže. Speváčka Mimi z Bratislavy sa predstavila divákom skladbou s názvom Ako púšť. Autor hudby
Viliam Chudý preukázal svoju všestrannosť, keď
po rockovej piesni pre Rada Moznicha z predchádzajúceho ročníka napísal a naprogramoval uvedenú skladbu v štýle hip-hop. Ako ôsma v poradí
vystúpila banskobystrická skupina Schody s piesňou autorov Juraja Haška a Marcela Perecára
Keby. Skúsená formácia prezentujúca „fusion music“ odviedla veľmi kvalitný výkon, no kombináciou ženského a mužského spevu sa odklonila              
od očakávanej „moderny“. Študentka bratislavského konzervatória Veronika Gidová zaspie-        
vala skladbu autorov Roba Tkáča, Petra Kočiša
a Dominiky Gidovej s názvom Nemý pocit. Zaujímavá kombinácia syntetizátorovej hudby, vrátane
rytmickej sekcie v spojení s vkusnými gitarovými
„vyhrávkami“, priniesla jedinečnú nahrávku s výraznými znakmi originality. Veľkou mierou k tomu
prispela skvele disponovaná interpretka piesne.
Druhé miesto si vybojovala trebišovská pätica
s názvom Odvaha. Skladba autora Michala Šandora Život je zmena, priniesla melodický rock s výbornými gitarami, v závere doplnenými klávesovými nástrojmi. Pieseň, po textovej stránke venovaná ženám, potešila všetky vekové kategórie                
obecenstva.

„...Život je zmena, preto nebuď urazená,
že mám rád všetky ženy, nielen teba,
život je zmena, preto nebuď prekvapená,
že mám rád všetko, čo sa volá žena...“
                                                (Život je zmena)
Prešovská skupina Stopa vystúpila na festivale so skladbou s názvom Svet anjelov spí. Autorka
a  interpretka Marcela Jurčenková napísala pieseň
podľa vzoru známych Crannberies, čo potvrdil aj
vokálny prejav spomínanej speváčky. Kvalitný výkon skupiny prispel k výbornej úrovni súťažného
ročníka. Posledná skladba finálového večera s názvom Snáď v podaní domáceho speváka Ivana
Biča si odniesla tretie miesto z jubilejného ročníka
súťaže. Autor piesne Zoltán Tóth zložil moderne
znejúcu sambu, výborne interpretovanú  Ivanom
Bičom.
„....Zrazu môj život sa mi neskutočne páči,
tvoju tvár vidím každý večer skôr, než zaspím,
cítim, že bez teba sa mi žiť neoplatí,
od rána hľadám ťa, dúfam, že ťa nestratím...“
                                                                 (Snáď)
Aj v tomto prípade nastal efekt odrazového
mostíka, keďže spomínaný interpret už má na konte mnoho úspešných vystúpení, vrátane spolupráce s formáciou Peter Bič Project.
Členmi odbornej poroty boli Ľuboš Zeman,
Igor Timko, Vlado Puchala, Marián Čekovský, Igor
Gallo, Nataša Džunková a Juraj Vančík.
Hosťami programu boli laureáti predchádzajúcich ročníkov súťaže. Na úvod sa predstavil víťaz
KZP 2003 - Tomáš Krak, ktorého na pódiu vy-            
striedala „strieborná“ speváčka z roku 2002,  
Anna  Babjaková. Na záver vystúpili víťazi  z roku
1996 - skupina No Name.   
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scéna

prejav právom zožal úspech u odbornej poroty
a možno konštatovať, že spomedzi ostatných súťažiacich bol jednoznačne najlepší.
plagát

21. ročník
Uskutočnil sa 16. októbra 2005 v košickom
Jumbo centre. Do finálového večera vybrala komisia 11 piesní. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom badať miernu stagnáciu, najmä čo sa týka
tvorby mladých hudobných skupín. Minimum           
nových nápadov a návrat k menej atraktívnym
žánrom bol charakteristickým znakom uvedeného
ročníka súťaže. Moderátorom večera bol Marcel
Forgáč.
Domáca skupina Zephyr rozbehla 21. súťažný
ročník vlastnou skladbou s názvom Gestá. Moderný rock s výborným textom Mikiho Lechmana
priniesol hneď na úvod poriadnu porciu gitarovej
muziky. Skupina disponovala kvalitným obsadením, nahrávku by však vylepšil konkrétnejší zvuk
bicích nástrojov. Spevák s umeleckým menom
Joshki predstavil divákom vlastnú skladbu s názvom Žena. Spevák z Levíc zaspieval svoje vyznanie spočiatku v pomalom tempe, v refréne skladby však nastáva vhodná zmena tempa, prinášajúca celkové spestrenie piesne. V poradí tretiu súťažnú skladbu, autorov Bruna Oravca a Miroslava
Juriku s názvom Len tak sa nedám, zaspievala
Lenka Derdová zo Senice. Pri svojom debuto-        
vom vystúpení na súťaži  získala interpretka s uvedenou piesňou druhé miesto. Výborný vokálny              
56

„...Nie som rieka v púšti, jasné váhanie,
všetko, čo chcem, skúsim,
všetko, čo chcem, smiem,
nikdy nebudem plávať len za dom,
pre nič nestratím tvár,
radšej rozbijem múr svojou hlavou,
viem byť dobrá aj zlá...“		
                                        (Len tak sa nedám)
Mladá skupina Good Fancy z Košíc sa stala
víťazom KZP 2005 s piesňou Nekonečná. Študenti
konzervatória a víťazi U. S. Steel Talent Night 2004
si zo súťaže odniesli prvé miesto vďaka výrazne
najmodernejšiemu prejavu. Ďalšou devízou skupiny bola celková vyváženosť jednotlivých hudobných nástrojov a spevu, takže o víťazovi tentoraz
nemohlo byť pochýb.
„...Aj keď ti nezavolá,
môžeš to skúšať znova,
ja ti radím nechaj to tak,
už sa mu nedovoláš,
ten hrubý múr nezdoláš,
prečo je všetko naopak,
život si vychutnaj,
do poslednej kvapky, ktorú máš,
minulosť nechaj tak
a na budúcnosť pozeraj...“
                                                      (Nekonečná)

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2005

Nekonečná

Ladislav Urbán autorom víťaznej skladby
v podaní skupiny Good Fancy

V druhom súťažnom ročníku za sebou sa
predstavila skupina Odvaha z Trebišova. Skladba
s názvom Všetko má svoj čas autorov Michala
Šandora a Miloša Mantiča priniesla divákom veselý rock s výbornými gitarami a kvalitným spe-  
vom. Zvukovo sa skupina občas dostávala štýlovo                       
ku country rocku, čo mohlo zapríčiniť jej neumiestnenie v aktuálnom ročníku súťaže. Známy
slovenský hudobný skladateľ a dirigent Rudolf
Géri bol autorom v poradí šiestej súťažnej skladby
s názvom Na kolenách. Ako interpreta si vybral
mladú speváčku Ivanu Poláčkovú z  Pezinka. Účastníčka viacerých festivalov vyspievala autorom
piesne tretie miesto. Žánrovo pestrá skladba           
potešila nielen odbornú porotu, ale aj publikum.

porota – zľava Kuly, Roman Timko, Igor Timko,
Dezider Kúkoľ, Igor Gallo, Vlado Valovič a Vlado Puchala

z najväčších prekvapení večera. Po niekoľkoročnej
absencii sa na festivale objavil autor skladby          
Šachovnica - Ján Sivuľka zo Starej Ľubovne. Text
k piesni napísala Eva Kollárová a interpretovala         
ju Marcela Petriľáková, finalistka Medzinárodného festivalu mládežníckej piesne Kielce 2002.             
„...To, čo mám, nie je málo,
Napriek výbornému výkonu speváčky skladba netajných 19, nebudem to skrývať,
zaznamenala úspech, najmä pre slabú aktuálnosť
pred sebou mám chuť snívať
hudby a textu. Ako predposledná v poradí vystúpio poklade slov, pri ktorých ťa vídam
la mladá košická skupina Alibi s piesňou Neodleť.
na kolenách...“
Autor skladby Martin Skuban, v roku 2000 účastník súťaže so skupinou Zvončeky, napísal pieseň
                                                    (Na kolenách)
štýlovo podobnú skladbe With, or without you od
Denis Miško z Bratislavy sa na súťaži pre-    skupiny U2 (najmä úvod skladby). Celkový dojem
zentoval vlastnou skladbou s názvom Všetko, však   môžeme hodnotiť ako veľmi dobrý vďaka
čo mám. Spočiatku klavírna balada, plynulo pre- kvalitnému spevu a „soundu“ skupiny. S posledchádzajúca do rýchleho beatového rytmu, zaujala ným súťažným príspevkom prišla speváčka Mimi,
kvalitným prevedením a hlasom interpreta. Ostá- ktorá interpretovala skladbu autorov Dušan Rativa len veriť, že postupne sa prebojuje v tvrdej   cu a Ivana Szanislovej s názvom Kde ťa blízko
konkurencii slovenskej pop scény k vyšším métam. mám. Pomalý song takto symbolicky uzavrel                
Skupina Fajn z  Veľkých Kapušian prispela  do sú- 21. súťažný ročník Košického zlatého pokladu.
ťažného ročníka „funkovou“ skladbou autora PetČlenmi odbornej poroty boli Igor Timko,            
ra Balogha s názvom Trochu iný. Moderné poní- Vlado Puchala, Marián Čekovský, Igor Gallo, Kuly,
manie štýlu, ktorého najúspešnejším predstavite- Ján Laššák a Vlado Valovič.
ľom je momentálne britská formácia Jamiroquai,
Hosťami súťaže boli víťazi predchádzajúceho
potešilo všetkých prítomných v sále, najmä výbor- ročníka - skupina So Fine. Po nich   sa divákom
ným spevom interpreta skupiny a   tiež sólovými predstavil dlhoročný člen poroty Marián Čekovský
vstupmi keyboardu a gitary. Aj napriek tomu,               a na záver vystúpila populárna skupina Desmod.
že skupina nebola ocenená, postarala sa o jedno
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predstavila v druhom súťažnom ročníku  
za sebou. Tentoraz si pripravila skladbu
Uskutočnil sa 18. novembra vo Veľ- v štýle reggae, s textom o aktuálnych počíkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Koši- tačových trendoch a problémoch, ktoré
ciach. Takmer 200 divákov si vypočulo            v spojitosti s nimi vznikajú. Piatym súťažia11 finálových súťažných skladieb. Mode- cim v poradí bol Jaroslav Závodský s vlastnou skladbou nazvanom Pokoj v duši.
rátorom bol Juraj Zetyák.
Hudobný experiment so „silným“ textom
Na úvod sa predstavila domáca skubol ukážkou štýlovej nevyhranenosti autopina P. M. Soft so skladbou Nocturno.
ra, hľadajúceho optimálnu hudobnú reč.
Altový vokálny prejav speváčky výraznou
Po dlhšom čase si diváci mali možnosť vymierou prispel k celkovému umeleckému
počuť romantickú „festivalovku“ s názvom
dojmu z  piesne, keďže skupina predviedla
Nech príde, čo môže prísť. Autorka a spekompaktný výkon. Autormi skladby boli
váčka Veronika Kopaničáková z Levoče ju
Peter Tomi a   Peter Mokranský. Autorka
napísala s  Alexom Dubayom a Miroslavom
a interpretka Nataša Dojčáková sa predJurikom. Žánrovo zastaraná pieseň nestavila vlastnou skladbou s názvom Nežná.
mohla v konkurencii pomýšľať na umiestK výbornému speváckemu výkonu pridala
nenie medzi najlepšími, napriek nesporne
interpretka vlastný gitarový sprievod, taksympatickému výkonu speváčky. Skupina
že jej vystúpenie vyznelo klubovo. Košický
NO N3 z Nových Zámkov si pri svojej pre„Bon Jovi“, Rado Moznich, súťažil na festimiére na podujatí odniesla druhé miesto
vale už po tretí raz. Na skladbe s názvom
so skladbou autora Richarda Hegera           
Príď ku mne sa podieľal aj autorsky, takže
Vietor a dážď. Opäť sa potvrdilo, že rovnonastalo výrazné „kopírovanie“ štýlu jeho
váha hudby a   textu, v spojení s celkoobľúbeného interpreta. Textovej   časti
vou originalitou predvedenia, slávi na súskladby, najmä jej refrénu, chýba výraznejťaži úspechy.
šia nápaditosť. Skupina Alibi z Košíc sa
s piesňou Martina Skubana Systém error

22. ročník
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Posledný zo všetkých dní
Víťazná skladba z autorskej dielne skupiny Outline na text Andreja Studenčana

„...Zdá sa, že som dnes zaujatý voči tebe,
nechcem počúvať ani mať ťa pri sebe,
zdá sa, že som dnes zaujatý voči davu,
nikto by nečakal odo mňa túto správu...“
                                                  (Vietor a dážď)
To isté platí aj v prípade skupiny Outline, ktorá sa stala víťazom 22. ročníka súťaže s piesňou
Posledný zo všetkých dní. Pieseň z vlastného repertoáru skupiny, otextovaná Andrejom Studenčanom, získala od porotcov najviac hlasov, čo rozhodlo o konečnom poradí.
„...Posledný zo všetkých dní,
vtedy sa zastavím,
konečne vidím svoj cieľ,
ešte sa na chvíľu vrátim a otočím späť,
viem, že som získal, nie stratil...“
                              (Posledný zo všetkých dní)
Ešte o niečo modernejším „soundom“ ako
víťazná skupina sa predstavila formácia Millionmill z Považskej Bystrice. Ich skladba s názvom
Nad zemou bola ukážkou aktuálnych trendov populárnej hudby. Predposlednou súťažnou piesňou
bola skladba Miroslava Šmajdu s názvom Suchý
ľad. V podaní skupiny Skivers si mohli prítomní diváci vypočuť skvelú skladbu, ktorá mohla mať ambície na popredné umiestnenie. Jeden z najlepších výkonov večera však tentoraz u odbornej po-

roty neuspel. Záverečnú pieseň autorov Marka
Sarvaša a  Anny Tomkovej s názvom Pestrá zahrala
domáca formácia Smooth Company. Autorsky
azda najoriginálnejšia skladba večera, plná výborných tempových a harmonických zmien, priniesla
jeden z najhodnotnejších výkonov večera. Vynikajúco znejúca nahrávka si odniesla z festivalu tretie
miesto a dôstojne uzavrela súťažnú časť 22. ročníka.
„...Svetložltý deň, ja ťa predpokladám,
ty v mojom bledom vnútri,
ja v tvojich horkých farbách,
z mojich rúk opadlo lístie,
moje hĺbky zmýva dážď,
ani mráz, ani tieseň, šero svitá v nás...“
                                                               (Pestrá)
Súťažné piesne hodnotila odborná porota
v zložení Igor Timko, Zoltán Szallai, Peter Bič, Igor
Gallo, Rasťo Kopina, Robo Kopina a Ján Lašák.
Po odznení posledného súťažného príspevku
privítali diváci vo Veľkom štúdiu SRo víťazov predchádzajúceho ročníka – skupinu Good Fancy. Veľmi príjemným spestrením večera bolo „unnplugged“ vystúpenie skupiny Stereo, ktorej líder Andy
Ďurica si víťazstvo na tejto súťaži vychutnal v roku
2001.
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skupina EMSOFT

23. ročník
Uskutočnil sa 27. októbra 2007 v košickom
Jumbo centre. Do finálového večera vybrala výberová komisia 12 piesní. Charakteristickou črtou
tohto ročníka bolo, že väčšina prihlásených piesní
bola nahratá v rôznych produkčných štúdiách,
a tak mala komisia možnosť vyberať z kvalitných
nahrávok. Aktuálny ročník ponúkol aj vynikajúcu
zvukovú, svetelnú techniku a pyrotechnické  efekty. Moderátorom bol Michal Hudák.
Na úvod sa predstavila talentovaná Lucia           
Radecká z Michaloviec. Zaspievala vlastnú skladbu
s názvom Stále ťa míňam. Veľmi dobre vystavaná
pesnička znesie aj najprísnejšie kritériá. Získala
s ňou druhé miesto.
„...Sfúkla som sviečky, dopila víno,
byť dlho bez teba je o niečom inom,
kým sa mi snívaš, do dlaní ti padám,
odchádzaš sám,
stále ťa míňam, míňam náhodou,
nauč sa dýchať, sám dýchať pod vodou...“
                                                (Stále ťa míňam)
Ak by speváčka podala na pódiu istejší výkon,
možno by bola mohla pomýšľať aj na absolútne
víťazstvo. Mladá formácia zo Sečoviec, skupina
Magnet, mala na súťaži svoju premiéru. Jej členovia patrili medzi najmladších súťažiacich v celej
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histórii podujatia a ich autentický výkon ocenili aj
diváci v sále veľkým potleskom. Ich súťažnú pieseň Hra na lásku napísal Juraj Begala. Tretie
miesto zo súťaže si odniesla Lenka Ferenčíková            
z Kremnice. Príjemnú vlastnú skladbu s názvom                          
Keď prekročím rieku ponúkla spolu so sprievodnou   skupinou. Pesnička má všetky predpoklady
na rozhlasové vysielanie.
„...Nie som víla, ani anjel a či umelec,
tak sa prosím neusmievaj,
čo je dobré, nepovedz,
kadiaľ kráčam do neznáma,
pod nohami cesty niet,
posypem ju lentilkami,
možno potom trafím späť...“
                                      (Keď prekročím rieku)
Spevák a autor skupiny So Fine z Humenného Branislav Karcaba sa rozhodol súťažiť na Košickom zlatom poklade ako sólista. Ponúkol baladickú pieseň s názvom Tiež. Vyzretý interpretačný
prejav a kvalitný aranžmán zapôsobili na divákov
v sále, no odborná porota túto súťažnú skladbu
neocenila. Košická formácia Intermezzo priniesla
vo svojej súťažnej skladbe s názvom Iná prvky
etna. Výborná interpretácia náročnej piesne patrila    k vrcholom 23. ročníka súťaže. Autormi boli
Peter Tomko, Marek Szarvaš a Anna Tomková.
Skladateľ, textár a spevák v jednej osobe s umeleckým menom Silo sa predstavil s popovou              
pesničkou Básnik.  Svojou výstavbou, ani tým, ako
bola podaná však odbornú porotu nezaujala.              
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Nečakám

skupina MILION MILL

Mária Dobranská so skupinou Emsoft vyspievala víťazstvo
vlastnej skladbe a jej spoluautorom
Petrovi Tomimu a Vladovi Krauszovi

Víťaznou skladbou 23. ročníka Košického zlatého pokladu 2007           
sa stala pieseň autorov Petra Tomiho, Marie Dobranskej a textára
Vlada Krausza Nečakám. Rocková balada v podaní košickej skupiny
Emsoft zaujala predovšetkým kvalitným textom a výrazným                   
spevom speváčky a spoluautorky Márie Dobranskej.
Dávid Zaprihač

vyhlásenie výsledkov
– Juraj Hidvéghy, skupina EMSOFT

„...Dýcham viac, než dýchať viem,
cítim viac, než dá sa znieť,
márne skúšam niečo nájsť,
nielen prázdno stien,
tak striedam, tak striedam sto miest,
nehľadám sen, keď ráno vstávam,  
nečakám zázrak zázrakov,
nehľadám nádej,
keď v tme svietim zápalkou...“
                                                                                        (Nečakám)
Alternatívnym prvkom v súťaži bola skladba formácie Millas
Groove zo Spišskej Novej Vsi. Aj keď nezískala žiadnu cenu, bola
zaujímavým spestrením podujatia. Košická speváčka Denisa                  
Dúlová zaspievala pesničku Petra Rosného a Rebeccy Reinerovej
Otázka. Pekne harmonicky vystavaná skladba s autentickým textom pôsobila presvedčivo, no v silnej konkurencii ocenenie nezískala. Autor hudby a textu piesne Testament, Miroslav Valovič              
zo Žiliny, nechal vyznieť kvalitný hlasový potenciál Dávia Zaprihača.
Mladý talentovaný spevák spolu so sláčikovým kvartetom                            
a sprievodnou skupinou pôsobil na pódiu presvedčivo. Autor                   
Ľuboš Môcik napísal pieseň Sentimentálna, no na súťaži ne-                  
vyznela podľa očakávania. Slabšia hlasová dispozícia speváčky
Zuzany Donovalovej ju odsunula z kategórie možných víťazov.              
Záver súťažnej časti finálového večera patril priamočiarej rockovej
skladbe Život. Autorsky a interpretačne sa na nej podieľali chlapci
zo skupiny Millionmill z Považskej Bystrice. Ich vystúpenie bolo
spestrením večera. Možno mierne afektovaný spev spôsobil,                                
že sa  neumiestnili vo víťaznej trojke.
Odborná porota pracovala v zložení: Ľuboš Zeman, Vašo              
Patejdl, Robo Kopina, Igor Timko, Zoltán Sallai, Peter Nagy a Ľuboš
Machaj. V nesúťažnej časti večera sa predstavili: skupina Komajota, Vašo Patejd, Peter Nagy a skupina No Name.

Denisa Dúlová
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skupina JANAIS

Production. Svoje vystúpenie zvládla intonačne
veľmi dobre a má predpoklady dostať sa na vrchol
našej hudobnej scény. V poradí tretia súťažná
skladba s názvom Sofistikovaný svet, autorov
Dušana Havrilu a Marušky Kožlejovej, odznela
Uskutočnil sa 20. septembra 2008 v košic- v podaní prešovskej skupiny Out of control. Možkom Jumbo centre. Záujem súťažiť prejavilo 138 no práve jemné intonačné zaváhania speváka kaautorov a interpretov z celého Slovenska, do finá- pely spôsobili, že pesnička nepatrila medzi víťazlového večera vybrala komisia 12 piesní. Súťaž né.
Víťazstvo si zo súťaže odniesla Monika              
charakterizovala bohatá žánrová pestrosť skladieb. Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že do sú- Satková z Pezinka. Autorom víťaznej skladby Možťaže prišla aj prihláška z USA, no v konkurencii            no mi je fajn bol Pavol Bizoň. Jemná balada zaujadomácich príspevkov neobstála. Moderátorom la nielen odbornú porotu, ale aj divákov v sále.
Zaujímavo aranžovanej pesničke s krásnou melovečera bol Viliam Csontos.
Súťaž odštartovala skupina Proone z Humen- dickou linkou výrazne pomohla aj speváčka.
ného. Zahrala a zaspievala súťažnú skladbu Petra
„...Kým máš čím mávať, mávaj koľko sa dá,
Halgaša s názvom Svetlomet. Pesnička určite pokeď máš čo dávať, dávaj, kým ťa ja mám,
tešila priaznivcov poprocku. Mladá ambiciózna
lupienky blúdia, ľudia ľúbia sa fajn,
speváčka Brigita z Bratislavy ponúkla tanečne             
zajtra sa súdia, budia do rána raj...“
ladenú skladbu s názvom My love, ktorú si sama
                                            (Možno mi je fajn)
otextovala. O hudbu sa jej postarala Peanuts             

24. ročník

vyhlásenie výsledkov –
Juraj Hidvéghy, Monika Satková
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skupina OUT OF CONTROL

skupina SUNLIPS
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Možno mi je fajn
Speváčka Monika Satková zvíťazila so skladbou Pavla Bizoňa

S poradovým číslom 5 sa s energickou rockovou skladbou To nemyslíš vážne na súťaži predstavila humenská formácia Minerva. Aj keď
skladba autora Igora Leblocha nezískala žiadne
ocenenie, určite patrila medzi tie, ktoré zaujali.
Prešovsko–košická skupina Sunlips s pesničkou
Pavla Vozára a Viktórie Kolárikovej  Iba dav získala
na súťaži 2. miesto.

„...Padám z výšky neba, hlava sa mi točí,
bez padáka voľný pád, zachraňujem seba,
iskra nepreskočí, aj keby poslednýkrát,
veď púšťame sa k vode, aj stroskotané lode sú,
pokojná je hladina,
aj keď ranených nás odnesú...“
                                               (Voľným pádom)

Jej autentický spevácky výkon zaujal nielen
odbornú porotu, ale aj poslucháčov v Jumbo centre a cena jej právom patrila. Muzikálový hlas          
Dávida Zaprihača výrazne pomohol  skladbe Snáď
„...Svet už nám zmenil tvár,
s poradovým číslom 10, ktorú spevák napísal spoprikrátky je kalendár,
lu s Miroslavom Valovičom. Košická formácia  
do nových svetlých dní, pekla nás uchýli,
Chocolate vanilla ponúkla kompozične náročnejvečerné svitanie bezvetrie ovanie,
šiu skladbu Cesty. Autorsky sa na nej podieľali
Matúš Pavlík a Simona Feherová. Skladba zaujala
prinúti nás zamyslieť sa,  
predovšetkým bohatou harmóniou a inštrumenniekde musí predsa...“
tálnymi výkonmi muzikantov. S poradovým číslom
                                                             (Iba dav)
11 súťažil spevák, skladateľ a textár Števo Šanta            
z Popradu. V jeho podaní zaznela pieseň Košeľa.
Presvedčivo pôsobil  pódiový prejav skupiny,
Skupina Zhluk z Nitry uzavrela finálovú dvanástku
ktorý zatienil aj jemné intonačné nedostatky.            
energickou skladbou Martina Faktora a Veroniky
Folklórne ladená súťažná pieseň číslo 7, Ľanová
Kačkovičovej s názvom Stúpaj.
košieľka, autora a interpreta v jednej osobe Jána
Odborná porota pracovala v zložení: Ľuboš
Majerčíka, patrila medzi žánrové spestrenia súťaZeman,
Marián Čekovský, Robo Grigorov, Juraj
že. 3. miesto prisúdila odborná porota bratislavVančík,
Rasťo
Kopina, Igor Timko, Zoltán Sallai,
skej speváčke Janais, ktorá si v poradí ôsmu súťažMartin
Gašpar
a Ľuboš Machaj.
nú skladu Voľným pádom skomponovala a aj otexV nesúťažnej časti sa predstavila skupina Em-tovala.
soft a na veľkoplošnej projekcii si diváci mohli pozrieť videoklip k ich víťaznej skladbe Nečakám
z minulého ročníka súťaže. Skvelý umelecký zážitok prinieslo vystúpenie Mariána Čekovského,
ktorý sa predstavil s Tomášom Okresom, Františkom   Benešom a Martinom Gašparom. Jasne
dokázal, že je skvelý muzikant a že to na pódiu  
jednoducho vie... Košická skupina Nocadeň potvrdila, že na vrchol našej hudobnej scény právom
patrí. Záver nesúťažnej časti patril vystúpeniu         
populárneho Roba Grigorova.
Celé podujatie odvysielalo v priamom prenose
Rádio
Regina.
Monika Satková
História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019
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skupina SILO A LAMPA SVIEŤ

25. ročník
Jubilejný 25. ročník sa uskutočnil 17. 10. 2009
v košickom Jumbo centre. Z rekordných 191         
prihlásených skladieb vybrala komisia do finálového večera 10. Celoslovenský charakter súťaže           
potvrdila aj skutočnosť, že 3 súťažiaci boli zo západného Slovenska, 3 zo stredného a  4 z východného. Na vysokej úrovni bola nielen zvuková
aparatúra, ale predovšetkým moderná scéna,
ktorá využívala technické možnosti veľkoplošnej
projekcie. Moderátormi večera boli Gabriela Viazanková a Roman Bomboš.
Ako prvá odznela súťažná skladba autora
hudby a textu Miloša Košťála z Leopoldova,              
ktorý si ju aj sám zaspieval. Poprocková skladba
Na krídlach zaujala melodickým refrénom. Drobné intonačné nedostatky možno pripravili jej protagonistu o umiestnenie v prvej trojke. Sympatie
divákov v sále si získala skupina Magnet zo Sečoviec. Súťažila s pesničkou Juraja Begalu Vlastný
štýl. Síce nič nevyhrala, ale vzhľadom k mladému
veku jej členov je vysoko pravdepodobné, že kapela môže mať skvelú budúcnosť. Prvé miesto si            
zo súťaže odniesla folkovo ladená skladba Strom
autora hudby a textu Sila.
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„...Stával na brehu rieky zelený strom,
vietor robil mu prieky a v tom nastal zlom,
vlna nezlomných búrok mu zničila pleť,
odvtedy už len chradol
a spomínal keď šťastie našiel,
svoj domov tam pod hviezdami,
štyri kostýmy striedal si s obdobiami...“
                                                               (Strom)
Kapela Silo a lampa svieť! pochádza z Dolnej
Lehoty, na pomoc si zobrala aj tanečnicu, a za víťazstvo získala i možnosť nahrávania ďalších piesní
v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu, spolu
s videoklipom k víťaznej skladbe. Z Vranova nad
Topľou pochádza interpret štvrtej súťažnej
skladby Chýrna zem, skupina Gionno. Autorsky sa
na nej podieľali Ján Mitaľ, Ivan Tásler, Lukáš
Koliviška a Lukáš Duchovič. Rocková pieseň oslovila najviac poslucháčov Rádia Regina a Rádia
Slovensko, a tak v sms hlasovaní získala Cenu
poslucháča. Nebo je plné hviezd je názov piatej
súťažnej skladby Petra Šímu a Marty Vitekovej,
ktorú zaspievala mladá nádejná speváčka Katarína
Cabalová z Nového Mesta nad Váhom. Pesnička
s pekne vystavanou melodickou linkou urči-              
te potešila poslucháčov, no odborná porota ju
neocenila. Skupina Give me five z Humenného
ponúkla pieseň s názvom Vodopád. Zaujímavá
skladba autorov Braňa Karcabu a Stana Kapitána
zaujala predovšetkým mladšiu časť publika,                    
no ocenenie od poroty nezískala. Siedmu súťažnú
skladbu s názvom Chladná zaspievala jej autorka
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Strom

Víťazná skladba Sila – lídra skupiny Silo a lampa svieť!

Stanka Kokavcová z Brezna a okrem potlesku
v sále získala aj uznanie od odbornej poroty
v podobe 3. miesta.
„...V každom z nás dá sa nájsť ten kus,
čo spája tento svet, zmysel viet,
ktorý tak hľadám, nechápem,
prečo chcem to, čo tak ťahá
na dno snov, more slov nestačí, keď padám...“
                                                           (Chladná)
Muzikálovo ladená skladba Jarná v podaní
Dávida Zaprihača bola zaujímavým spestrením
finálovej desiatky súťažných skladieb. Harmonicky
a kompozične dobre vystavaná pieseň však nezískala žiadne ocenenie. Barbara Dubinová z Partizánskeho ponúkla súťažnú skladbu Bruna
Oravca, Mariána Brezániho a Mira Juriku Ak mi
utečieš. Napriek sympatickému pódiovému vystúpeniu speváčky to na ocenenie porotou nestačilo. Jediný súťažiaci z Košíc, Tomi Sučík, ponúkol
pesničku Neodídem. Hudbu si zložil sám, text mu
napísal Jakub Tirčo. Svojím vystúpením si vyslú-          
žil nielen veľký potlesk v sále, ale aj uznanie                    
od odbornej poroty v podobe 2. miesta.

Tomi Sučík

„...Ruku ti podám, vždy keď stratíš rovnováhu,
nevieš odkiaľ kam, ukážem ti cestu správnu,
premôže ťa žiaľ, pomôžem ti všetko zvládnuť,
posledný deň náš, nepustím ťa,
neodídem sám...“
                                                        (Neodídem)
V nesúťažnej časti večera sa predstavili
minuloročná víťazka Monika Satková, Kristína
a Peter Cmorík. Hudobným prekvapením bola
nová pieseň Juraja Hidvéghyho a Vlada Puchalu
Jediná šanca naživo, ktorú dotvorila skupina            
No Name. Skladbu venovanú 25. výročiu tejto
súťaže odspievali jej predchádzajúci víťazi: Juraj
Vančík, Tomáš Krak, Andy Ďurica, Mária Dobranská a Igor Timko.
Výkony finalistov hodnotila odborná porota    
v zložení: Peter Cmorík, Igor Timko, Marián                   
Čekovský, Ľuboš Zeman, Juraj Vančík a Juraj
Hidvéghy. Hosťami večera boli Kristína a Peter
Cmorík.
Priamy prenos z podujatia odvysielali Rádio
Regina a Rádio Slovensko.

Tomáš Krak, Mária Dobranská, Igor Timko a Juraj Vančík

vyhlásenie výsledkov  - Roman Bomboš,
Igor Timko, Gabriela Viazanková, Juraj Hidvéghy
a skupina SILO A LAMPA SVIEŤ!
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skupina ALIAS

26. ročník
Finálový večer 26. ročníka sa uskutočnil              
23. 10. 2010 vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach. Do súťaže bolo prihlásených        
249 piesní, z ktorých výberová komisia posunula
24 do semifinále. V priebehu septembra odzneli            
v Rádiu Slovensko a 6 piesní s najväčším počtom
sms hlasov postúpilo do finále. Ďalších 6 piesní    
vybrali do finále osobnosti slovenskej populárnej
hudby: Beáta Dubasová, Peter Nagy, Peter Cmorík
a Marián Čekovský. Výbornú atmosféru finálového večera umocnil skvelý výkon moderátora             
Romana Bomboša a hlavne diváci prejavujúci svoju spokojnosť  búrlivým potleskom.
Ako prvá zaznela skladba s názvom Jesenná,
pod ktorú sa autorsky podpísal Jozef Patkaň. Interpretovala ju skupina Šarka z Bardejova. Sympatie
publika si získala predovšetkým speváčka, iba pätnásťročná Natália Germanová. Študentka masmediálnej komunikácie Kristína Jánošíková zaspievala
druhú finálovú skladbu autorov Zoltána Tótha
a Martina „Jimmiho“ Cimbalu s názvom Nám stačí
málo. Moderne a zaujímavo zaranžovaná pesnička sa publiku páčila, no medzi víťazné sa nedostala. Tretiu súťažnú pieseň s rockovým nádychom
ponúkla bratislavská formácia Alias. Autori Maroš
Oravec, Marián Kocan a Michal Mifkovič ju nazvali
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Iba ty vieš. Banskobystrická skupina Pululu sa
predstavila s pesničkou Michala Badínskeho a Izabely Bérešovej s názvom Ráno. Odborná porota
ocenila túto pieseň 2. miestom. Pokojná skladba
zaujala výbornou interpretáciou i kvalitným textom.
„...Ráno bez obvyklého zhonu,
pokojná káva a zopár stránok z kníh,
pri zvukoch ospalého domu
si vychutnávam posledné okamihy,
keď namiesto stresu ma Vivaldi víta,
keď termíny nie sú a môžem si čítať,
doma pri okne pred svetom skrytá,
hrám sa, že slnko len pre mňa svitá...“
                                                                (Ráno)
Skupina Midas z Košíc súťažila s pesnič-         
kou Miroslava Komolíka s názvom Navždy snáď.
Chytľavý refrén piesne zaujal poslucháčov v sále,
no na ocenenie porotou to nestačilo. S poradovým číslom 7 sa predstavila speváčka Petra Sabová
zo Serede. Otextovala pomalú pesničku Martina
„Jimmiho“ Cimbalu a Zoltána Tótha, a dala jej názov Ticho zúfalých. Tomáš Buranovský z Malej Idy
ponúkol svoju vlastnú pieseň Blízko cieľa, na ktorej spolupracoval s   Jozefom   Harničárom. Zanechal výborný dojem a pesničku ocenila odborná
porota 1. miestom.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2010

Blízko cieľa

Tomáš Buranovský zvíťazil s vlastnou skladbou,
jej spoluautorom bol Jozef Harničár

„...Viem, že úsmev vždy máš chuť skrývať,
nevadí, že to hráš,
poďme žiť, už nechcem len snívať,
nudná zas sa mi zdáš,
pochop, že ma to stále dusí,
na tento boj som len sám,
každý vlak raz pohnúť sa musí,
som silný, kým ťa mám...“
                                                      (Blízko cieľa)

Okrem finančnej odmeny získal aj videoklip
k víťaznej skladbe a priestor na nahrávanie v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu. Súťažnú pieseň s poradovým číslom 8 zaspievala mladá, iba
pätnásťročná speváčka Romana Hlobeňová z Bánoviec nad Bebravou. Autor Martin Vedej túto
pieseň nazval Málo svetla. Skupina Siempre                
z Košíc sa predstavila pesničkou Petra Malinovského a Lukáša Adamca s názvom Mesto snov. Desiatou súťažnou skladbou bola pieseň Vladimíra           
Žigmunda a Martiny Kovaľovej Hurikán. Jej interpretom bola skupina Dama zložená zo študentov
prešovskej súkromnej umeleckej školy, ktorí mali
od 14 do 17 rokov. Skupina Integria súťažila             
s pesničkou Bozk vo dverách, ktorej autormi sú

skupina DISART
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Marcel Palonder

skupina ROUMY

vyhlásenie výsledkov – Tomáš Buranovský, Juraj Hidvéghy

Ján Talpaš a Pavol Bačkay. Interpretačným nasadením členovia skupiny zaujali a roztlieskali divákov.
Dvanástu súťažnú skladbu s jazzovým nádychom
a zaujímavými harmonickými postupmi ocenila
odborná porota 3. miestom. Autori Richard Kompuš a Michaela Borovská ju nazvali Nerozhodná.
Hrala a spievala ju košická formácia Disart.
„...Zmätená zo slov,
čo vdýchol si mi do vlasov,
stratená v uliciach prítmia,
roztopených snov,
tak dlho blúdim snáď, nie je to len hra,
neskrývam sa, iba som nerozhodná...“
                                                    (Nerozhodná)
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porota

V odbornej porote boli: Zuzana Smatanová,
Igor Timko, Zoltán Sallai, Marcel Palonder, Juraj
Hidvéghy, Juraj Vančík a Ľuboš Zeman. V nesúťažnej časti večera sa predstavili: minuloročný              
víťaz – spevák Silo, Marcel Palonder a Zuzana
Smatanová.
Finálový koncert v priamom prenose odvysielali Rádio Slovensko a Rádio Regina.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2010

skupina INTEGRIA

Lukáš Adamec a skupina SIEMPRE

Zuzana Smatanová
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skupina
VESLÁRI

27. ročník
Finálový večer 27. ročníka sa uskutočnil              
22. 10. 2011 vo Veľkom hudobnom štúdiu Rozhlasu a televízie Slovenska v Košiciach. Na tento ročník bolo prihlásených rekordných 302 piesní,              
z ktorých výberová komisia posunula 30 do semifinále.  Tie odzneli v priebehu septembra na Rádiu
Slovensko a z nich prostredníctvom sms hlasovania postúpilo do finále 6 piesní s najväčším počtom hlasov. Ďalších 6 piesní vybrali do finále osobnosti slovenskej populárnej hudby: Beáta Dubasová, Peter Nagy, Peter Cmorík a Marián Čekovský.
Skvelú atmosféru finálového večera napomohol
svojím moderátorským umením Roman Bomboš
a vďační  diváci, ktorí ocenili výkony na pódiu  búrlivým potleskom.
Prvá zaznela skladba s názvom Requiem,
ktorej autorom je Richard Bőnde. Interpretovala
ju skupina Neverback z Nitry. Ako sa hovorí - dala
do toho všetko a presvedčila aj porotu, ktorá pesničku ocenila 2. miestom.
„...Nedopitá káva, teplý džús, 	
dva tiene ja a ty,
otvorený účet, smutné blues,
kto z nás dvoch zaplatí,
moja budúcnosť je šedá,
je to tu, neviem, či prežijem,
že žiadna mi už nedá za pravdu,
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že život nie sú orgie,
dneska svet je mrzutý, ale ešte si tu ty,
vďaka tebe prežijem, stále mi veríš,
stopnime to requiem, ešte som celý...“
                                                          (Requiem)
Levočská skupina Knock-out 94 priniesla              
do súťaže priamočiary rock v podobe súťažnej
piesne číslo dva s názvom S úsmevom na strednej. Tretiu súťažnú pieseň s elektronickým nádychom ponúkla formácia H. O. H. z Lipian. Autori
Ján Bucko a Jana Filová ju nazvali Salvador Dalí.
Pieseň zaujala netradičným aranžmánom, ale aj
slušnou interpretáciou. Sobranecká skupina Flegma  sa predstavila s pesničkou Vladimíra Kreculu
a Evy Zádorovej   Do neba smiech. Melodická
poprocková skladba sa poslucháčom páčila, no
ocenenie od poroty nezískala. Piatu súťažnú skladbu autora Vladimíra Končeka Dnes ponúkla bratislavská skupina Ska2tonics. Veselá skladba v štýle
„ska“ s chytľavou melódiou bola príjemným oživením súťaže. Lucia Šutková - autorka i interpretka
šiestej súťažnej skladby Túžim krídla rozprestrieť
sa predstavila s pesničkou, ktorá patrí do stredného prúdu. Drobným nedostatkom inak pekne          
vystavanej skladby bola mierna intonačná neistota speváčky. Súťažnú pieseň s poradovým číslom   
7 ponúkla košická formácia Fictive Marry.                  
Text piesne Zrýchlený čas napísal Marek Lacko,
o hudbu sa autorsky postarali členovia skupiny.
Príjemným ozvláštnením súťaže bola pieseň v štýle country s názvom Čo nás spája. Hudbu zložil
Roman Vitkovský, text napísal František Jano

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2011

Už nikdy viac

Autori Mário Karas a Vlado Krausz v podaní skupiny
Six & Kristy si odniesli víťazstvo

a s poradovým číslom 8 ju  interpretovala košická
skupina Veslári. Ján Spišák je autorom deviatej súťažnej skladby Zem, ktorú zahrala a zaspievala
skupina Dilemma z Košíc. Napriek sympatiám
publika nezískala ocenenie poroty. Víťazstvo
z tohto ročníka súťaže si odniesla popradská formácia Six & Kristy s pesničkou Mária Karasa a Vladimíra Krausza Už nikdy viac s poradovým číslom
10. Skladbu bola výborne odspievaná, mala  kvalitnú inštrumentáciu a zaujímavý text.
„...Už nikdy viac, v srdci je tma,
takto už býva, keď to náhle končí,
po smiechu plač, skrývam si tvár,
prečo sa dívať do tých dávnych nocí mám,
vo všetkých otázkach len odpovede hádam,
keď v žilách prestáva už prúdiť čokoláva...“
                                                (Už nikdy viac)
Zo súťaže si skupina odniesla výrobu videoklipu k víťaznej piesni a priestor na nahrávanie
ďalších skladieb v hudobnom štúdiu.  Skupina Kvety v podpaží z Košíc zaujala s 11. súťažnou piesňou
Martina Lechmana Keby snáď. Porota ju ocenila
3. miestom.

„...Život nám ukázal,
prečo sme sa v druhom našli,
my sme skutoční, znie mi len tvoj spev,
tak prosím nikam neodíď, keď už nehľadíš.
Myslím si, že to má medzi nami význam,
myslím si, tak ako každý môže
občas myslieť...“
                                                       (Keby snáď )
Súťažnú časť večera uzavrela skupina Patriot
s piesňou Preč od levích jám. Jej text napísal                
Tadeáš Hrozáň, na hudbe spolupracovali bratia
Hrozáňovci a Milan Konečný.
V nesúťažnej časti večera sa predstavili:           
minuloročný víťaz - spevák Tomáš Buranovský a populárna skupina No Name, ktorá na tejto           
súťaži zvíťazila v roku 1996. O výsledkoch rozhodovala odborná porota v zložení: Marián Čekovský, Igor Timko, Zoltán Sallai, Hana Rodová, Juraj
Hidvéghy, Juraj Vančík a Ľuboš Zeman.
Finálový koncert v priamom prenose odvysielali Rádio Slovensko a Rádio Regina.

skupina SIX&KRISTY
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skupina ENERGIA

28. ročník
Finálový večer 28. ročníka sa uskutočnil               
20. 10. 2012 vo Veľkom hudobnom štúdiu Rozhlasu a televízie Slovenska v Košiciach. Do uzávierky
súťaže sa  prihlásilo 216 piesní, z ktorých výberová
komisia posunula 24 do semifinále. Tie odzneli            
v priebehu septembra v Rádiu Slovensko a z nich
prostredníctvom sms hlasovania postúpilo do
finále 6 piesní s najväčším počtom hlasov. Ďalších
6 piesní vybrali do finále osobnosti slovenskej
populárnej hudby: Beáta Dubasová, Peter Nagy,
Peter Cmorík, Peter Bič a Vašo Patejdl. Moderátorom večera bol Roman Bomboš.
Súťažnú časť  odštartovala skladba s názvom
Hviezdy, ktorej autorom je Maroš Iskra. Interpretovala ju skupina 4Others z Trstenej. Obrovskou
energiou presvedčila publikum, ale aj porotu,
ktorá pesničku ocenila 2. miestom.
„...Volaj ma mojím menom, volaj ma perami,
odomkni našu nádej, je hneď za dverami,
samota sa nám smeje, čas kradne obom nám,
dívame sa na hviezdy,
hoc ty si tam a ja som tu sám...“
                                                            (Hviezdy)
Skalická formácia Energia bodovala aj vďaka
charizmatickej speváčke. Porota jej výkon ocenila
3. miestom. Súťažná pieseň  číslo dva mala názov
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Hlavolam, hudbu skomponovali členovia skupiny
Energia, text napísal Marcel Markuš.
„...Cítim sa stratená v mojej mysli,
zmätená dnes už nič viac nevymyslím,
som celá oblečená donaha,
nad ránom zaspávam sama.
Zabudnúť sa nedá na krásne chvíle
od teba venované pre mňa,
zostáva nádej, ešte nie som na dne...“
                                                         (Hlavolam)
Tretiu súťažnú pieseň, s rockovým nádychom,
ponúkla formácia Everlong   zo Šurianok. Autor
Adam Urban ju nazval Úspech si nekúpim.
Sympatická snaha o kontakt s publikom priniesla
veľký potlesk. Popradská skupina Buzz Kill Jack sa
predstavila pesničkou Petra Parimuchu Červené.
Rocková skladba, vyšperkovaná gitarovými figúrami,  sa poslucháčom páčila, no ocenenie od poroty
nezískala. Piatu súťažnú skladbu autora Sila
ponúkla skupina Silo a lampa svieť! Poetická
skladba Nebo zaujala predovšetkým poslucháčov,
ktorí obľubujú šansóny.  Pesničku víťaza Košického
zlatého pokladu z roku 2009 však porota neocenila. Skupina The day off   interpretovala   šiestu
súťažnú skladbu - Uzavretý kruh.   Autorsky sa             
na nej podieľali Rastislav Petečel, Roman Marek,
Lucia Pacoltová, Jozef Závodský a Vladimír Krausz.
Rocková skladba mala dobrý text, no jej interpretácia porotu nepresvedčila. Súťažnú pieseň s poradovým číslom 7 ponúkla skupina P-free band           
z Údola. Hudbu a text piesne 1000 dní napísal
Tomáš Pristáč. Košická formácia Slapevlahera

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2012

Múza

Skupina In Vivo zvíťazila so skladbou
svojho lídra Michala Vargu

skupina FICTIVE MARRY

súťažila s pesničkou Vlada Bujňáka a Rada Moznicha Smer. Priamočiara rocková skladba s číslom             
8 roztlieskala publikum, no zostala bez ocenenia
poroty. Deviatu  súťažnú skladbu autora Michala
Vargu Múza zahrala a zaspievala skupina In Vivo
z Bratislavy. Kombinácia akustických nástrojov,
chytľavá melodická linka s príjemnou harmóniou
si získali porotu, ktorá pieseň ocenila 1. miestom.
„...Keď múza nemá čas,
keď dlho nepočuť jej hlas,
keď svet ti leží pri nohách pustý
a prázdny bez príkras,
keď vytráca sa čaro slov a duša unavená hrou
zastaví na polceste do raja
pod váhou zákazov...“
                                                                (Múza)
Za víťazstvo kapela získala aj výrobu videoklipu k tejto piesni. Skupina Šárka z Bardejova
súťažila s pesničkou Jozefa Patkaňa Znamenia.

Denisa Šantová

V poradí desiata súťažná skladba mala ľahko
zapamätateľnú melódiu, no interpretačne porotu
nezaujala. Skupina Kriss&Mia z Bratislavy súťažila
s poradovým číslom 11.  Pieseň Ja to vážne viem
autorov Krissa, Michaely Žurekovej a Martina            
Jurasa sa svojím charakterom  vymykala z prevažne
rockovo ladenej súťažnej dvanástky. Súťažnú časť
večera uzavrela košická skupina Fictive Marry             
s piesňou Tajný sen. Text piesne napísal Marek
Lacko, na hudbe spolupracovali členovia skupiny
Fictive Marry. Energická skladba upútala aj porotu, no ocenenie napokon nezískala.
V nesúťažnej časti večera sa predstavili:
speváčka Denisa s víťaznou skladbou KZP 2011,
skupina Siempre a Marián Čekovský so skupinou.
O výsledkoch rozhodovala odborná porota v zložení: Marián Čekovský, Igor Timko, Lukáš Adamec,
Luboš Machaj, Juraj Hidvéghy, Juraj Vančík a Ľuboš
Zeman.
Finálový koncert v priamom prenose odvysielali Rádio Slovensko a Rádio Regina.
História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019
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študentka gymnázia Petra Cagalová z Čachtíc.
Zaspievala súťažnú skladbu Na vlastných nohách
autora Lukáša Trautenbergera. Príjemná bala-        
da v komornom aranžmáne potešila priazniv-      
cov romantických piesní. S poradovým číslom 3
súťažila
skupina Blissfull Age. Ponúkla skladbu
Finálový koncert sa uskutočnil v sobotu               
19. októbra vo Veľkom hudobnom štúdiu Rozhla- Sám za seba autora Petra Jarábka. Rockovo ladsu a televízie Slovenska v Košiciach. Do 29. roč- ená kompozícia mala dobrú dynamiku, no menej
níka súťaže bolo prihlásených 154 súťažných atraktívny aranžmán a spevácky výkon. Štvrtou
piesní. Na základe rozhodnutia výberovej komi- súťažnou skladbou bola balada autorov Zuzany
sie, následne sms hlasovania poslucháčov Rádia Kráľovej a Karola Kompasa s názvom Uspávanka.
Slovensko a výberu Petra Nagya, Petra Biča, Petra Interpretovala ju Zuzana Kráľová. Priniesla špeCmoríka a Kristíny sa do finále sa prebojovalo 12. cifickú melodiku a komorný aranžmán. ImaginárTieto nové, po slovensky spievané a do začiatku na kapela je názov formácie, ktorá ponúkla šiestu
súťaže mediálne nezverejnené skladby zazneli súťažnú pesničku s názvom Tak neblázni autora
Martina Vedeja. Formou spracovania sa vymykala
v podaní spevákov a skupín z celého Slovenska.
z bežnej poprockovej produkcie a bola spestrením
Na úvod sa predstavila bratislavská skupina finálovej dvanástky. S poradovým číslom 6 súťaAlias s pesničkou Mariána Kocana a Michala žila skupina Zóna Dilemy s vlastnou skladbou
Mifkoviča s názvom Medzi mrakmi. Presvedčivý Antičmelák. Punkrockovo ladená produkcia zauinterpretačný výkon, ako aj zaujímavá poprocková jala divákov v sále, ale aj odbornú porotu, ktorá ju
kompozícia,  presvedčili odbornú porotu natoľko, ocenila druhým miestom.
že pesničku ocenila 1. miestom.
„...Sám vojak v poli, oáza v púšti, perla v mori,
„...Ešte stále dýcha vo mne,
jediný mrak na nebi visí,
moje srdce nerozhodné,
svet pod ním mizne a letí,
ešte pár rokov mám v pláne nosiť ho
malému mraku bratia sa rodia
na pravej strane,
a nebo kovové krídla zdobia,
cítiš, ako bije, to je dôvod, prečo žijem
zástavy, značky, hranice miznú
a nechcem žiadne iné,
a pandorine skrinky hasnú.
s tým mojím dobre mi je...“
Byť voľný ako vták, unášaný na krídlach,
                                                 (Medzi mrakmi)
cez deň s orlom o svet sa deliť
Súčasťou výhry bol aj videoklip k víťaznej
a v noci tebe s radosťou čeliť...“
piesni. Ako druhá sa predstavila sedemnásťročná
                                                      (Antičmelák)
skupina IN VIVO

29. ročník
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Medzi mrakmi

Chytľavá víťazná skladba autorov Mariána Kocana
a Michala Mifkoviča v podaní skupiny Alias

Ako siedma sa predstavila prešovská skupina My July so skladbou Kataríny Labanovej Na
mapách. Pesnička mala moderne znejúcu kompozíciu s prvkami súčasných hudobných trendov,
nepresvedčivý spevácky výkon jej však znížil šancu
na ocenenie. Tiché miesto je názov súťažnej
skladby číslo 8. Jej autorom a interpretom bol Branislav Belák. Pesnička s aranžmánom pre akustické nástroje určite zaujala poslucháčov, ktorí
obľubujú romantické balady. Deviatou súťažnou
skladbou bola skladba Nedokážem ďalej ísť v podaní prešovskej formácie Lenka Piešová band.           
Autorsky sa naj podieľali Lenka Piešová, Roman
Schon, Roman Vážan, Ján Vážan a Maroš Pieš.          
Pekne vystavaná poprocková skladba bola príjemným obohatením súťažného večera. Mladý
sedemnásťročný spevák Matej Bartko odspieval
10. súťažnú skladbu autorov Jany Kozákovej                 
a Petra Dobríka Cítim, že ťa mám. Zaujímavo zafarbený hlas interpreta upútal poslucháčov, pesnička sa však medzi ocenené nedostala.
Predposlednú skladbu v súťaži interpretovala skupina Aftercrow z Košíc, ako náhradník           
za formáciu CoolHunter, ktorá sa zo zdravotných
dôvodov nemohla súťaže zúčastniť. Chceme bol

názov ich vlastnej súťažnej skladby, ktorá sa môže
zaradiť do poprockovej produkcie. Posledným        
finalistom súťaže bola košická formácia The Letters. Názov jej súťažnej skladby bol Ty spíš
a autorsky sa na nej podieľali Martin Brečko, Juraj
Zubko, Sandra Urbančíková, Ján Kmec, Peter Kelbel, Viktor Mrážik. Poprocková balada oslovila aj
odbornú porotu a zo súťaže si odniesla 3. miesto.
„...Čas rýchlo beží, život sa mení,
rozdielne spôsoby v pôvodnom znení,
predstieraš nádej, snažíš sa nebáť,
deň po dni plynie, ja strácam teba,
ty spíš a všetko zdá sa zbytočné,
ty spíš a ja blúdim s vetrom v tme...“
                                                             (Ty spíš)
V nesúťažnej časti večera účinkovali Simona
Martausová a In Vivo – interpret víťaznej skladby
predchádzajúceho ročníka súťaže. Moderátorom
bol Roman Bomboš. O víťazoch rozhodla odborná
porota v zložení: Igor Timko, Ľuboš Zeman, Zoltán
Sallai, Juraj Vančík, Juraj Hidvéghy a Vincent
Štofaník. Výsledky vyhlásil predseda poroty, Igor
Timko.
Priamy prenos z koncertu odvysielali Rádio
Slovensko a Rádio Regina.

Veľké hudobné štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska v Košiciach
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skupina THE WAVE

30. ročník
Finálový koncert jubilejného ročníka sa
uskutočnil v sobotu 8. novembra v košickom kulturparku Kasárne. Do súťaže bolo prihlásených
188 súťažných piesní. Na základe rozhodnutia
výberovej komisie, následne sms hlasovania
poslucháčov Rádia Slovensko, sa do finále sa prebojovalo 12.  Zazneli v podaní spevákov a skupín
z celého Slovenska a ponúkli poslucháčom
širokospektrálny žánrový záber populárnej hudby.
Prvú súťažnú skladbu s názvom Čo sa stalo
skomponoval a otextoval Róbert Gore, interpretovala ju skupina R-Event z Košíc. Energická,              
dynamická skladba rozbehla súťažný večer, jej
slabinou boli drobné interpretačné nedostatky
speváka. Romantickou baladou Dávno viem,
o čom to je sa s poradovým číslom 2 predstavila
mladá speváčka Laura Mária Koleggová. Autorsky
sa na nej podieľali Mário Karas a Vlado Krausz.
Možno nedostatok speváčkiných skúseností pri         
interpretácii náročnej skladby spôsobil, že táto
pekne vystavaná skladba nevyznela úplne
presvedčivo. Valčík s ilúziou v podaní skupiny Instinct bol názov tretej súťažnej skladby. Jej autormi boli skupina Instinct a Michal Karvay. Skupina vznikla v Prahe a svojím priamočiarym
hudobným prejavom zapôsobila na poslucháčov.
Štvrtou súťažiacou bola Zuzana Mikulcová, ktorá
bola aj autorkou súťažnej skladby Istý pocit.

76

Mladá talentovaná rodáčka z Rimavskej Soboty
ponúkla nový pohľad na tvorbu populárnej hudby.
Zaujímavým frázovaním a výbornou interpretáciou presvedčila odbornú porotu, ktorá ju ocenila
2. miestom.
„...Istý pocit máme, že je všetko zložité,
býva v nás a stále, že čímkoľvek ublížime,
je to len tichý strach, jednoduchý zlý hlas,
a myslí možno za nás...“
                                                          (Istý pocit)
Panta rhei bol názov piatej súťažnej skladby,
ktorú zaspievali Šimon Kandur a Veronika Brišová.
Autorsky sa na nej podieľali Šimon Kandur a Silvia
Kaščáková. Baladicky ladená pesnička mala
chybičku krásy v podobe neistého výkonu
spevákov. Devätnásťročná Kristína Debnárová           
z Ružomberka sa s poradovým číslom 6 predstavila pesničkou Aj keď sa svet zblázni. Optimistická
pesnička autorskej dvojice Miroslav Leginus
a Ivana Drábová roztlieskala divákov a bola
oživením súťaže. Skupina s názvom Vadim Polke
Blavy súťažila ako siedma so skladbou nazvanou
Zlatá. Jej autorom bol Branislav Moskáľ. Zaujímavo vystavaná skladba však ocenenie od odbornej
poroty nezískala. Súťažná skladba s číslom osem
mala názov Nádych. Ponúkla ju skupina The Wave
a autormi skladby boli Peter Ingnácz s Veronikou
Haluzovou. V rockovej kompozícii bola výrazne
citeľná muzikantská, inštrumentálna vyspelosť
zostavy. Košická dvadsaťdvaročná speváčka                    
Zuzana Eperješiová súťažila s vlastnou skladbou
Zapadá slnko. Mala poradové číslo 9 a ponúkla

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2014

Dva svety

Kristián Dufinec so skupinou Inkognito vyspieval víťazstvo
vlastnej skladbe, ktorej spoluautormi boli Martin Dufinec, Martin Bertič a Michal Choma

skupina YELLOWE

folk-rockovo ladenú skladbu s výraznou dynamikou. Bola zaujímavým žánrovým spestrením
súťažného večera. Skupina Yellowe z Bardejova
ponúkla 10 súťažnú skladbu. Jej názov je Neklam
a autorsky sa na nej podieľali Jozef Dikun, Jaroslav
Geci a František Pivovarník. Skladba s veľkou
dávkou energie zabavila divákov v sále. Víťazstvo
z 30. ročníka si odniesla michalovská skupina
Iconito s Kristiánom Dufincom a skladbou Dva
svety. Presvedčivý výkon oslovil odbornú porotu,
a tá ju ocenila 1. miestom.

Laura Mária Kollegová

„...Ja viem, sme z dvoch rôznych svetov,
obaja utekáme v tieni pred tmou,
no vedz, ak mi nepukne srdce,
ostane tam už len kopec špinavej hrdze,
mali sme spoločné sny,
no neurčili sme si pravidlá hry,
žiaľ,  pochabosť stala sa našou rutinou,
pýtaš sa ma, čo ďalej s našou rodinou...“
                                                         (Dva svety)

Šimon Kandur a Veronika Brišová

Zuzana Eperješiová
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Kristína Debnárová

Súčasťou výhry bola aj výroba videoklipu
k víťaznej skladbe. Poslednú, 12. súťažnú skladbu
ponúkla devätnásťročná Romana Hlobeňová
s umeleckým menom Roumy. Jej vlastná skladba
mala názov To sa ti len zdá a oslovila aj odbornú
porotu, ktorá ju ocenila  3. miestom.
„...Tak ma nechaj,
nesnaž sa vravieť mi, čo mám,
tak ma nechaj,
niečím si musí prejsť človek sám,
tak ma nechaj,

skupina NO NAME
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skupina YELLOWE

nenechaj šťastie mi odísť,
tak ma nechaj, neboj sa,
veď viem, čo robím,
viem, že na mne ti záleží,
ako žena to ocením,
viem, že na mne ti záleží,
ale teraz ma nechaj ísť...“
                                                (To sa ti len zdá)

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2014

skupina INSTICT

V nesúťažnej časti večera účinkovali laureáti
minulých ročníkov súťaže: Juraj Vančík, skupina
No Name a víťaz predchádzajúceho ročníka, skupina Alias. Moderátorom večera bol Roman
Bomboš. O víťazoch rozhodla odborná porota

v zložení: Igor Timko, Ľuboš Zeman, Peter Bič,
Marián Čekovský, Juraj Vančík, Juraj Hidvéghy
a Vincent Štofaník.
Finálový koncert v priamom prenose odvysielali Rádio Regina a Rádio Slovensko.

skupina VADIM POLKE BLAVY
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scéna

31. ročník

Opäť skladba pre náročného poslucháča s prvkami muzikálovej tvorby, ktorá spestrila dramaturgiu súťažného večera.
Mladá štrnásťročná speváčka z Košíc, Ela
Martinčeková, ponúkla moderne ladenú skladbu
autorov Pavla Kusého a Štefana Svetského – Ako
motýľ. Pohodový podtón pesničky a možno aj
sympatický prejav talentovanej speváčky zapôsobili na odbornú porotu, ktorá ju ocenia 2. miestom.

Uskutočnil sa v sobotu 17. októbra v košických Kasárňach/Kulturparku. Do aktuálneho ročníka súťaže bolo prihlásených 170 piesní. Na základe rozhodnutia výberovej komisie a sms hlasovania poslucháčov Rádia Slovensko sa do finále
prebojovalo 12 skladieb, ktoré zazneli v podaní
„...Som ako motýľ, lietam vo výške oblohou,
spevákov a skupín z celého Slovenska. Moderátorom večera bol Roman Bomboš.
a keď sa stratím, ukážeš mi cestu
a som s tebou,
Prvú súťažnú skladbu večera Nad vodou ponúkla košická skupina Dariband. Autorsky sa na
keď strácam, tak splácam svoj dlh za lásku,
nej podieľali Richard Kompuš, Darina Kompušová
keď strácam, tak splácam,
a Peter Mendel. Swingovo ladená kompozícia príodpoveď nepoznám na otázku,
jemne odštartovala súťažný večer, zaujala aj muzisom motýľ, vo výškach lietam,
kantsky vyzretými výkonmi.
túlam sa modrou oblohou,
Ako druhá sa prestavila ďalšia Košičanka
tam v diaľke hudba znie, tam,
Zuzana Eperješiová s umeleckým menom Skyva.
farebnými krídlami tónov...“
Dvadsaťtriročná študentka ponúkla vlastnú sklad                                                        (Ako motýľ)
bu s názvom Divoké kone. Zaujímavá skladba
s jazzovými prvkami určite oslovila náročnejších
Šiestou súťažnou skladbou bola pop-rocková
poslucháčov.
S poradovým číslom 3 súťažila skupina               kompozícia s názvom Bezchybný v podaní skupiny
Beggar´s Velvet. Súťažnú skladbu Spieva si  skom- Freedeggs. O hudbu sa postarali členovia skupiny,
ponoval a otextoval líder formácie, Miroslav Mrva. text napísal Michal Rynický.            
Zaujala zamatovo znejúcim hlasom speváka ako   
aj gitarovými riffmi.   
Kristína Prablesková a Peter Hupka boli autormi štvrtej súťažnej skladby s názvom Svet.
Interpretovala ju skupina Kristína Pra & Milusion.
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KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2015

Len ty a ja

Katarína Demská, Juraj Kováč a Peter Telepčák ml.
sú autormi víťaznej skladby v podaní skupiny Stark band

Lucia Beňačková bola autorkou hudby a aj interpretkou piesne Láska je spam s poradovým číslom 7. Text napísal Rasťo Piovarči. Romanticky ladená moderná skladba s krásnym gitarovým sólom zožala úspech u publika v sále.
Ako ôsma sa na finálovom koncerte predstavila formácia Jana Jónášová kvartet. Pesničku
s názvom Fantázia skomponoval Pavol Brezina,
text napísala Jana Jónášová. Skladba inšpirovaná
hudbou tridsiatych rokov minulého storočia,
s atraktívnymi vokálmi, rozšírila žánrový diapazón
súťaže. Odborná porota ju ocenila 3. miestom.

„...Mať tak v rukách rovný milión,
postavím si na Zobore dom,
a ako sa hovorí,
zasadím aj na záhrade strom,
v lete slnko, more, pláž, nie,
už sa neschovám,
susedine hlášky počúvam
každý deň dokola,
ktorej teraz vytriem zrak...“
                                                       (Fantázia)  

skupina STARK BAND

História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019

81

skupina DARIBAND

Deviata súťažná skladba Princezná zaznela
v podaní skupiny Eso. Hudbu zložili členovia skupiny a text napísal Matej Bene. Chytľavý refrén
a svieži rytmus pesničky takmer roztancovali publikum v sále a podporil skvelú atmosféru finálového koncertu.
Soňa Ferencová zaspievala 10. súťažnú skladbu Zívanie do tmy. Bola z jej autorskej dielne, patrila k pop-rockovým súťažným skladbám.
Predposlednou, jedenástou súťažnou, bola
skladba autorov Pavla Petrika, Vladimíra Gnepu
a Romana Petríka Poď, zaži to. Interpretoval ju
Košičan Pavol Petrik s umeleckým menom Paul
Projekt. Moderná skladba patrila medzi najvýraznejšie súťažné piesne. S poradovým číslom 12            
súťažila košická formácia Stark Band. Autormi jej

Jana Jonášová kvartet
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súťažnej skladby Len ty a ja boli Katarína Demská,
Juraj Kováč, Peter Telepčák ml. Funková kompozícia, doplnená o dychovú sekciu, s presvedčivou
interpretáciou speváčky Kataríny Demskej, viedla
odbornú porotu k oceneniu 1. miestom.
„...Príď za mnou a skús odvahu nájsť,
ja len čakám na pokrok,
nezahoď ten obraz nás dvoch,
to funky nebudeš tancovať sám,
pohyby tvojím telom si vychutnám,
vezmi ma za ruku a odveď ma tam,
kde hra farieb odhalí tvoju tvár...“
                                                       (Len ty a ja)

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2015

výberová komisia – Juraj Hidvéghy, Peter Bič,
Martin Husovský, Igor Timko, Zoltán Sallai, Robo Kopina

SKYVA

Súčasťou ceny pre absolútneho víťaza bol aj
videoklip k piesni.
V nesúťažnej časti večera účinkovali Peter
Cmorik a víťaz predchádzajúceho ročníka súťaže,
Kristián Dufinec so skupinou Iconito. O víťazoch
rozhodla odborná porota v zložení: Peter Bič,           
Zoltán Sallai, Peter Cmorik, Juraj Vančík, Vincent
Štofaník a Juraj Hidvéghy, výsledky vyhlásil               
predseda poroty, Igor Timko.

Košický Kulturpark bol do posledného miesta
zaplnený milovníkmi pôvodnej slovenskej populárnej hudby. V priamom prenose si skvelú atmosféru mohli vychutnať aj poslucháči Rádia Slovensko a Rádia Regina.

Elka Martinčeková so skupinou
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Ján Trojan
a skupina SIGNÁLY

32. ročník
Uskutočnil sa v sobotu 15. októbra v košickom kulturparku Kasárne. Do aktuálneho ročníka
súťaže bolo prihlásených 121 piesní. Na základe
rozhodnutia výberovej komisie a sms hlasovania
poslucháčov Rádia Slovensko sa do finále prebojovalo 12 skladieb, ktoré zazneli v podaní spevákov  
a skupín z celého Slovenska. Moderátorom večera
bol Roman Bomboš.
Súťažný večer odštartovala  Košičanka Kristína Horníková s pesničkou s poradovým číslom 1  
Keď ma máš autorov Pavla Kusého a Štefana Svetského. Táto autorská dvojica získala 2. miesto na
predchádzajúcom  31. ročníku, ich súťažná skladba
z aktuálneho ročníka však medzi ocenené nepatrila.
Martin Brečko, ďalší košický súťažiaci interpret, sa predstavil s druhou súťažnou skladbou
Slová. Romantická balada s príjemným textom
oslovila odbornú porotu, ktorá jej pridelila 1.
miesto.
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„...Keď stromy sú nahé, sú obité vetrom,
keď posledné lístie sa zahalí snehom,
keď zamrznú rieky, dych sa premení
a nechcem sa pýtať na význam znamení.
Spravím si miesto, kde všetko je iné,
kde na všetkom záleží, na pravde aj vine
spravím si miesto pre svoje slová,
miesto, kde môžem vždy začínať znova...“
                                                                 (Slová)
Martin Brečko, ktorý bol aj autorom súťažnej
skladby, získal i priestor na nahrávanie víťaznej
skladby v bratislavskom rozhlasovom štúdiu.
S poradovým číslom 3 súťažila žilinsko-prievidzská skupina Startool so skladbou Dnes som.
Skomponoval a otextoval ju Vladimír Hruška. Novoromantická elektronická kompozícia žánrovo
spestrila dramaturgiu finálového koncertu. Odspieval ju iba pätnásťročný Jakub Bagin. Ako štvrtý
sa   predstavil pesničkár Richard Havel zo Senice.
Skomponoval a otextoval súťažnú skladbu Obrátim list. Poetická „gitarovka“ oslovila publi-          
kum v sále. Skupina Pjur z Partizánskeho súťažila
so skladbou nazvanou Studňa a mala poradové číslo 5. Autorom hudby a textu bol Damián
Hamada.
Druhé miesto si zo súťaže odniesla banskobystrická formácia Kvet z Alokatu. Získala ju za
skladbu Bibiány Kontúrovej Stromy, ktorá súťažila
s poradovým číslom 6. Pesnička s nádychom „alternatívy“ sa výrazne líšila od ostatných súťažných
skladieb, zaujala aj presvedčivou interpretáciou.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2016

Slová

Víťazná romantická skladba autora
a interpreta Martina Brečka

„...Stretla som dva stromy v púšti,
ten prvý môj pohľad lúšti
a druhý túla sa svetom,
listami hrajúc sa s vetrom.
Ten prvý chcel by ma vlastniť,
koreňmi silno zastaviť dych,
a druhý ma naučil žiť,
vdýchol mi vôňu raja, zastavil dych...“
                                                (Stromy)

Dávid Šolc, dvadsaťjedenročný Košičan, súťažil
s vlastnou skladbou Aj keď spím. Mala poradové číslo 7,  
príjemnú harmóniu a melódiu, a veľký ohlas u publika
v sále.
Tretí raz sa na súťaži Košický zlatý poklad predstavila
Zuzana Eperješiová s vlastnou skladbou s názvom Hra.
Táto 8. súťažná skladba patrila do množiny náročnejších
a Zuzana výborne zvládla jej interpretáciu.
Deviata súťažná skladba mala názov Snívanie. Predstavila sa ňou skupina The Breeze, autorsky sa na nej podieľal Richard Kráľovič. Pop-chilloutová skladba spestrila
finálovú dvanástku.
Ján Trojan a skupina Signály  zaujali aj odbornú porotu, ktorá súťažnú skladbu Plán ocenila 3. miestom. Mala
poradové číslo 10 a jej autorom bol Ján Trojan.
„...Je to v nás, nevedieť sa vzdať,
predsa máme len pár chvíľ,
je to v nás, aj po pádoch vstať,
a kráčať aj z posledných síl,
keď zo snov mám iba dlhý súčet strát,
snáď mám miesto, kam mám prísť...“
                                                                               (Plán)

Martin Brečko a moderátor Roman Bomboš

Dávid Šolc

Mám rád život bol názov 11. súťažnej skladby autora
Ondreja Straku, ktorý ju interpretoval spolu so skupinou
Friends. Chytľavá dynamická skladba oslovila pozitívnou
energiou a výrazom.
Poslednou – dvanástou súťažiacou bola dvadsaťročná Zuzana Klingová zo Smižian. Predstavila sa s vlastnou
pesničkou Tak sa pýtam. Jej interpretačná neistota mierne naštrbila celkové vyznenie piesne.   
V nesúťažnej časti večera účinkovali skupina Nocadeň a víťaz predchádzajúceho ročníka súťaže, skupina
Jungle Label (Stark band). O víťazoch rozhodla odborná
porota v zložení: Ľuboš Zeman, Rasťo Kopina, Róbert Kopina, Martina Kubániová, Juraj Vančík  a Juraj Hidvéghy,
výsledky vyhlásil predseda poroty, Peter Bič.
Výbornú atmosféru v sále vytvorili diváci, ktorí s láskou a nadšením tlieskali všetkým mladým súťažiacim, ako
aj hosťom súťaže. Priamy prenos z podujatia si mohli              
vychutnať aj poslucháči Rádia Slovensko.
História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019
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Ondrej Straka
and FRIENDS

33. ročník
Uskutočnil sa v sobotu 14. októbra v košickom kulturparku Kasárne. Do aktuálneho ročníka
súťaže bolo prihlásených 140 piesní. Na základe
rozhodnutia výberovej komisie a sme hlasovania
poslucháčov Rádia Slovensko sa do finále prebojovalo 12 skladieb, ktoré zazneli v podaní spevákov  
a skupín z celého Slovenska. Milovníci pôvodnej
slovenskej populárnej hudby zaplnili do posledného miesta kulturpark a vytvorili jedinečnú atmosféru súťaže. Skvelým výkonom sa blysol aj moderátor Roman Bomboš.
Súťaž odštartovala osemnásťročná Nikola
Kolačkovská zo Spišského Podhradia s vlastnou
skladbou Sama sebou. Moderne zaranžovaná
skladba rozprúdila atmosféru v sále. Pravdepodobne trocha neistý spevácky výkon pripravil pesničku o šance na víťazstvo.
S dávkou muzikoterapie sa skupina Breeze,
s poradovým číslom 2, predstavila chill-outovou
skladbou Šípková princezná. Autorom hudby
a textu bol spevák formácie, Richard Kráľovič.
Ako tretí sa predstavil osemnásťročný multiinštrumentalista Adrián Ondov zo Spišskej Novej
Vsi. Jeho vlastná skladba Negatíva s jednoduchou
harmonickou štruktúrou a veľmi dobrou interpretáciou zaujala odbornú porotu, ktorá ju ocenila         
1. miestom.

86

„...A možno nepatrím tam, tam,
kde by som mal,
tam, kde som spával s tebou,
a možno rútim sa jak domček z karát,
vždycky prekonám strach s tebou...“
Okrem finančnej odmeny získal aj možnosť
nahrať víťaznú skladbu v štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.
S poradovým číslom 4 súťažila banskobystrická formácia Kvet z Alokatu. Ponúkla skladbu
jednej zo speváčok skupiny, Agnesy Pončákovej,
s názvom Obavy. Skladba, žánrovo sa vymykajúca  
zo stredného prúdu, bola spestrením finálového
večera.
Duo Calla s Evou Hájkovou a Katarínou Pončákovou sa predstavilo so skladbou Pod jabloňou.
Autorkami 5. súťažnej skladby boli speváčky skupiny. Zaujímavo ladené vokály, keltské motívy, trocha mystiky a folklórne prvky charakterizovali túto
súťažnú skladbu, ktorá sa taktiež vymykala zo
stredno-prúdového spektra.
Šiesta súťažná skladba mala názov Na výber
nikto nemá. Rockovo ladenú kompozíciu interpretovala skupina MF, ktorá ju skomponovala. Autorkou textu bola Monika Hajšová.
Zo Spišskej Novej Vsi pochádza aj autorka
a interpretka 7. súťažnej skladby Krídla, Zdenka
Poklembová. Moderne vyprodukovaný aranžmán
skladby nezatienil neistý výkon speváčky, a tak
pesnička nemohla ašpirovať na ocenenie.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2017

Negatíva

Adrián Ondov autorom aj interpretom víťaznej skladby

Prepracovaná kompozícia bratislavskej formácie Catharsic s názvom Miesto, kde spala
láska patrila k najkrajším baladám aktuálneho
ročníka súťaže. Presvedčivý výkon speváčky                 
výrazne pomohol súťažnej skladbe číslo 8 autorov
Adama Váryho a Vladimíra Bisa. Odborná porota
ju ocenila 3. miestom.

„...V lese som objavila miesto,
kde hniezdia vtáci,
daj mi ruku, bude sa ti to páčiť,
je to ďaleko od ľudí na starej ceste
plnej hrboľov a zarastených jám.
V srdci som objavila miesto,
kde spala láska,
je mi fajn, bavím sa na jeho hláškach,
v tejto tragikomédii zvanej život,
už sa absolútne nevyznám...“
                                  (Miesto kde spala láska)

skupina MF
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skupina LADIES and GENITALS

Mladá košická skupina Pomaranč s vlastnou
pesničkou s prvkami funku, ska a regae Herpes súťažila v poradí ako deviata. Jemne provokujúci
text piesne a slušné muzikantské výkony hráčov
ocenili poslucháči v sále výrazným potleskom.             
Po pätnástich rokoch sa na Košický zlatý poklad prihlásila Košičanka Alexandra Kešeľová.
V roku 2002 ešte ako sedemnásťročnáročná študentka konzervatória zvíťazila s vlastnou skladbou
Ty so skupinou Ravens Blue. V aktuálnom ročníku
súťažila ako desiata opäť s vlastnou skladbou, ktorej dala názov Fénix. Príjemná, pohodová gitarová
kompozícia potešila divákov v sále.
Predposledná, jedenásta súťažná skladba
mala názov Táto noc. Jej autorom a interpretom
bol Matúš Kohút z Levíc. Táto hip-hopová pesnička
s prvkami reggae takmer roztancovala poslucháčov v sále a umocnila skvelú atmosféru.
Sladké časy mám pred sebou bol názov dvanástej súťažnej skladby. Jej autormi boli Jordán
Dorič a Milan Hredzák a interpretovala ju michalovská kapela Ladies & Genitals. Priamočiara,           
pozitívne ladená skladba uzavrela súťažnú časť večera a zaujala aj odbornú porotu, ktorá ju ocenila
2. miestom.
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„...Zaspievam si šalalala,
rozvoniava čierna káva,
naokolo všetko svedčí, že sme v bezpečí.
Sladké časy mám pred sebou,
nehádam sa, je to tak,
predvádzam sa rád pred tebou,
vždy, keď zbavuješ sa šiat...“
                       (Sladké časy mám pred sebou)
V nesúťažnej časti večera sa predstavila formácia Peter Bič Project a víťaz predchádzajúceho
ročníka súťaže, Martin Brečko. O víťazoch rozhodla odborná porota v zložení: Igor Timko, Peter
Bič, Viktória Vargová, Juraj Vančík, Jindřich                   
Bardon, Richard Jajcay a Juraj Hidvéghy. Výsledky
vyhlásil predseda poroty, Igor Timko.
Priamy prenos z podujatia odvysielalo Rádio
Slovensko.

skupina POMARANČ

Igor Timko s porotou zľava Viktória Vargová, Peter Bič,
Juraj Hidvéghy, Richard Jajcay, Jindřich Bardoň, Juraj Vančík

Alexandra Kešeľová

skupina CALLA

Matúš Kohút

skupina CATARSIS
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skupina AFTERCROW

34. ročník
V sobotu 20. októbra sa košické Kasárne/Kulturpark stali dejiskom finálového koncertu pesničkovej súťaže RTVS Košický zlatý poklad. O víťazstvo v aktuálnom ročníku sa uchádzalo 161 prihlásených piesní. Do finále na základe rozhodnutia
výberovej komisie a sms hlasovania poslucháčov
Rádia Slovensko postúpilo 12 skladieb, ktoré zazneli v podaní spevákov a skupín z celého Slovenska. Moderátorom večera bol Roman Bomboš.
Finálový večer odštartovala prvou súťažnou
skladbou Ja a ty devätnásťročná speváčka z Košíc,
Andrea Atyafiová s umeleckým menom TYA.           
Autormi piesne boli Pavol Petrík a Jarmila Repovská. Romantickému vyznaniu vo forme elektronického popu výrazne pomohla výborná interpretácia speváčky.
Ako druhá sa predstavila skupina Idea z Dolného Kubína. Nehas, čo ťa nepáli bol názov ich
súťažnej skladby, ktorú skomponoval a otextoval
Miroslav Leginus. Klasická poprocková kompozícia
s príjemne vystavanou melodickou linkou a veľmi
dobrým speváckym výkonom roztlieskala divákov
v sále.
Tretiu súťažnú skladbu Sto a miliónkrát
skomponoval Jozef Kolvalčík a otextoval Vlado
Krausz. Interpretovala ju bratislavská speváčka         
BYIA. Skladba s témou lásky a moderným elektronickým aranžmánom oslovila aj odbornú porotu,
ktorá ju ocenila 3. miestom.  
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„...Už viem, čo sa v živote najviac cení,
nik z nás predsa nechce stáť v tieni.
Veď stačí, ozaj stačí málo,
aby nás, v srdci niečo nás hrialo,
stačí nám iba tých pár viet.
Na vlastných nohách stáť
a prežiť každý pád,
lásku dávať, brať sto a miliónkrát...“
                                              (Sto a miliónkrát)
S poradovým číslom 4 súťažila skladba Srdce
otváram. Autormi hudby boli František Jóska
a Maroš Zakuťanský, text napísal František Jóska.
Interpretovala ju košická formácia Aftercrow.
Energická skladba s rockovými gitarami potešila
predovšetkým priaznivcov rocku.
Piata súťažná skladba mala názov Nebezpečenstvo. Autormi hudby a textu boli Simon Ihnát
a Silvester Michalenko. V elektro-akustickom štýle
zaranžovaná skladba patrila počas súťažného večera k najvýraznejším a zaujala aj odbornú porotu,
ktorá jej udelila1. miesto.
„...Zrazu horíte,
spojili sa dve rozdielne dlane,
na seba hľadíte,
stále viete, čo chcete dať za ne,
aj tak sa bojíte, čo príde,
keď budete na dne,
no aj to nebezpečenstvo raz padne...“
                                             (Nebezpečenstvo)

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2018

Nebezpečenstvo

Skupina Nová dimenzia interpretom víťaznej skladby
autorov Simona Hnáta a Silvestra Michalenka

skomponovali členovia skupiny, o text sa postaral
Miroslav Vranský. Skupina ponúkla poriadnu porciu rocku s vysokým tempom a obrovskou enerSúčasťou výhry bol aj priestor na nahrávanie giou.
víťaznej skladby v štúdiu Slovenského rozhlasu
Viktória Tarabová - iba šestnásťročná súťav Bratislave.
žiaca z Trenčianskych Teplíc - súťažila s vlastnou
Prvú polovicu súťažných skladieb uzavrela skladbou Jednoduchá. Pohodová, kultivovaná
skupina Madratz z Vrbového. Rockovo ladená a kompaktná skladba si získala priazeň divákov
skladba Stádo s psychadelickým feelingom auto- a oslovila aj odbornú porotu, ktorá jej pririekla       
rov hudby Tomáša Klinkovského a Šimona                        2. miesto.
Kratochvíla, a autorky textu Anny Kislíkovej, zauja„...Mám vlasy s myšlienkami
la aj vďaka melodickému a čistému speváckemu
popletené spolu asi,
výkonu speváčky.     
no city silné, sťaby boli ťažšie
Siedmu súťažnú skladbu Ty a ja ponúkla          
ako hrudka soli.
košická formácia Rakety. Hudbu zložili členovia kaTou pravou silou si ty bez omylov
pely, text napísal Roman Foľko. Priamočiara pop-rocková skladba s chytľavým refrénom vniesla do
a ja chcem byť jednoduchou symfóniou.
súťažného večera pozitívnu energiu.
A hudbou krásnou, slnko svieti a je jasno...“
Niečo navyše je názov ôsmej súťažnej sklad                                                     (Jednoduchá)
by, ktorou sa predstavila skupina s rovnomenným názvom Niečo navyše z Bardejova. Hudbu
spoločná fotka súťažiacich
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skupina IDEA

skupina RAKETY

skupina NEVERBACK

Poradové číslo 10 patrilo súťažnej skladbe
Žalujem sa hviezdam v podaní michalovskej skupiny Flegment. Jej autormi boli Vladimír Krecula
a Ľubomír Hurčík. Pop-rocková kompozícia s chytľavou melodickou linkou v refréne určite potešila
romantických poslucháčov.
Skupina Neverback z Nitry súťažila ako jedenásta so skladbou autora Marcela Dragúňa              
Kamarát. Kvalitne vyprodukovaná kompozícia
v podaní muzikantsky vyzretej formácie patrila
k najlepším súťažným skladbám aktuálneho ročníka.
Poslednou, dvanástou súťažnou skladbou
bola hip-hopovo rocková pieseň Ako sokol
v podaní formácie Star tool feat. Rock N Hop, ktorá sa na nej autorsky podpísala. Zaujímavo naformátovaná pesnička pôsobila veselo a relaxačne.
Bola slušnou bodkou za súťažnou časťou finálového večera.   
Okrem súťažných piesní sa na koncerte predstavil víťaz predchádzajúceho ročníka Adrián            
Ondov a dnes už populárny víťaz z roku 2010           
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skupina FLEGMENT

TYA

Tomáš Buranovský. O víťazoch rozhodla odbor-        
ná porota v zložení: Igor Timko, Peter Bič, Rasťo               
Kopina, Juraj Vančík, Jindřich Bardon, Richard           
Jajcay a Juraj Hidvéghy. Výsledky vyhlásil predseda
poroty, Igor Timko.
Celý finálový koncert mohli v priamom               
prenose počúvať aj poslucháči Rádia Slovensko.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2018

skupina NIEČO NAVYŠE

skupina MADRATZ

skupina NOVÁ DIMENZIA

skupina STAR TOOL feat. ROCK N HOP

BYIA

vyhlásenie výsledkov - Igor Timko, Viktória Tarabová, Jozef Puchala
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Lucia Šútorová Band

Ako druhá sa predstavila Soňa Ferencová        
z Bratislavy. Súťažila s vlastnou skladbou Priateľ,
ktorá mala chytľavý pop-rockový nádych. Intonačná indispozícia interpretky negatívne ovplyvnila
súťažné vystúpenie a pesnička tak nemohla zaboV sobotu 16.novembra so začiatkom mimo- dovať.
riadne o 18:30hod. v košickom Kulturparku odPesničkár Marek Vandrák z Bratislavy s poraštartoval finálový koncert jubilejného 35. ročníka
dovým číslom 3 ponúkol „gitarovku“ s názvom
pesničkovej súťaže RTVS Košický zlatý poklad.
Šach mat. Pesničku si skomponoval a aj otextoval.
V aktuálnom ročníku súťažilo 156 prihlásených
Publikum v sále ocenilo slušný interpretačný výpiesní od autorov a interpretov z celého Slovenkon, ako aj textovú zložku piesne.
ska. Do finále na základe rozhodnutia výbero-          
Štvrtá súťažná skladba autorskej dvojice Števej komisie a SMS hlasovania poslucháčov Rádia              
fan
Svetský
a Pavol Kusý mala názov Povedzme že
Slovensko z nich postúpilo 12.
ty a ja. Interpretovala ju študentka Ostravskej uniS poradovým číslom 1 súťažila košická formáverzity Michaela Martykanová. Harmonicky staticcia 2Voisis s dvomi speváčkami: Soňou a Luciou.
kej kompozícii vliala energiu a určite potešila
Súťažná skladba mala názov Poslednýkrát. Autormnohých poslucháčov.
mi hudby boli Soňa Červeňáková, Lucia SlobodoKatarína Krajčoviechová z Považskej Bystrice
vá, Igor Turok, Radovan Bajus, Richard Kompuš;
interpretovala
5.súťažnú skladbu s názvom Naopod text sa podpísali obe speváčky Soňa Červeňámi.
Baladická
kompozícia
autorky hudby a textu
ková, Lucia Slobodová.
Lenky Potokárovej si získala sympatie poslucháčov
v sále. Nápomocnou bola pri tom aj presvedčivá
Stotisíc prebdených nocí pre jediný pocit,
interpretácia speváčky.
že by si ma mohol mať rád.
Peter Farkašovský s umeleckým menom PeUž ma viac nemáš vo svojej moci.
ter Forest z Bratislavy vo svojej súťažnej skladbe
Ja končím, toto je posledný krát.
s číslom 6 s názvom Iný priniesol moderne vystavaný aranžmán. Skladba charakterom podobná
Veľmi príjemným a kvalitným vystúpením
aktuálnym svetovým trendom naznačila, ktorým
skupina oslovila odbornú porotu a tá pesničku
smerom sa Peter Farkašovský - autor a interpret
ocenila 1. miestom a finančnou cenou 1.000,-€.
v jednej osobe bude v hudbe uberať. Pesnička sa
Súčasťou výhry bol aj priestor na nahrávanie víťazzásadne odlišovala od ostatných finálových sklanej skladby v nahrávacom štúdiu Slovenského rozdieb.
hlasu v Bratislave.

35. ročník
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POSLEDNÝKRÁT

Skupina 2 VoiSis. Autori hudby: Soňa Červeňáková, Lucia Slobodová, Igor Turok,
Radovan Bajus, Richard Kompuš. Autori textu: Soňa Červeňáková, Lucia Slobodová.

Súťažnú skladbu s číslom 7 - Vietor interpretovala skupina Lucia Šútorová band. Podpísala sa
pod  hudobnú zložku skladby, autorkou textu bola         
Lucia Šútorová. Nitrianska formácia ponúkla dynamickú kompozíciu s využitím huslí – netradičného
nástroja v rockovej muzike.
Keď ťa volám je názov 8. súťažnej sklady,
ktorú skomponovala, otextovala a interpretovala
Monika Ližbetin zo Senca.

Michaela Martykánová

Tak prosím už zasiahni,
ozvi sa keď ťa volám!
Nenechaj ma tu viacej len stáť,
veď musíš to najlepšie vidieť tam z hora,
či azda mýlim sa snáď?
Dajme láske šancu z mŕtvych vstať.
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S romantickou baladou oslovila publikum
v sále, ale aj odpornú porotu, ktorá ju ocenila
3.miestom a finančnou cenou 500,-€. Predovšetkým za kvalitný text, ale aj za výbornú interpretáciu.
Z Bánoviec nad Bebravou pricestovala mladá              
skupina IFN a predstavila 9. súťažnú skladbu                    
Na pokraji klamstva. Autorom hudby boli Pavol

Soňa Ferencová a Roman Bomboš

skupina LUISVILLE STORY

Katarína Krajčoviechová
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Šúlovský a Milan Husár, text napísal Pavol                               
Šúlovský. Poctivá porcia rocku poriadne rozprú-              
dila krv v žilách poslucháčov v sále.
S poradovým číslom 10 súťažila pesnička
s názvom Koleda. Interpretovala ju trojica chlapcov, ktorá má skúšobňu v obci Ľudovítov pri                   
Nových Zámkoch. Ich skupina má názov Luisville
a súťažnú skladbu vytvorili Róbert Vida a Mojmír

Marek Vandrák

skupina RAKETY

skupina IFN

Peter Forest

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2019
Ivaniš. Trocha monotónne cyklická štruktúra
skladby a možno aj zbytočne veľká dynamika
ubrali pesničke pôvab, no celkovo pôsobila pozitívne.
Bratislavská formácia BlueZodiac patrila
k najvýraznejším interpretom finálového koncertu. Ich súťažná skladba Ešte niečo súťažila
s poradovým číslom 11. Autorsky sa na nej podie- ľali speváčka Daniela Obšitníková a gitarista Martin Vasil.
Nikto nikdy netušil,
že láska nás dvoch opustí.
Aj keď vieme,
že v nás drieme.

Porota KZP 2019, zľava Richard Jajcay, Juraj Vančík, Rasťo Očenáš,   
Igor Timko, Juraj  Hidvéghy, Michal Dzurjanin a predseda poroty Peter Bič.

Nikto nikdy nesmútil,
ako my keď nás svet odlúčil.
To ticho rastie v nás.
Výborne vyprodukovaná pesnička s chytľavým refrénom zaujala aj odbornú porotu,
ktorá ju ocenila 2. miestom a finančnou cenou 750,-€.
Poslednú súťažnú skladbu finálového
koncertu interpretovala košická skupina Rakety. Autori Roman Foľko a Jaroslav Mojžiš ju nazvali Sám sebou. Kompaktne vystavaná pesnička dôstojne ukončila súťažnú časť finálového koncertu.
Okrem súťažných piesní si diváci v sále
mohli vypočuť víťaznú skladbu predchádzajúceho ročníka súťaže - skladbu Nebezpečenstvo v podaní skupiny Nová   Dimenzia. Sú-          
časťou večera bol aj krst knihy autorov Jozefa
Puchalu, Juraj Hidvéghyho a Petra Štefanku
o pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad s názvom História, piesne, osobnosti...
Vyvrcholením večera bolo vystúpenie
skupiny No Name – ktorá ponúkla akustický
koncert. Víťaz KZP z roku 1996 jednoznačne
dokázal, že právom patrí k najkvalitnejším skupinám na našej hudobnej scéne.
O víťazoch rozhodla odborná porota
v zložení Igor Timko, Michal Dzurjanin, Rasťo
Očenáš,   Juraj Vančík, Richard Jajcay a Juraj  
Hidvéghy, výsledky vyhlásil predseda poroty
Peter Bič.
Moderátorom večera bol Roman Bomboš a v priamom prenose ho mohli počúvať aj             
poslucháči Rádia Slovensko.

Monika Ližbetin
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Víťazné skladby súťaže
Košický zlatý poklad
1. ročník - rok 1980
1. miesto
Jana  Havírová                                   

CIACHOVANIE VÁH

hudba: Pavol Janíček
text:  Mária Rišková      

2. ročník - rok 1982
1. miesto
Erik Bubnár                                        

RÁNO ČO RÁNO

hudba: Jozef Olajoš
text: Albín Škoviera
2. miesto
Beáta Dubasová                                
CESTA DOMOV
hudba: Magda Medveďová
text: Štefan Moyzes
3. miesto
Iveta Palčová                                     
SPRÁVA O POČASÍ
hudba: Igor Bázlik
text: Ján Štrasser      

3. ročník - rok 1984
1. miesto
Juraj Vančík                                       

NÁDEJ S PIESŇOU BÝVA

hudba: Aladár Kováč
text: Renáta Tamášiová      
2. miesto
Vladimír Šofranko                            
KEĎ ŤA STRÁCAM
hudba: Vladimír Šofranko
text: Štefan Moyzes      
3. miesto
Dušan Ružička                                  
NOVINY
hudba: Juraj Szabados
text: Albín Škoviera    

4. ročník - rok 1986
1. miesto
Juraj Vančík                                      

SPRÁVNA HRA

hudba: Jozef Olajoš
text: Štefan Moyzes      
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2. miesto
Sylvia Slivová                                    
SKÚS LÁSKU NÁJSŤ
hudba: Aladár Kováč
text: Renáta Tamášiová      
3. miesto
Pavol Kusý                                         
MORE
hudba: Dezider Wuksta
text: Štefan Kasarda

5. ročník - rok 1988
1. miesto
Erika Ďuricová                                  

KEĎ SA POHNE LAVÍNA

hudba: Juraj Szabados
text: Štefan Moyzes      
2. miesto
Juraj Vančík                                       
POSLEDNÁ KÁVA
hudba: Juraj Hidvéghy
text: Štefan Moyzes    
3. miesto
Mária Urbanová
ZAMILOVANÁ
hudba: Jozef Olajoš
text: Štefan Moyzes

6. ročník - rok 1989
1. miesto
Juraj Vančík                                      

SPRÁVY CHALAN

hudba: Jozef Olajoš
text: Štefan Moyzes      
2. miesto
Erika Ďuricová                                  
TIE CESTY
hudba: Juraj Szabados
text: Štefan Moyzes      
3. miesto
Vlado Železňák                                 
HLAVOU MÚR NEPRERAZÍŠ
hudba: Vlado Železňák
text: Vlado Železňák

7. ročník - rok 1990
1. miesto
sk.Október                                        

TICHO

hudba: Alexander Berta
text: Miroslav Procházka      
2. miesto
sk. Color Box                                     
PIESEŇ PRE KLAUDIU
hudba: Štefan Jambor
text: Ondrej Rozkoš      
3. miesto
sk.Škandál                                         
ÚSVIT
hudba: Jozef Kurinský
text: Jana Palovičová

8. ročník - rok 1991
1. miesto
sk. Roxana                                          

STARÍ ROCKERI

hudba: Roman Vámoš
text: Roman Vámoš      
2. miesto
sk. Hurikán                                         
SVITANIE
hudba: sk. Hurikán,
text: Štefan Moyzes      
3.miesto
sk. Vabank                                          
AMERIKA V HLAVE
hudba: Tibor Némeš
text: Peter Samuely

Víťazné skladby súťaže Košický zlatý poklad
9. ročník - rok 1992

12. ročník - rok 1996

15. ročník - rok 1999

1. miesto
Erika Ďuricová                                  

1. miesto
sk. No Name                                       

1. miesto
sk. Kvety v podpaží                            

hudba: Juraj Szabados
text: Štefan Moyzes      
2. miesto
Tomáš Farkaš                                    
PREDPOSLEDNÝ
hudba: Tomáš Farkaš
text: Tomáš Farkaš      
3. miesto
Mária Urbanová,
Bernadeta Fabiánová
Erika Ďuricová
Sergej Cima
Jozef Balogh
Tibor Horváth
Ivan Baran                                          
INÁ AMERIKA
hudba: Norbert Bodnár
text: Peter Samuely

hudba: Igor Timko
text: Igor Timko      
2. miesto
Juraj Vančík                                        
TY A JA
hudba: Igor Hudáček
text: Igor Hudáček       
3. miesto
Vanda Konečná                                  
PODNÁJOMNÍK
hudba: Marián Čekovský
text: Marián Čekovský

hudba: Ján Lechman ml.
text: Ján Lechman ml.      
2. miesto
sk. Nocadeň                                        
STENY
hudba: Robo Kopina
text: Rasťo Kopina       
3. miesto
sk. Jazmín                                            
KRÁĽOVSTVO SVETELNÉHO
LOMU
hudba: Juraj Kunák
text: Juraj Kunák

SME SI SÚDENÍ

10. ročník - rok 1993
1. miesto
Jozef Balogh                                       

BALADA O LÁSKE

hudba: Juraj Hidvéghy
text: Juraj Hidvéghy      
2. miesto
Soňa Hanzlová a Stanislav Cyprich
DOTYKY
hudba: Marián Cseky
text: Rudolf Rusiňák      
3. miesto
sk.Exact                                               
STRATENÝ ČAS
hudba: Marián Oravec
text: Marián Oravec

11. ročník - rok 1995
1. miesto
sk. Samuel                                           

NAVŽDY SÁM

hudba: sk.Samuel
text: Jozef Lukáč      
2. miesto
sk.Hurikán                                         
NEVRAV NIČ
hudba: sk.Hurikány
text: sk.Hurikán       
3. miesto
Juraj Vančík                                       
PODVEČERNÁ
hudba: Juraj Hidvéghy
text: Vlado Puchala

MOJ KAMOŠ

13. ročník - rok 1997
1. miesto
sk.Sexit                                                

SOM TY

hudba: sk.Sexit
text: Eugen Pál Baláž    

16. ročník - rok 2000
1. miesto
Edita Anqyalová                                

NEZMENÍ SA TO

2. miesto
Soňa Hanzlová                                   
ZA LÁSKU DÁVAJ LÁSKU
hudba: Eugen Šváb
text: Zoro Laurinc       
3. miesto
sk.Hurikán                                          
ZA BRÁNOU ČASU
hudba: sk.Hurikán
text: sk.Hurikán

14. ročník - rok 1998
1.miesto
sk. Artles                                              

ZAMATOVÁ VÁŠEŇ

BYŤ S TEBOU

hudba: Viliam Hodermanský
text: Jozef Zsiga      
2. miesto
sk.Malý princ                                     
LIEČ MA LÁSKOU
hudba: Juraj Tomaškovič
text: Miroslav Jurika       
3. miesto
Soňa Hanzlová                                   
ĽÚBIM CHLAPCA KRÁSNEHO
hudba: Eugen Šváb, Daniel
Pastucha, text: Zoro Laurinc

hudba: Edita Angyalová
text: Edita Angyalová      
2. miesto
sk. Jazmín                                            
ROBINSON
hudba: Juraj Kunák
text: Juraj Kunák   
3. miesto
sk. Sexit                                                
HLAVA V OBLAKOCH
hudba: Eugen Pál Baláž
text: Eugen Pál Baláž

17. ročník - rok 2001
1. miesto
Andy Ďurica
a Viktória Bodnárová   

KEĎ V NÁS PRŠÍ

hudba: Andy Ďurica
text: Andy Ďurica      
2. miesto
Jaroslav Závodský                              
ŽIVOT ZA TO STOJÍ
hudba: Jaroslav Závodský
text: Jaroslav Závodský        
3. miesto
sk. Vanilla club                                     
NA TEBA NEMYSLÍM
hudba: Michal Jelinek
text: Michal Jelinek

História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019

99

18. ročník - rok 2002

21. ročník - rok 2005

24. ročník - rok 2008

1. miesto
sk. Ravens Blue                                     

1. miesto
sk. Good Fancy                                     

hudba: Alexandra Vargovčáková
text: Alexandra Vargovčáková      
2. miesto
Anna Babjaková                                  
SI
hudba: Anna Babjaková
text: Anna Babjaková       
3. miesto
Eva Maláková                                      
PRÍĎ
hudba: Boris Letrich
text: Boris Letrich

hudba: Ladislav Urbán
text: Ladislav Urbán      
2. miesto
Lenka Derdová
LEN TAK SA NEDÁM
hudba: Bruno Oravec
text: Miroslav Jurika       
3. miesto
Ivana Polačková                                   
NA KOLENÁCH
hudba: Rudolf Géri
text: Rudolf Géri

1. miesto
Monika Satková                                   
MOŽNO JE MI FAJN
hudba: Pavol Bizoň
text: Pavol Bizoň      
2. miesto
sk. Sunlips                                              
IBA DAV
hudba: Pavol Vozár
text: Viktória Koláriková      
3. miesto
Janais                                                     
VOĽNÝM PÁDOM
hudba: Janais
text: Janais

19. ročník - rok 2003

22. ročník - rok 2006

25. ročník - rok 2009

1. miesto
Tomáš Krak                                          

1. miesto
sk. Outline                                             

1 .miesto
sk. Silo a lampa svieť                            

TY

LETMÝ DOTYK

POSLEDNÝ
ZO VŠETKÝCH DNÍ

hudba: Tomáš Krak
text: Tomáš Krak      
2. miesto
sk. Mukatado                                       
KRÍDLA
hudba: sk.Mukatado
text: Jana Kozáková
Peter Dobrík       
3. miesto
Rado Moznich
PÁČIŠ SA MI
hudba: Vladimír Čulík
text: Viliam Chudý

hudba: sk.Outline
text: Andrej Studenčan      
2. miesto
sk. NO N3                                               
VIETOR A DÁŽĎ
hudba: Richard Heger
text: Richard Heger       
3. miesto
sk.Smooth Company                           
PESTRÁ
hudba: Marek Szarvaš
text: Anna Tomková

20. ročník - rok 2004

23. ročník - rok 2007

1. miesto
sk. So fine                                             

NEVIEM ČI SMIEM

hudba: Igor Lebloch
text: Branislav Karcaba      
2. miesto
sk. Odvaha                                            
ŽIVOT JE ZMENA
hudba: Michal Šandor
text: Michal Šandor       
3. miesto
Ivan Bič                                                  
SNÁĎ
hudba: Zoltán Tóth
text: Zoltán Tóth
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NEKONEČNÁ

1. miesto
sk. Emsoft                                              

NEČAKÁM

hudba: Peter Tomi
Mária Dobranská
text: Vlado Krausz      
2. miesto
Lucia Radecká
STÁLE ŤA MÍŇAM
hudba: Lucia Radecká
text: Lucia Radecká      
3. miesto
Lenka Ferenčíková                              
KEĎ PREKROČÍM RIEKU
hudba: Lenka Ferenčíková
text: Lenka Ferenčíková

STROM

hudba: Silo
text: Silo      
2. miesto
Tomi Sučík                                            
NEODÍDEM
hudba: Tomi Sučík
text: Jakub Tirčo      
3. miesto
Stanka Kokavcová                               
CHLADNÁ
hudba: Stanka Kokavcová
text: Stanka Kokavcová

26. ročník - rok 2010
1. miesto
Tomáš Buranovský                              

BLÍZKO CIEĽA

hudba: Jozef Harničár
a Tomáš Buranovský
text: Tomáš Buranovský      
2. miesto
sk. Pululu                                               
RÁNO
hudba: Michal Badínsky
text: Izabela Bérešová      
3. miesto
sk. Disart                                                 
NEROZHODNÁ
hudba: Richard Kompuš
text: Michaela Borovská

Víťazné skladby súťaže Košický zlatý poklad
27. ročník - rok 2011

30. ročník - rok 2014

33. ročník - rok 2017

1. miesto
sk. Six & Kristy                                       

1. miesto
Kristián Dufinec & Inkognito               
DVA SVETY
hudba: Kristián Dufinec,
Martin Dufinec, Martin Bertič
Michal Choma
text: Kristián Dufinec
2. miesto
Zuzana Mikulcová
ISTÝ POCIT
hudba: Zuzana Mikulcová,
text: Zuzana Mikulcová
3. miesto
Roumy
TO SA TI LEN ZDÁ
hudba: Romana Hlobeňová
text: Roman Hlobeňová

1. miesto
Adrián Ondov

31. ročník - rok 2015

1.miesto
sk. Nová dimenzia                                    

UŽ NIKDY VIAC

hudba: Mário Karas
text: Vlado Krausz      
2. miesto
sk. Neverback                                         
REQUIEM
hudba: Richard Bőnde
text: Richard Bőnde
3. miesto
sk. Kvety v podpaží                                
KEBY SNÁĎ
hudba: Martin Lechman
text: Martin Lechman

28. ročník - rok 2012
1. miesto
sk. In vivo                                                

MÚZA

hudba: Michal Varga
text: Michal Varga      
2. miesto
sk. 4Others                                             
HVIEZDY
hudba: Maroš Iskra
text: Maroš Iskra
3. miesto
sk. Energia                                              
HLAVOLAM
Hudba: sk.Energia
text: Marcel Markuš

29. ročník - rok 2013
1. miesto
sk. Alias                                                    

MEDZI MRAKMI

hudba: Marián Kocan
text: Michal Mifkovič      
2. miesto
sk. Zóna dilemy                                      
ANTIČMELÁK
hudba: sk.Zóna dilemy
text: sk. Zóna dilemy
3. miesto
sk. The letters                                         
TY SPÍŠ
hudba: Martin Brečko
Juraj Zubko
text: Martin Brečko,
Sandra Urbančíková, Ján Kmec
Peter Kelbel, Viktor Mrážik

1. miesto
sk. Stark band                                          

LEN TY A JA

hudba: Katarína Demská,
Juraj Kováč, Peter Telepčák ml.
text: Katarína Demská
Juraj Kováč
2. miesto
Ela Martinčeková                                   
AKO MOTÝĽ
hudba: Pavol Kusý
text: Štefan Svetský
3. miesto
Jana Jónášová kvartet                            
FANTÁZIA
hudba: Pavol Brezina
text: Jana Jónášová

32. ročník - rok 2016
1. miesto
Martin Brečko                                         
SLOVÁ
hudba: Martin Brečko
text: Martin Brečko
2. miesto
sk.Kvet z Alokatu                                     
STROMY
hudba: Bibiána Kontúrová
text: Bibiána Kontúrová
3. miesto
sk. Signály                                                  
PLÁN
hudba: Ján Trojan
text: Ján Trojan

NEGATÍVA

hudba: Adrián Ondov
text: Adrián Ondov
2. miesto
sk. Ladies & Genitals                               
SLADKÉ ČASY MÁM PRED SEBOU
hudba: Jordán Dorič
text: Milan Hredzák
3. miesto
sk. Catharsic                                              
MIESTO, KDE SPALA LÁSKA
hudba: Adam Váry
text: Vladimír Bis

34. ročník - rok 2018
NEBEZPEČENSTVO

hudba: Simon Ihnát
text: Silvester Michalenko
2. miesto
Viktória Tarabová                                    
JEDNODUCHÁ
hudba: Viktória Tarabová
text: Viktória Tarabová
3. miesto
Byia                                                            
STO A MILIÓN KRÁT
hudba: Jozef Kovalčík
text: Vlado Krausz

35. ročník - rok 2019
1.miesto
sk. 2 VoiSis                                     

POSLEDNÝKRÁT

hudba: Soňa Červeňáková,    
Lucia Slobodová, Igor Turok,
Radovan Bajus, Richard Kompuš
text: Soňa Červeňáková,         
Lucia Slobodová
2. miesto
sk. Blue Zodiac
EŠTE NIEČO
hudba: Daniela Obšitníková,
Martin Vasil
text: Daniela Obšitníková,   
Martin Vasil
3. miesto
Monika Ližbetin                                                         
KEĎ ŤA VOLÁMT
hudba: Monika Ližbetin
text:  Monika Ližbetin

História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019

101

102

osobnosti...

História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019

103

Peter Bič
Je výborné, že takáto súťaž vznikla a existuje už toľko rokov. Dáva priestor mladým a novým
kapelám, interpretom a skladateľom zviditeľniť
sa. Vnímam to veľmi pozitívne :).
S Košickým zlatým pokladom mám skúsenosť ako porotca, takže všetci účinkujúci pre-              
chádzajú mojimi ušami a na záver aj očami...                
Na 33. ročníku v roku 2017 som so svojou kapelou
mal možnosť vystúpiť ako hudobný hosť finálového koncertu.
Košický zlatý poklad ovplyvnil moju kariéru
zásadným spôsobom, a to tak, že kedysi dávno
môj otec – spevák - súťaž s rovnomenným názvom
vyhral. Doma mám ešte aj záznam z tohto vystúpenia, takže ma to určite ovplyvnilo .  A takisto
som na nej po rokoch stretol môjho bratranca                
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Ivana Biča, ktorý sa jej zúčastnil v roku 2004, získal           
3. miesto a neskôr sa stal spevákom v kapele              
PETER BIČ PROJECT.  
Práve to stretnutie s Ivanom bolo super, pretože sme sa predtým nevideli asi dvadsať rokov.
Tam som zistil, že mám bratranca, ktorý dokonca
aj spieva.
Myslím, že v budúcnosti by súťažnej časti                           
pomohlo „live“ hranie, aj keď je to niekedy náročné.
Želám Košickému zlatému pokladu, aby sa
mu darilo, a aby sa na ňom objavilo čo najviac
talentov, ktoré posunú slovenskú hudbu ďalej .

Osobnosti

Roman
Bomboš
Košický zlatý poklad je veľmi dôležitou
súčasťou našej hudobnej prítomnosti, pretože je
to jediná autorská súťaž na našom území. Vždy
platilo, že porovnanie a určitý typ súťaženia dokázali autorov namotivovať a inšpirovať k výborným výkonom, a krásnym aj populárnym skladbám. Okrem toho, hudobníci majú väčšinou
koncerty pre svoje vlastné publikum a s výnimkou
predkapely na nich iní hudobníci nie sú, no tu                   
je celá škála muzikantov, možnosť stretnutí                         
a vzájomných hodnotení.
Keď mi pred rokmi zavolali kolegovia z košického rozhlasu, či by som moderoval finále, bola to
pre mňa veľká česť. Uvedomoval som si, kto stál
práve na pódiu KZP na začiatku svojej kariéry.                 
Peter Nagy, Beáta Dubasová, No Name, Nocadeň
a mnohí ďalší. Byť v centre tohto, je ako sedieť
v kokpite Formuly 1, keď sa na štarte rozsvieti               
zelený semafor.

Najprv som vyrastal na množstve interpretov, ktorí práve na Košickom zlatom poklade štartovali svoju kariéru. Dnes je mi cťou,  že už som
mohol byť pri toľkých ročníkoch súťaže ako moderátor a stať sa tak dôležitou súčasťou času
aj priestoru, kde mladí interpreti, a najmä naši autori, dostávajú príležitosť skonfrontovať sa s konkurenciou i vyskúšať si aj zoči-voči   publiku či               
rozhlasovým poslucháčom, aké je to ísť s kožou              
na trh.
Baví ma pozorovať nové tváre a špekulovať
nad tým, z koho sa napokon stane aktívna súčasť
našej scény. Pamätám si na Lukáša Adamca, ktorého v čase jeho účinkovania vo finále ešte takmer
nikto nepoznal, no neskôr vyhral aj televíznu šou
a dnes vypredáva koncerty,   spolupracuje s IMT
Smile. Alebo Tomáš Buranovský. Skromný hudobník, ktorý vyhral KZP a dnes už pod umeleckým
menom Buranowski skladá jeden hit za druhým.
Košickému zlatému pokladu želám veľa ďalších rokov a porotcom správnu voľbu pri výbere
do finálových kôl. A autorom, samozrejme, veľa
inšpirácie, veď každá nová pesnička je malý
zázrak!
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Tomáš Buranovský
Ak to nie je jediná, tak určite jedna z mála
autorských súťaží na Slovensku. Myslím si, že je
veľmi podstatné dať priestor pôvodnej slovenskej
tvorbe. Dnes, keď je mnoho sociálnych sietí,                       
je veľa dobrých spevákov, no často to nestačí. Preto je potrebné odlíšiť sa aj schopnosťou skladať
piesne či písať vlastné texty. Ak bude vytvorený
dostatočný priestor pre túto aktivitu, o slovenskú
hudbu sa nemusíme obávať. Ak to však skĺzne len
do interpretácie už jestvujúcich skladieb, môže to
mať negatívny dopad na autorské piesne. Preto
Košický zlatý poklad má svoje nezastupiteľné
miesto v rámci hudobných súťaží.
So súťažou KZP mám osobnú skúsenosť.
V roku 2010 sa mi ju podarilo vyhrať so skladbou
Blízko cieľa. S odstupom času to hodnotím ako                 
zásadný úspech, vďaka ktorému som naďalej pokračoval nielen v interpretačnej, ale aj autorskej
činnosti. Okrem toho, že som získal drahocenné
skúsenosti, povzbudilo ma to v ďalšom tvorivom
procese a dodalo sebavedomie na písanie vlastných skladieb.
Pamätám si, že sme našu súťažnú skladbu
posielali naozaj v minúte dvanástej. Tuším, že sme
sa dokonca báli, aby bola vôbec zaradená medzi
súťažné. Nakoniec to však všetko dobre dopadlo
a v konkurencii 250 skladieb sme uspeli na výbornú . Niekedy je medzi úspechom a neúspechom
naozaj veľmi tenká čiara.
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Určite by som bol rád, ak by súťaž dostávala viacej mediálneho priestoru. Na základe
toho si myslím, že by vzbudzovala aj väčší záujem
zo strany autorov. Z rozprávania viem, že svojho
času na podobných súťažiach účinkovali speváci
ako Karel Gott, Helena Vondráčková či Karol
Duchoň. Myšlienka, že by sa na jednom pódiu
stretol súčasný interpretačný výkvet, je minimálne taká neštandardná ako lákavá .

Osobnosti

Tibor Búza
Nie som muzikológ, nie som dokonca ani hudobne zdatný, ba ani
hudby znalý. Som iba obyčajný poslucháč, ktorý má rád dobrú hudbu, a to
bez rozdielu – či je to pop, klasika,             
folklór alebo jazz.
Keď ma Jožko Puchala požiadal,
aby som napísal o mojom vzťahu ku
Košickému zlatému pokladu, či  – lepšie povedané – ako si spomínam na
Košický zlatý poklad, dlho som nevedel, o čom budem vlastne písať.
Začnem teda tým, že o Košickom
zlatom poklade som počul už na gympli (ufff, to je už pekne dávno), ale po
prvýkrát som mal možnosť spoznať
zákulisie tejto legendárnej pesničkovej súťaže až v polovici 90-tych rokov,
keď som nastúpil ako redaktor do štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach.
Ulka Szabadosova, Ferko Gomolčák,
Ďuro Hidveghy, Rudi Hentšel - Dovidenia, Lýdia Urbančíková... to boli
úžasní kolegovia z hudobnej redakcie,
ktorí nielenže stáli pri mojich rozhlasových začiatkoch, ale boli aj srdcom
celého hudobného života v štúdiu
Slovenského rozhlasu v Košiciach.             
Samozrejme, každý mal svoju parketu
a iný žáner v srdci, ale KZP bol rozhlas
a oni boli hudba v rozhlase.
A nebola to iba “akási” regionálna zábava. Len počas môjho krátkeho
pôsobenia v Košiciach sú so súťažou
spojené také mená ako Mariánko
„Čeky“ Čekovký (pamätáš bratmm)           
či Igor Timko and His family...
Košický zlatý poklad je tak ako
tiež košický Medzinárodný maratón
mieru nesporne nielen košickým, ale
aj našim – slovenským – rodinným
striebrom.
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Peter Cmorík
Košický zlatý poklad je pre mňa jedna z má-la naozajstných platforiem na Slovensku, kde sa
dá dostať do pozornosti rádií prostredníctvom
autorskej hudby a interpretácie... je to možnosť,
ako nabrať skúsenosti a vypočuť si kritiku (nielen
negatívnu, ale aj konštruktívnu) na svoju tvorbu.
V prípade, že pieseň zaujala, pracuje sa s ňou aj
ďalej,  a to je veľká devíza súťaže oproti iným súťažiam. Ja osobne som fanúšikom a podporovateľom Košického zlatého pokladu.
Moje osobné skúsenosti s touto súťažou sú
rôznorodé, v prvom rade som sa zúčastnil ako                 
autor a spevák s kapelou Aeroplane a piesňou              
Odpustenie v roku 2001. Potom v roku 2009 už
ako hosť a v roku 2015 ako hlavný hosť aj porotca
finálového večera. K tomu som po niekoľko rokov
bol aj „internetovým“ členov výberovej komisie              
a s radosťou prijmem aj v budúcnosti akúkoľvek
spoluprácu.
Táto súťaž mi nastavila zrkadlo, podporila
ma v tvorbe, ale aj ukázala, že nie je všetko zlato,
čo sa blyští... mali sme vtedy podľa nás veľký
úspech a fakt veľký potlesk po prezentácii piesne
vo finále, šli sme z javiska úplne nadšení, radosťou
bez seba a s pocitom, že sme to tam rozbili a prevalcovali. Porota však mala iný názor;),  no pesničku hrali vtedy v rámci propagácie súťaže v rádiu            
a my sme boli nadšení, že je song v éteri... Začiatky sú, ako vieme, vždy ťažké a prelomiť tú hranicu,
keď sa počujete z éteru, nie je vôbec ľahké. Mali
sme prvýkrát pocit, že robíme niečo naozajstne                 
a že to má zmysel.
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Z môjho pohľadu je veľmi dôležitý moment
podpory víťaza. Či už mu pomôcť s produkciou nejakého ďalšieho songu, albumu, pomoc s promom, podpora vo vysielaní, umožnenie hrania              
a ukázania sa na nejakých podujatiach, kde môžu
svojou show získať ďalších fanúšikov, v čo najväčšej miere, to je to, čo všetci potrebujú asi najviac.
A čo by som Košickému zlatému pokladu
zaželal? Veľa talentov a stále lepších pesničiek,
nech je z čoho vyberať a nech je radosť počúvať
celé finálové kolo, nech to má porota čo najťažšie
vo výbere...želám veľkú podporu ľudí a hlavne
dobrú zábavu!

Osobnosti

Marián Čekovský
Košický zlatý poklad je jedinou súťažou na
Slovensku, ktorá dáva možnosť kreovať hudbu
slovenským autorom, slovenským hudobníkom,
v obrovskom prívale svetovej tvorby.
Nám Slovákom sa vždy páčila americká
hudba a tak trochu sme zabúdali na tú slovenskú.
Zabúdali sme, že to, ako otvárame ústa pri spievaní,   je dôležité. Pre Američanov vyzerajú Slováci,
ktorí spievajú po anglicky, mnohokrát smiešne.
Košický zlatý poklad je vždy aktuálny a vždy bude
pomáhať tým, ktorí po slovensky spievať chcú.
Mal som tú česť byť súčasťou tejto súťaže,
prihlásil som sa do 12. ročníka v roku 1996 s pesničkou Podnájomník, ktorú spievala Vanda Konečná. Získal som s ňou tretie miesto a pociťoval som
veľkú radosť. Vtedy som to bral dosť súťažne, dnes
to už tak neberiem,  aj keď  odmena je vždy lákavá.
Košický zlatý poklad je dnes už v štádiu, že pre súťažiacich je cťou byť vo finále. Ja som mal tú česť
byť aj porotcom a mať prehľad o tom, čo sa tvorí
i ako sa tvorí.
Táto súťaž ovplyvnila moju kariéru, jednak
bola impulzom k mojej ďalšej tvorbe, a potom
ovplyvnila aj môj vstup do skupiny No Name,                      
s ktorou sme súťažili na poslednom ročníku Bratislavskej lýry v roku 1997. Tieto súťažné momenty
boli pre nás naozaj dôležité.       

Počas ročníkov, v ktorých som pracoval vo výberovej komisii, ma mnohokrát pobavila snaha
súťažiacich zaujať už   samotným názvom svojej
kapely. Rôzne latinské názvy mali v slovenskom
preklade veľmi čudné ekvivalenty . Mnohé súťažné piesne boli však naozaj zaujímavé.
Košickému zlatému pokladu želám do budúcnosti veľa mladých interpretov, ktorí budú chcieť
spievať po slovensky. To dôležité, čo po nás ostane, sú pesničky – teda produkty našej tvorivosti.   
Dnes je už celý svet zaplnený Slovákmi, ktorí
radi počúvajú slovenskú hudbu a chcú rozumieť
slovám piesní. Nech im v tom Košický zlatý
poklad pomáha.
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Beáta
Dubasová

Spomínam si na nahrávanie súťažnej pesničky v košickom rozhlasovom štúdiu, lebo to bola
vlastne moja úplne prvá nahrávka! Vtedy som si
Košický zlatý poklad považujem za autorskú uvedomila, že to vôbec nie je také jednoduché,
súťaž, ktorá dokáže obohatiť slovenskú hudobnú ako boli moje predstavy, a prekvapilo ma tiež, ako
scénu, lebo vytvára niečo nové, na rozdiel na nahrávke môj hlas znie.
Mať za sebou 35 ročníkov fungujúcej súťaže
od iných speváckych súťaží, kde ide predovšetje
v
každom
prípade zaväzujúce a bola by veľká
kým o prezentáciu hlasu. Ale myslím si, že to
škoda
vzdať
sa
toho. Dnes je už úplne jasné, niečasto, bez autorského zázemia, na dlhšiu úspešnú
len
na
mojom
príklade,
ale aj iných mojich kolekariéru nepostačuje.
gov,
ktorí
sú
na
slovenskej
scéne niekoľko desiatok
Na Košickom zlatom poklade som súťažila
v roku 1982 (na 2. ročníku), s pesničkou Magdy rokov, že to má význam. Držím palce všetkým, ktoMedveďovej a Štefana Moyzesa - Cesta domov.       rí skúsia šťastie, lebo takáto konfrontácia s inými
Tu ma objavili dvaja bratislavskí hudobní redaktori   spevákmi a skupinami je veľmi dôležitá!
Prajem Košickému zlatému pokladu veľa
a zároveň porotcovia súťaže, Ľuboš Zeman a Pavol
Danišovič. Neskôr som sa aj ja zúčastnila na Košic- zaujímavých hudobných objavov, autorov, spevákov či skupín. Aby ocenené pesničky, ktoré
kom zlatom poklade v úlohe porotkyne.
Táto súťaž ma dostala do povedomia poslu- tu zaznejú, mali následne takú podporu vo vysiecháčov. Pesnička Cesta domov sa aj dosť hrávala           laní RTVS, akej sa dostalo mne. Lebo práve naša
v rozhlase. Ale hlavne, získala som kontakty a naš- pôvodná hudba je to, čo môže obohatiť nielen
la som si tu dlhoročných spolupracovníkov, s kto- nás samých, ale celkom iste môže byť zaujímavá
rými som začala systematicky pracovať. Boli to aj pre iné krajiny.
Pavol Danišovič a textár Roman Spišiak, neskôr
aj  Vašo Patejdl a ďalší.  
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Osobnosti

Kristián Dufinec - Iconito
Košický zlatý poklad je jediný formát svojho
druhu, ktorý dáva priestor mladým umelcom
zabojovať o priazeň poslucháča a priestor v Slovenskom rozhlase.
Je obdivuhodné, že prežil aj Bratislavskú lýru
a drží si svoj formát dodnes. Dúfam, že pomôže
kapelám naštartovať ich budúcnosť a pomyselne
im otvorí dvere do umeleckej brandže. Je samozrejme len na nich, čo si z výhry alebo účasti zoberú a ako s ňou naložia, pretože ani výhra neza-                
ručuje nič, pokiaľ interpret nepokračuje ďalej                                      
v našliapnutom :).
V roku 2014 sa nám podarilo s kapelou                          
ICONITO vyhrať prvé miesto.   Vtedy sme ešte               
fungovali pod pracovným názvom Kristián Dufinec
& Inkognito - to sa však ešte v tom roku zmenilo víťazná pieseň Dva svety sa potom, pochopiteľne,
ocitla aj na našom debutovom CD Človek & Klaun
už pod menom ICONITO.
Súťaž nás „nakopla“ a potvrdila nám, že to,
čo robíme, má aký-taký zmysel. Chvalabohu nám
nenarástol nos a pokračujeme denno-denne                        
v tom, čo sme načali v ten večer.  Tiež sme sa zoznámili s naším terajším producentom,   Igorom
Timkom, ktorý po viacerých diskusiách uveril,                
že to myslíme vážne a dal sa s nami do spolu-                   
práce. Zatiaľ to, dúfam, neoľutoval .
Vtedy sme takmer zmeškali svoje vyhodnotenie. Spomínam si, že pred vyhlásením výsledkov
sa mali všetci zdržiavať v zákulisí, aby potom organizátori mohli rýchlo trom finalistom pokynúť,
nech sa dostavia na pódium. Čakalo sa dlho… medzitým sme však s chalanmi ešte na chodbe mimo

zákulisia robili rozhovor do Rádia Regina… a zrazu
nabehla produkčná so slovami: „Inkognito ...kde
ste? !!! Ste v prvej trojke... Okamžite za javisko!“
Myslím, že mi vtedy napadlo: waw, super, tak               
budeme aspoň tretí... Keď sme však dorazili za pódium, „tretie miesto“ už bolo na pódiu... a ostali
sme tam my a Zuzka Mikulcová... tú som vtedy tipoval na výhru... tak sme sa teda zhodli, že druhé
miesto bude super odrazový mostík... Keď však
vyhlásili na druhom mieste práve Zuzku, nevedeli
sme, čo sa deje. Naozaj to bol neopísateľný a príjemný pocit, že sa nám podarilo vyhrať súťaž,                
ktorú sme roky rešpektovali ako najsmerodajnejšiu v odbore :).
Ako je to v hudbe, v živote i vo všetkom
ostatnom, je treba posúvať sa vpred a ísť s trendom. Iste by súťaži nezaškodil „live“ televízny
prenos, alebo intenzívnejší marketing… iste
by bolo možné preniesť potom súťaž aj do väčších hál, s ešte väčšou účasťou hostí na priamom
prenose :).
Košickému zlatému pokladu želá kapela
ICONITO, aby táto súťaž vydržala pády, straty,
bolesti i možno nezáujem zo strany kohokoľvek,
kto by jej stál v ceste. Je skvelé, že funguje
dodnes a je obdivuhodné, že je jej formát
jediným svojho druhu. Kiežby nahradila závažnosťou Bratislavskú lýru, na ktorú sa, žiaľ, zabudlo a zanevrelo, pretože bola považovaná
za prežitok bývalého režimu. Ďakujeme, samozrejme, Jurajovi Hidvéghymu, ktorý Košický zlatý
poklad roky udržiava pri živote. Pomohlo to nejednej kapele na ceste za svojím snom. Radi pomôžeme a zúčastnime sa súťaže ako hostia,
kedykoľvek to bude možné.
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Michal Dzurjanin
Košický zlatý poklad je po toľkých rokoch
známa značka a treba z nej vyťažiť čo najviac.
Veľmi pozorne sledujem skladby, ktoré uspeli v súťaži. Možno niektoré nie sú v súlade s aktuálnymi trendmi, v každom prípade však treba oceniť snahu organizátorov, že prispievajú k vytváraniu
priestoru, kde sa môžu prezentovať najmä začínajúci interpreti.
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Pri zázemí, ktoré súťaži poskytuje košické
štúdio RTVS, nemám obavy o jej existenciu v najbližších rokoch. Snaha o podporu nových autorov
a interpretov má opodstatnenie; Košickému
zlatému pokladu prajem, aby sa mu naďalej dostávalo tejto podpory, a aby jeho laureáti boli
dlhodobo úspešní.

Osobnosti

Robo Grigorov
Košický zlatý poklad šiel počas dlhých rokov
cestou hľadania pôvodnej tvorby. Je rozdiel hudbu iba preberať, a hudbu tvoriť. Tvorbou vlastnej
hudby sa stáva hudobník sám sebou, kopírovaním
iných zas plagiátorom.
Tak tento festival počas rokov pomohol mnohým hudobníkom nájsť to svoje. To je podľa mňa
hlavný príspevok Košického zlatého pokladu                   
do našej kultúry.
V roku 2008 som bol hosťom finálového koncertu 24. ročníka. Bola to zaujímavá skúsenosť,
pretože som konečne po dlhom čase videl, koľko
je v našej krajine talentovaných ľudí. Pamätám                 
si napríklad na jedného výborného mladého gitaristu, ktorého som si všimol ešte v zákulisí.

Myslím si, že Košickému zlatému pokladu   
postačí, ak budú jeho tvorcovia trpezlivo pokračovať v tom, čo pred toľkými rokmi začali.
Hľadať pôvodnú hudbu a nezľaknúť sa len
preto, že v televíziách väčšinou vystupujú v primetimoch „hviezdy”, ktoré sa oblečú a spievajú
ako niekto iný .
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Foto:  Marcel Gejdoš
Richard Jajcay (vpravo) s gitarou
a skupinou Vidiek

Richard Jajcay
Prvý raz som sa dostal do bližšieho kontaktu
s Košickým zlatým pokladom v roku 1996, keď
som sa v Banskej Bystrici na festivale Bystrické
zvony stretol s vtedajším riaditeľom regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach,
a terajším generálnym riaditeľom Rozhlasu
a televízie Slovenska, Jaroslavom Rezníkom, ktorý sa ma spýtal, či by som bol za, ak by ma pozval
na jeseň do Košíc do poroty.
Ja som odpovedal kladne, veď k hudbe mám
ako gitarista, skladateľ, textár a dlhoročný booking
manažér naozaj vrúcny vzťah, a akokoľvek spolupracovať na súťaži, ktorej cieľom je provokovať
vznik nových slovenských pesničiek, vyzeralo pre
mňa lákavo a zmysluplne. Rozišli sme sa s tým,               
že to považujeme za dohodnuté, a že čoskoro dostanem všetky potrebné informácie. Svet však
vtedy ešte nebol taký rýchly ako dnes, nemali sme
elektronickú poštu ani mobily. A tak som len čakal,
nevediac, či mi príde list, alebo mi niekto zavolá.
A asi sme si ani nevymenili úplné kontaktné informácie, takže nakoniec som sa nedočkal.
Druhýkrát to bolo niekedy na prelome tisícročí, keď nás – so skupinou Vidiek – pozval Juraj
Hidvéghy vystupovať na finálovom večere Košického zlatého pokladu. Je pre mňa tak trochu záhadou, ako vlastne vtedy showbiznis fungoval, a ako
Juraj získal na mňa kontakt, pretože aj keď sme už
boli technologicky vyspelejší, mali sme mobily aj
mailové adresy, nebolo ešte bežné nájsť všetko do
minúty jednoduchým hľadaním na webe. Ale podarilo sa a všetko prebehlo tak, ako malo. Finálový
večer sa konal v Jumbo Centre, kde sme to dôverne poznali, a verím, že tak ako my, aj Juraj bol s naším vystúpením na KZP spokojný.
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A ako sa hovorí, do tretice všetko dobré.
V roku 2017 generálny riaditeľ RTVS splnil našu
niekdajšiu dohodu a ako zástupca RTVS som                    
sa stal členom poroty Košického zlatého pokladu.
Všetko prebehlo hladko vďaka komunikácii mailom, cloud umožnil zoznámiť sa na diaľku s nominovanými skladbami a ani počas cesty IC vlakom
sme vďaka wifi nestratili spojenie. Stretli sme sa
na finále v košickom kulturparku, ktorý bol                        
pre mňa v spojení s KZP novým priestorom a dodal finálovému večeru nový rozmer. V porote sme
sa naozaj nemuseli navzájom predstavovať, a aby
bolo všetko naše počínanie transparentné, Igor
Timko uverejnil našu skupinovú porotcovskú selfie hneď na svojom facebookovom profile. Chcel
som sem dať aj link na tú fotku, ale papierové knihy neumožňujú preklik.
Rád som sa osobne zúčastnil aj ďalšieho ročníka v roku 2018 a bude skvelé, ak mi to vyjde aj
v tomto roku - 2019. Súťaž je už vyhlásená a nové
slovenské pesničky sú už na svojej ceste k porote
a hlavne k publiku.
Aj z riadkov vyššie je zrejmé, že počas existencie Košického zlatého pokladu sa svet menil.
Ale napriek tomu, že sa okolité prostredie radikálne zmenilo, pesničky je stále potrebné skladať,
písať k nim texty, aranžovať ich, nacvičiť a zaspievať.
A je nesmierne pozitívne, že naozaj dlhé
roky vznikajú nové slovenské pesničky aj vďaka
Košickému zlatému pokladu. Nech to takto pokračuje čo najdlhšie.

Osobnosti

Janais
Ak je cieľom hudobníka/interpreta presadiť
sa vlastnou tvorbou, nemal by sa báť svoje
piesne prezentovať verejne, aj v súťažiach. Presne o tom je Košický zlatý poklad, ukázať svoju
tvorbu v konkurencii mnohých ďalších a snažiť sa
pritom o jedinečnosť. A to je pre každého umelca
výzva. Chce to odvahu postaviť sa pred ostatných
a prezentovať úplnú novinku, a ešte k tomu                          
z vlastnej hlavy. Nemám rada porovnávanie                            
v umení, keďže jeho vnímanie je skôr subjektívne,
no na druhej strane každý hudobník potrebuje               
zrkadlo, a na základe získaných skúseností sa naša
tvorba formuje, zároveň napreduje.
Ja som súťažila na 24. ročníku KZP v roku
2008 s pesničkou Voľným pádom a vyhrala                              
3. miesto. Bolo to v čase, keď sme s kapelou                      
nahrávali môj debutový album SVETABOJ a pieseň
Voľným pádom sa stala jeho súčasťou. KZP bola
prvá autorská súťaž, do ktorej som prihlásila vlastnú pieseň.

Nestala som sa absolútnou víťazkou, ale súťaž mi ukázala, že ako autorka a interpretka dokážem v konkurencii slušne obstáť. Zvyšok bol                      
na mne. Ďalej tvoriť,   písať texty, zlepšovať sa.    
Môj najnovší, štvrtý album ILÚZIE je toho (verím)                 
dôkazom.
Košickému zlatému pokladu a ľuďom, ktorí
za súťažou stoja, prajem, aby mali aj naďalej
chuť vyzdvihovať nové hudobné talenty, a mohli
im v ich začiatkoch účinne pomôcť.
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Katarína Knechtová
Košický zlatý poklad je pesničková súťaž,
ktorá má tradíciu, je to značka, ktorú všetci poznajú, minimálne tí, ktorí pracujú v hudobnej
brandži na akejkoľvek pozícii. Je fajn, že existuje,
že dáva priestor mladým ľuďom, korí sa venujú
hudbe, zviditeľniť sa a získať skúsenosti. Že im
dáva príležitosť stretnúť sa s kolegami, s ktorými
by sa inak stretnúť nemohli.
V roku 2002 som ako hosť so skupinou Peha
spievala na 18. ročníku súťaže. Pamätám si, že
tam súťažili kapely aj sólisti a že vtedy zvíťazila
mladá speváčka s kapelou, ktorá spievala svoju
vlastnú pieseň. Bol to pre mňa zážitok, pretože
som zistila, že je veľa mladých ľudí, ktorí sa snažia,
že sú speváci, že sú talenty, že sú hlasy...
Viem aj to, že Košický zlatý poklad vyprodukoval niekoľkých známych muzikantov a kapely,
ktorí a ktoré dodnes fungujú. Je to vážne super .
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Želám Košickému zlatému pokladu, aby vždy
videl cestu pred sebou, aby táto súťaž mala stále
jasný cieľ. Aby sa našli ľudia - mecenáši, ktorí dokážu finančne pomôcť. Veľakrát je totiž hudobná
kariéra aj otázkou peňazí, správneho načasovania
a dobrej produkcie – no dobrá produkcia bez peňazí už dnes nie je možná. Aby sa našli producenti,
ktorí budú následne pod záštitou Košického zlatého pokladu s laureátmi súťaže spolupracovať,                 
a aby ich naviedli na tú správnu cestu. Žijeme totiž
v dobe, ktorá vytvára v mladých ľuďoch, aj v muzikantoch, obrovský zmätok a často aj „absolútnu“
bublinu. Bublina instagramu a sociálnych sietí dokáže vytvoriť ilúziu o tom, že daný človek je nejakým spôsobom populárny, ale na druhej strane
jeho hudbu nikto nepozná... Jednoducho je dôležité oddeliť pozlátku od produkcie, pretože bez
dobrej hudby nemá žiadny umelec šancu prežiť.

Osobnosti

Hana KolbašskÁ
Košický zlatý poklad je výnimočná
súťaž pre všetkých tých, ktorí majú ambíciu robiť poctivo vlastné autorské piesne.
Košický zlatý poklad je aj o tímoch,
o vystupovaní, o radosti a viere v to,
že človek robí hudbu s potešením.
Súťaž aktívne vnímam,  odkedy som
v košickom rozhlasovom štúdiu. Prvé roky
som na Košickom zlatom poklade bola
ako diváčka, neskôr som pomáhala v zákulisí a už viac ako desať rokov mám                   
na starosti javiskovú réžiu.  Jeden rok som
mala možnosť byť v porote a bola to pre
mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. Byť zrazu
na druhej strane... Každoročne ma však
fascinuje atmosféra, ktorá vzniká počas
toho jedného finálového dňa. Dopredu
nik nevie, aká skupina ľudí sa poskladá,
akí budú disciplinovaní, ovplyvniteľní,               
či naopak presvedčení o svojej „neomylnosti“. My sa im však vždy snažíme pomôcť, aby nielen zneli, ale aj vyzerali a pôsobili na javisku čo najlepšie, aby
rozhlasový priamy prenos ich vystúpenia
bol bez problémov, aby svojou hudbou
potešili nielen svojich skalných fanúšikov,
ale aj divákov v sále, poslucháčov pri rádiách, a v neposlednom rade   porotu.   
A veľa sa zmenilo aj po vstupe televízie                
do tohto projektu. Zrazu je zaujímavá aj
vizuálna stránka, nielen hudba, a to je
ďalší rozmer, ktorý posúva celý projekt
ďalej.
Pred každým ročníkom vnímam
u nás v štúdiu jemné napätie,  súvisiace so
zodpovednosťou, ktorú voči vysielaniu
i všetkým účastníkom, prirodzene, my
„rozhlasáci“, máme. A po skončení súťažného večera mám vždy zmiešané pocity.
Tým, že so súťažiacimi strávim celý deň,
komunikujem s nimi, nachádzam si k nim
vzťah, veľmi sa teším s víťazmi a smútim
s porazenými... A potom sa poteším, ak sa
v nejakom ďalšom ročníku opäť stretneme.

Veľmi by som si želala, aby súťaž KZP aj naďalej oslovovala široké spektrum skladateľov, textárov i interpretov
naprieč generáciami a regiónmi, ktorí sa neboja konfrontovať s konkurenciou a túžia zažiť atmosféru tohto jedinečného podujatia. KZP podporuje autorský potenciál,
a to je pre mňa to najdôležitejšie. Verím, že stále sú aj              
na Slovensku tvoriví skladatelia, textári a hudobníci,                 
ktorým práve takáto forma súťaže pomôže v naštartovaní
hudobnej kariéry, alebo otvorí iné dvere...
A priala by som si, aby tak, ako sme my pred pár
rokmi oslavovali deväťdesiat rokov rozhlasového vysielania z Košíc, mohli naši nasledovníci oslavovať deväťdesiat rokov Košického zlatého pokladu.
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Mária Kolesárová
Pesničkovú súťaž KZP vnímam ako sľubný
začiatok pre začínajúcich autorov a spevákov.
Podľa mňa je chvályhodné, ak mladí ľudia majú
záľuby a voľný čas venujú hudbe, spevu.
Celý môj pracovný život sa spája s Košickým
zlatým pokladom. Po ukončení školy v roku 1976
som nastúpila do Krajského osvetového strediska,
ktoré bolo s  Československým rozhlasom spoluorganizátorom KZP. Zúčastnila som sa skoro na všetkých ročníkoch, s výnimkou rokov, keď   som si              
plnila rodičovské povinnosti.
Po mojom nástupe do rozhlasu v roku 1991
sa na príprave súťaže podieľala celá hudobná                
redakcia, ktorej som bola súčasťou. Nezabudnuteľná atmosféra bola na ročníkoch, keď vystupoval
orchester Juraja Szabadosa.   
S úctou a láskou spomínam na kolegov, ktorí
už, žiaľ, nie sú medzi nami, ktorí túto súťaž pripravovali – František Gomolčák, Dušan Ružicka,                     
a hlavne Ulka Szabadosová.  V minulosti touto súťažou žila celá hudobná redakcia a na jej príprave
sa podieľali všetci. Dnes ju pripravuje len úzky
okruh ľudí. Škoda, že sa to už neberie tak, ako
v minulosti.
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Pri samotnej príprave a realizácii KZP som
spoznala veľmi veľa zaujímavých ľudí, ktorých by
som v bežnom živote nestretla.      
Nezabudnuteľný zážitok som mala zo stretnutia  so švédskym spevákom Harpom, ktorého som
predtým mohla vidieť len v televízii, a z jeho vystúpenia na 10. ročníku.   
Súťaž by podľa mňa mala byť aj naďalej,
pretože sa vždy nájde nejaký mimoriadny talent,
ktorý sa úspešne prezentuje aj mimo východného Slovenska, dôkazom čoho je veľa úspešných interpretov, ktorí na KZP vystupovali a súťaž ich posunula ďalej. Verím, že tak to bude aj
na 35. ročníku tohto roku. Kým je plná sála divákov na jednej strane a nadšené vystúpenia mladých interpretov na strane druhej, má význam
to robiť aj naďalej.

Osobnosti

Rasťo Kopina
Košický zlatý poklad vnímam v niekoľkých
úrovniach. Tá prvá je z pohľadu fanúšika hudby
a dieťaťa bažiaceho po koncertných zážitkoch.
Ako malý chalan som sa väčšinou vždy najviac
tešil na hostí, ktorí vystúpili v rámci programu.
Po založení kapely Nocadeň sme si to vyskúšali aj
ako súťažiaci a neskôr ako porotcovia i hudobní
hostia. Takže, ak by som to mal trocha zveličiť,
môžem povedať, že som si vlastne splnil jeden                  
z detských hudobných snov.
V roku 1999 sme sa tejto súťaže zúčastnili
čerstvo po podpise zmluvy s naším prvým vydavateľstvom. V tom čase sme už mali za sebou prvý
úspešný singel Budím sa sám, ktorý rotoval v rádiách a televízii. A aj keď sme neboli príliš zástancami súťaženia v takejto špecifickej disciplíne, akou
je pesničková súťaž, prihlásili sme sa do nej. Jedným z faktorov bolo aj to, že sme to mali na skok             
z domu, súťaž v tom roku bola v Dome kultúry,                
o ulicu ďalej od nášho bydliska.
Do KZP sme sa prihlásili s pesničkou Steny,
ktorá sa aj napriek tomu, že sme s ňou nevyhrali,
stala obrovským hitom. Takže vznikol celkom zaujímavý paradox, keďže si veľmi nespomínam, aby
sa z nejakej súťažnej skladby stal až takto masívny
celonárodný hit. Pre nás to bola hlavne cenná skúsenosť a potvrdenie nášho názoru, že pesničkové
súťaže nie sú pre nás :).

Tým, že sa v ostatnej dobe zúčastňujeme ako
porotcovia v prvých výberových kolách, máme
celkom slušný prehľad, čo sa aktuálne odohráva
na slovenskej hudobnej scéne. Samozrejme, že to
nepokryje celú časť scény, ale je to veľakrát zaujímavý pohľad.
Je chvályhodné, že táto pesničková súťaž
prežila dodnes. Pre začínajúcich autorov je vynikajúcim miestom na prvé zviditeľnenie sa, s výbornou možnosťou vytvorenia si prvých kontaktov a začlenenia sa do mainstreamovej scény.
Do budúcnosti prajem tejto súťaži veľa talentovaných „songwriterov“, aby porotcovia mohli
vyberať z veľkého množstva zaujímavých piesní,
a aby sa tieto piesne neskôr stali hitmi.
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Vlado
Krausz
O Košickom zlatom poklade som prvýkrát
počul ako študent, zhodou okolností ako študent
SUPŠ práve v Košiciach. Zaregistroval som túto
informáciu v rádiu, ale nevenoval som tomu špeciálnu pozornosť. Vtedy som sa ešte veľmi nezaoberal hudbou, respektíve písal som len texty pre
svojho spolužiaka, ktorý skladal pesničky. Súťaž
Košický zlatý poklad už otvorila cestu viacerým
známym slovenským interpretom a skupinám,               
takže ju vnímam ako veľké pozitívum pre slovenskú hudbu.
So súťažou mám osobnú skúsenosť, aj keď
nie celkom priamu ako interpret. Do súťaže by
som sa ako spevák určite neprihlásil, i keď som                
v minulosti skladal piesne, nechcel som sa verejne
prezentovať. Hral som len pre svoje potešenie                  
a blízke okolie - rodina, priatelia. Neskôr, keď som
sa zhodou neočakávaných okolností stal jedným            
z najúspešnejších slovenských textárov, oslovili
ma niekoľkí interpreti a následne ich piesne  s mojimi textami boli zaradené do súťaže.
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Svoje texty nepíšem preto, aby niečo vyhrali,
alebo boli úspešné. Robím to preto, že ma to baví
a najväčším kritikom a porotcom som si ja sám.
Ale - ako to už býva - každý úspech poteší a kopne
autora ďalej…
Raz mi zavolal kamarát, hudobník a skladateľ  
z Popradu, že ich skladba s mojím textom vyhrala
Košický zlatý poklad. Ja som totiž ani nevedel,            
že tam s tou skladbou išli...
Táto súťaž by mala pokračovať, lebo neviem,
či existuje na Slovensku niečo podobné. Akurát by
sa mala viac medializovať, napríklad v hlavnom televíznom vysielacom čase, tak ako iné spevácke
súťaže zahraničných formátov. Pri príležitosti              
35. ročníka chcem Košickému zlatému pokladu zaželať veľa skvelých, nevídaných a neslýchaných
autorov a interpretov, ktorí dokážu rozvíriť hladinu slovenskej populárnej hudby. A samozrejme,
keďže je súťaž ešte mladá, tak mnoho ďalších
úspešných rokov a nech sa dožije aspoň dôchodcovského veku.

Osobnosti

Kristína
Myslím si, že je to pekné, keď sa dáva priestor začínajúcim umelcom, aby prišli ukázať to,
čo vytvorili, to, čo cítia. Košický zlatý poklad je v tomto výnimočný, a veľmi ma to teší, že stále tento
priestor umelcom dáva, a podporuje ich v hudobnej tvorbe.  Hudba nám ľuďom dáva radosť a navzájom nás spája, preto prajem Košickému zlatému pokladu veľa ďalších nájdených hudobných pokladov, ktoré budú tešiť davy ľudí svojou tvorbou.
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Kuly
Mne sa na Košickom zlatom poklade páči
to, že je to autorská súťaž. Tí, ktorí sa prihlásia,
idú do nej s vlastnými pocitmi, s vlastnými textami, s vlastnou hudbou, čo je naozaj pekné.                  
Napriek súťažiam typu Superstar, Hlas, či iným
talentovým súťažiam, ktoré tiež patria k dobrým
odrazovým mostíkom v kariére, je Košický zlatý
poklad zaujímavý tým, že je autorskou súťažou.
A práve preto je v porovnaní s ostatnými spomínanými súťažami naozaj jedinečný.
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Mám s touto súťažou aj osobnú skúsenosť,
v roku 2005 na 21. ročníku som bol členom                
odbornej poroty a spolu so skupinou Desmod
som mal tú česť byť jej hudobným hosťom.
Prajem Košickému zlatému pokladu ešte
minimálne ďalších tridsaťpäť ročníkov, nech sa
mu darí, nech oslovuje stále nových autorov,
nových spevákov a nové talenty .

Osobnosti

Simona Martausová
Podľa mňa je super, že na Slovensku existuje
súťaž, ktorá má takúto úroveň, a ktorá takýmto
spôsobom podporuje začínajúcich umelcov venujúcich sa vlastnej tvorbe. Osobne poznám niektoré kapely len vďaka KZP a som rada, že som sa                
o nich dozvedela. Páči sa mi, že KZP je súťaž, ktorá
nepôsobí až tak komerčne.
Spomínam si, keď som bola ako účinkujúca
(ako hosť) na KZP, že som bola milo prekvapená,
ako všetko fungovalo, a ako boli všetci zúčastnení
(od organizátorov  po účinkujúcich) úprimne zapálení pre dobrú hudbu aj peknú myšlienku „podporiť dobrú hudbu“.
Určite by som priala tejto súťaži, aby bola
a trvala aj naďalej, aby mala svojich podporovateľov, aby si dokázala udržať „to svoje výnimočné“, aby to bolo vždy o tej myšlienke, pre ktorú
vznikla, aby ten hudobný POKLAD, ktorý sa v tejto súťaži „hľadá“, ostal vždy takým pokladom,
ktorý bude robiť radosť ostatným.
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Štefan Moyzes
Pesničková súťaž Košický zlatý poklad je
fenoménom, ktorý žil a žije hlavne preto, že na jej
pódiu dominuje mladosť, ktorej organizátori dávajú už roky priestor. Pri jej kolíske stali páni muzikanti František Petrus, Juraj Szabados, Jozef
Olajoš, Július Bavolyár, Ulka Szabadosová a Dušan
Ružička, ktorí mali dar rozdávať hudbou radosť.        
A nesmieme zabudnúť na veľkého fanúšika súťaže, Vlada Martinčeka, riaditeľa košického rozhlasového štúdia, ktorý v prvých ročníkoch pomáhal
jej rozletu.
Súťažil som na viacerých ročníkoch súťaže          
a otextoval som pesničky skladateľom Jurajovi
Szabadosovi, Jozefovi Olajošovi, Ferovi Turákovi,
Norbimu Bodnárovi, Mirovi Šálimu, Vladovi Šafrankovi, Jurajovi Hidvéghymu, Ivanovi Baranovi,
skupine Disk, Exakt, Hurikán, súrodencom Uranovcom a ďalším. Aj keď nemám ukoristený žiadny zlatý, ani iný poklad, predsa som získal pár ocenení, ktoré potešili .
Moje písanie textov sa aj vďaka tejto sú-              
ťaži poriadne rozbehlo. Písal som texty mnohým              
ďalším skladateľom - Alimu Brezovskému, Ivanovi
Horváthovi, Igorovi Bázlikovi, Zdenovi Balážovi,
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Vašovi Patejdlovi, Paľovi Hamelovi  a iným. Taktiež
som roky prispieval  do televíznych relácií ako bola
Zlata brána, filmy a rôzne zábavne programy, kde
žili pesničky.
Dodnes si spomínam na situáciu pred  2. ročníkom súťaže, keď ma poprosila vtedajšia hudobná redaktorka Magda Medveďova, či nemám           
nejaký text v šuflíku na zhudobnenie pre nejakú
čerstvú maturantku. Dal som jej text Cesta domov,
ktorý zhudobnila, maturantka pesničku pekne          
zaspievala a získala 2. cenu. Tou maturantkou bola
mladá Beáta Dubasová a bola  to jej prvá nahrávka
v rozhlase .
S Ďurkom Szabadosom sme nahrali viac pesničiek, no jedna z nich – Keď sa pohne lavína - bola
takým malým proroctvom, po ktorom nasledovala
spoločenská zmena u nás na Slovensku.
Želám tejto súťaži, aby bola aj naďalej odrazovým mostíkom pre mladých autorov a spevákov z celého Slovenska.

Osobnosti

Peter Nagy
Košický zlatý poklad bol a je dobrý odrazový
mostík pre začínajúcich muzikantov. Spievať naživo pred skúsenými hudobníkmi a autormi je
skúška odvahy. Umiestniť totiž „vymazlenú“
a doladenú nahrávku na Youtube nie je to isté...
interpretovať naživo chce určitú zručnosť. O tom
to je podľa mňa.
Musím povedať, že som Košický zlatý poklad
zažil aj ako súťažiaci v roku 1982, o niekoľko rokov
aj ako člen, aj predseda poroty. Je to pre mňa ťažké, keď súcitím s dušou amatérskeho muzikanta...
ešte stále po tých rokoch. V roku 1982 to boli moje
začiatky a v tej krásnej fáze som si vážil tých málo
príležitostí stáť na pódiu a zviditeľniť sa... Košický
zlatý poklad je jedna z mála súťaží talentov, ktorá
prežila. To je fajn.
Ja som síce Košický zlatý poklad vtedy nevyhral, ale ľudia z košického rozhlasu mi dali šancu
nahrávať v profi štúdiu... a to bol môj vyhratý „poklad“. Nakoniec nahrávka môjho prvého hitu              
Profesor Indigo vznikla práve v košickom rozhlasovom štúdiu.

Myslím si, že ten starý dobrý systém, kde
skúsení hodnotia menej skúsených, je neprekonateľný. Často muzikantom porota vie poradiť,           
čo môžu na sebe zlepšiť. Určite je to pre sebavedomie muzikanta lepšie, než posmech od poroty
televíznych talentových súťaží.
Držím organizátorom palce .
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Gabriel Nikházy
Veľmi zaujímavé, až napínavé boli z pohľadu zvukárov ročníky Košického zlatého pokladu pred asi dvadsiatimi rokmi, keď neexistovali
súkromné nahrávacie štúdiá a domáce technológie na nahrávanie. Prihlásené piesne prišli do rozhlasu na kazete len v „naznačenej“ podobe  s gitarou. Všetky vybraté piesne sa potom museli
doaranžovať   a v košickom hudobnom štúdiu sa
dva až tri mesiace nahrávali, často v spolupráci
s profesionálnymi košickými muzikantmi. (Práca
s jedným interpretom trvala približne týždeň).
Keď som prišiel do rozhlasu v roku 1986, moderná hudba sa nahrávala na   osemstopový
záznam, až neskôr prišiel z Bratislavy používaný
„16-stopák“ (digitálny viacstopový záznam ešte
nebol). Táto analógová technológia bola omnoho
prácnejšia pre muzikantov, ako aj pre zvukára. Ale
pre mňa ako zvukára to určite bola veľká praktická
škola nahrávania rôznych žánrov populárnej hudby. Podobne,  v tom čase neboli k dispozícii profesionálni ozvučovatelia. Finálové živé koncerty               
Košického zlatého pokladu sa technicky zabezpečovali s dobrovoľnou výpomocou košických muzikantov (reproduktory, koncové zosilňovače, vlastné výrobky....)  Dali sa dokopy viaceré muzikantské
aparatúry a muselo to spolu fungovať. Veľa sa
spolupracovalo s Jurajom Szabadosom.
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Napadá mi úsmevný príbeh zo súťaže, spojený práve s firmou, ktorá ozvučovala jeden z finálových koncertov v Jumbo centre a možno prvýkrát
postavila ozvučovací systém na objednávku.                   
Pri nastavovaní zvuku sme sa dlho trápili a stále              
to nebolo to pravé orechové  (zdalo sa mi, akoby              
reproduktory hrali v protifáze). Dlhým skúmaním
som napokon našiel vinníka – bol ním krátky                 
prepojovací kábel canon-canon. Na jednom kanáli
na výstupe z mixu bol totiž nesprávne spájkovaný.
Chytil som ho a hodil až na lóžu v estrádnej                      
sále Jumbo centra, aby sa už nikdy nemohol                  
použiť .
Košickému zlatému pokladu 		
		
gratulujem k jubileu.

Osobnosti

Jozef Olajoš
Košický zlatý poklad je súťaž, ktorú dôverne
poznám. Mal som možnosť osobne spolupracovať
pri príprave jej prvých ročníkov, bol som poradným hlasom pri rôznych inováciách, s orchestrom
som sprevádzal sólistov, pomáhal som aj s aranžovaním hudobných podkladov pri nahrávaní súťažných piesní.
Dlhé roky som na Košickom zlatom poklade
súťažil ako autor, neskôr som pracoval v komisii  
pri výbere pesničiek a bol som aj porotcom súťaže.
Boli to roky plodnej práce, hudobných nápadov. Samotná súťaž ovplyvnila mnoho kolegov
muzikantov, ktorí prihlasovali svoje pesničky do
súťaže.
V roku 1982 sme v košickom rozhlasovom
štúdiu nahrali moju súťažnú skladbu Ráno čo ráno
so spevákom Mirom Jevčákom. Potom sme s kapelou odcestovali na  trojmesačné turné do Švajčiarska a návrat domov bol naplánovaný tesne
pred termínom súťaže. Zasiahla však vyššia moc,   
v deň návratu husto snežilo, kalamita zasiahla celé
Nemecko, v Prahe nadránom už ani nečistili cesty
a zapadli sme na 6 hodín v snehu. Volal som                     
do Košíc Ďurovi Szabadosovi, aby nejako pomohol. On nezištne ešte raz nahral podklad pesničky
so spevákom, ktorý ju zaspieval na súťaži. V noci    
z rádia Hviezda som sa dozvedel, že  moja pesnička zvíťazila a doma ma čakali gratulácie. Po pár
mesiacoch však spevák, ktorý skladbu prespieval
emigroval do Mníchova a  údajne hlásil v  Slobodnej Európe. Skladba sa tak stala „trezorovou“,                  
t.j. nevysielateľnou. Darmo som mal originálnu
nahrávku s bubeníkom Mirom Jevčákom, v rozhlase sa ju báli odvysielať. Je to však  stále moja najúspešnejšia skladba, ktorú mnohí Košičania                      
poznajú pod názvom Električka č. 6. Vďaka Miro!
Želám Košickému zlatému pokladu veľa
úspešných rokov a mnoho vydarených pesničiek
pre fanúšikov.
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Robo Opatovský
Košický zlatý poklad je určite veľkým prínosom pre domácu populárnu hudbu, keďže sa
na tejto súťaži prezentujú autorské skladby.
Ja sám mám s takýmto typom súťaže vynikajúcu skúsenosť ako autor, lebo som sa zúčastnil
dvoch ročníkov výberových kôl Eurovízie, kde sa
takisto prezentujú nové autorské skladby. Som
vďačný za to, že pesničky Niečo máš a Prší dostali
prostredníctvom súťaže mediálny priestor, a tým
sa dostali bližšie k ľudom, ktorí si ich mohli obľúbiť. Obe skladby patria do základu môjho koncertného repertoáru. Takú istú funkciu má aj Košický
zlatý poklad, pretože prezentuje nových autorov
a nové skladby. Toto považujem za skutočne veľký
prínos pre slovenskú populárnu hudbu.
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Mám s touto súťažou aj osobnú skúsenosť,
lebo v roku 2000 som vystupoval na 16. ročníku
Košického zlatého pokladu ako hosť. Bol to naozaj
skvelý zážitok.
Prajem Košickému zlatému pokladu, aby sa
mu darilo stále hľadať nových a nových umelcov,
nové a nové autorské skladby, ktoré budú prínosom pre našu hudobnú scénu. Pevne verím,
že v blízkej budúcnosti na Košický zlatý poklad
opäť zavítam ako hudobný hosť .

Osobnosti

Vašo Patejdl
Ja mám veľmi rád a veľmi si vážim ľudí,
ktorí dokážu pomáhať našej slovenskej pop-kultúre, muzikantom, aby sa dostali do rádií a aj sa
presadili v nich. Je výborné, že Košický zlatý
poklad existuje a pomáha mladým autorom,
mladým kapelám, aby sa zviditeľnili. Je to záslužná práca a sám viem, o čom to je. My sme sa kedysi so skupinou Elán na podobnej súťaži – na Bratislavskej lýre - ukázali a s pesničkou Kaskadér sa
dostali do povedomia celej republiky. Je výborné,
keď mladí hudobníci môžu získavať takéto skúsenosti a ďakujem za to.
Som veľmi rád, že som sa mohol aj ja párkrát                 
zúčastniť na Košickom zlatom poklade ako porotca a hosť programu. Dobre si na to pamätám
a spomínam si na jeden vydarený ročník v roku
2007, ktorý som absolvoval vo Veľkej sále Jumbo
centra. Akurát ma mrzí, že mi moje pracovné                
povinnosti nedovoľujú zúčastniť sa na tejto                       
súťaži častejšie.

Košickému zlatému pokladu želám, aby hlavne  vydržal. Aby mal dostatok zázemia finančného
aj organizačného. Pre mladých muzikantov je totiž
nesmierne dôležité, aby mali možnosť niekde sa
ukázať.
Nechcem kritizovať iné súťaže,  ktoré sa nám              
ponúkajú na rôznych televíznych kanáloch, kde sa
hľadajú talenty. Mne však trošku pripomínajú karaoke.
Košický zlatý poklad pracuje s pôvodnými
pesničkami, s pôvodnými autormi a interpretmi,
a tak mu držím palce, nech mu to ešte dlho, dlho
vydrží.

História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019

129

Vlado Puchala
Pri spomienke na Košický zlatý poklad mi
vždy napadne párty po festivale a Ulka Szabadosová, ktorá o polnoci tancovala šťastná a veselá. Vždy to bol znak toho, že máme za sebou úspešný ročník. Tridsaťpäť rokov je skvelý
vek.  Ja som mal 35 rokov v roku 2003 a bol to môj
posledný ročník v pozícii riaditeľa košického rozhlasového štúdia. Cítil som sa vtedy úžasne, plný
energie, sily, plánov. No dnes sa cítim ešte lepšie.
Chcem tým povedať, že Košický zlatý poklad je
v najlepších rokoch, ale to najlepšie má ešte stále
pred  sebou.  
Každý poklad má hodnotu obsahu a hodnotu
času. Tá druhá vyplýva z prvej. Len kvalitná súťaž
prežije v tlaku množstva iných podujatí. Myslím si,
že hudobná súťaž Košický zlatý poklad svojou
značkou pohltila pôvodný význam tohto spojenia.
Dnes sa pri slove KZP ľuďom na Slovensku vybaví
autorská pesničková súťaž, nie mince v múzeu.
Poklad je živá história s emóciou.  
Každý poklad potrebuje mať svojho správcu.
Ďuro Hidvéghy je nekompromisný strážca. Na súťaž pustí len dobré veci. Ďuro je garanciou toho,  
že poklad má dušu, minulosť i budúcnosť.
Košický zlatý poklad vnímam z troch strán.
Súťažil som na ňom ako textár so skladbou Podvečerná Juraja Vančíka v roku 1995. Získal som,                 
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tuším, cenu za text. Neskôr som sa stal členom poroty. Prvýkrát vtedy, keď vyhrala skupina No name.
Veľmi som chcel, aby to boli práve oni. Chcel som,
aby súťaž vyhrávali mladí ľudia s budúcnosťou.
Moja tretie stretnutie s Košickým zlatým pokladom bolo v polohe organizátora, keď som sa stal
riaditeľom štúdia rozhlasu v Košiciach. Z dvojdňového festivalu sme urobili kratšiu, dynamickejšiu
súťaž. Sústredili sme sa na mladých a oslovovali
talenty nielen na východe.
Problémom slovenskej populárnej hudby sú
často veľmi zlé texty. Nemôžete počúvať dobrú
skladbu, ak spevák kričí z balkóna idiotiny. Ja nepoznám textára, ktorý by si len tak trúfal skladať
muziku. Ale ktorýkoľvek spevák si myslí, že môže
písať texty, pretože mal trojku zo slovenčiny, čiže
je najlepší v kapele. Košický zlatý poklad by sa mohol pomôcť kultivovať aj túto agendu.
No a ja osobne by som uvítal na Košickom
zlatom poklade významnejšie zastúpený rapp.
Je to mimoriadne silný prúd, ktorý si žije svoj intenzívny život hlavne na sociálnych sieťach. Treba podchytiť rozhnevaných mužov v tejto komunite. Spievajú pravdy o živote, i keď často
neohrabane. Ale ich slogany sú sloganmi mnohých životov.

Osobnosti

Jaroslav Rezník
Košický zlatý poklad je pre mňa
príjemnou emóciou spred dvadsiatich
šiestich rokov, keď som v roku 1993 vyhral konkurz na pozíciu riaditeľa košického štúdia Slovenského rozhlasu. Súčasťou zmien, ktoré sme začali robiť,
bola aj  reorganizácia pesničkovej súťaže. Jednou vetou poviem: zvládli sme
to. To podstatnejšie je, že som pri tejto
práci mal možnosť bližšie spoznať aj
ľudí, ktorí sú celý život spojení s košickým hudobným zázemím, vytvárajú ho,
kreujú, dávajú doň svoje srdce i dušu.
Viem, že uplynulých dvadsať rokov sa Košickému zlatému pokladu venoval a venuje Ďuri Hidvéghy, za čo mu
od nás všetkých patrí veľké uznanie.
Pre mňa však spomienka na KZP navždy ostane zviazaná s Ulkou Szabadošovou - Zomerskou, vznešenou dámou
poľských koreňov, ktorá svoj  život zasvätila hudbe a manželovi Jurajovi. Jej
noblesa, rozvaha a súčasne jemný, ale
neodolateľný optimizmus v naozaj ťažkých chvíľach posúval nielen mňa, ale
celý košický hudobný život dopredu.
Ak je Ulka individuálnym fenoménom, ktorý zovšeobecnel, potom košické publikum je fenoménom pôvodne
všeobecným, ktorý sa vypracoval na
mimoriadnu individualitu. Všimnime
si, boli tri festivaly: bratislavský (Lýra),
banskobystrický (Zvony) a košický (Poklad). Do dnešných dní však prežil                      
a do novej podoby sa dokázal reinkarnovať len košický. Ako vždy – vďaka ľuďom. Vďaka povestnému košickému,
ale aj širšie – východniarskemu lokálpatriotizmu, ktorý dokáže neviditeľnými putami spojiť ľudí po celom svete.
Vôbec sa nebojím, že by mu to nevydržalo ďalších 100 rokov.
A to znamená, že z východu bude
na celé Slovensko naďalej padať dážď
zlatých mincí v podobe skvelých muzikantov.
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Igor Timko
Košický Zlatý poklad
oslavuje svojich 35 rokov.
Neuveriteľné…
Keď som si uvedomil - vek, obdobie, spoločenské pomery, v ktorých si KZP udržal svoj vlastný cieľ…
Dávať možnosť! Príležitosť doposiaľ nepoznaným,
kreatívnym a časom azda aj slávnym, a určujúcim interpretom v slovenskej populárnej hudbe, áno, to je
to.  To je presné. Príležitosť! KZP stále žije, naberá na
svojej dôležitosti a význame. KZP jednoducho dáva
možnosť zviditeľniť sa, ponúka možnosť okúsiť, aké
to je, počuť potlesk za svoju vlastnú tvorbu.  Kto, alebo čo iné vám túto jedinečnú šancu dá?
Pristihol som sa, že pri spomienke na našu prvotinu, ktorou sme v roku 1996 dobyli prvé miesto,
mi vybehol úsmev na pery… Samozrejme, pevne verím, že zmienka o našej prvotine, pesničke Môj           
kamoš ostáva vo Wikipédii už len v rámci našich          
začiatkov, alebo je (dúfam) dobre ukrytá, a utajená,   
vo fonotéke RTVS Košice… Ale naspäť k súťaži autorskej piesne…. Podstata KZP tkvie v prienikoch. Medzi
hudbou a človekom, obecenstvom a interpretom,              
v prienikoch medzi hudobnou dramaturgiou Slovenského rozhlasu a uznania chtivými muzikantami, ktorí tušia, že práve KZP môže byť cestou k naplneniu
sna, k uspokojeniu po všetkých tých hodinách v skúšobni, po všetkých hádkach s kolegami z kapely, ktorí
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Osobnosti

už neveria, že by sa  „s našou tvorbou“ predsa len
niečo mohlo udiať… A človeče, predstav si, ono to
príde….. presne vo finálový večer KZP.
Dodnes si pamätám, ako sme krok po kroku
stúpali na pódium… našu kapelu vyhlásili za víťaza
KZP 1996…  tú noc, som nedokázal zaspať a prišlo
mi to celé neuveriteľné. To uvedomenie si zázraku, že sme s bratmi doma v detskej izbe zosmolili
nejaký song a ten song pred pár hodinami zvíťazil.
V tú noc som pochopil, že zázraky naozaj jestvujú.
Za ostatných pätnásť rokov pravidelne sedávam v hodnotiacej porote KZP.  Niekedy ako súčasť
poroty, inokedy ako jej predseda…..nie je to jednoduché, ale zakaždým, keď sa porota v zákulisí
vehementne snaží argumentovať, prečo práve ten
a prečo iný, si spomínam, aké to asi bolo, keď sa
rozhodovalo o nás… Kiežby súťažiaci, hoci len retrospektívne vedeli, čo všetko sa berie do úvahy,
na aké súboje sa porota vo finálový večer odhodlá...
Nocadeň, Peter NAGY, Marián Čekovský, kapela ICONITO, Beáta Dubasová… NO NAME máme
niečo spoločné – v rodnom liste našej kariéry
máme každý a všetci KZP.  Myslím si, že tento menoslov stojí za ostatných 35 rokov fungovania KZP.
Za seba a kapelu NO NAME len toľko: ďakujem za šancu uveriť v nás samých a ďakujem,
že sme súčasťou KZP dodnes.

História, piesne, osobnosti... KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 1980 – 2019

133

Gejza
Toperczer
Košický zlatý poklad je viac ako tri desaťročia existujúca súťaž, ktorá prináša pozitíva
a úspešne funguje ako jediná súťaž tohto typu na
Slovensku. Je skvelé, že sa do súťaže môžu prihlásiť všetci, ktorí tvoria pôvodnú slovenskú populárnu hudbu. Každoročne oslovuje veľký počet autorských tímov – autorov hudby, textu, muzikantov   
či spevákov.
V jej prvých ročníkoch sa hudobné podklady
nahrávali nielen v Košiciach, ale aj v Bratislave.
Ako zvukový majster som od prvého ročníka pracoval na výrobe kompletných nahrávok – teda na
finálnej mixáži skladieb. Na finálových súťažných
večeroch som sa od 1. ročníka v roku 1980 až do
28.ročníka v roku 2012 podieľal na zvukovej podobe ich vysielacích verzií. Bol som zodpovedný za
mixáž výstupu do vysielania. Na tomto základe
som mal možnosť stretnúť  sa nielen so súťažiaci-
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mi, ale aj zažiť neopakovateľné situácie živého
záznamu či vysielania. Mnohokrát som musel aj
improvizovať, keďže často vznikali neštandardné
situácie. Snažil som sa ich vyriešiť tak, aby prípadné interpretačné, či iné nedostatky poslucháč            
vôbec nezaregistroval.
Bolo veľmi príjemné stretávať sa s umelcami,
ktorých prvotiny som v rozhlasovom štúdiu nahrával, a ktorí po rokoch už na súťaži vystupovali ako
renomovaní hostia. Patria k nim Peter Nagy, Beáta
Dubasová, Igor Timko a ďalší.
Košickému zlatému pokladu želám veľa
úspechov do ďalších ročníkov, organizátorom
a realizačnému štábu prajem, aby v tejto tradícii
pokračovali naďalej, a súťažné pesničky nech
robia poslucháčom radosť.

Osobnosti

Juraj Vančík
Košický zlatý poklad do značnej miery zmenil môj život. V roku 1969 som vyhral rovnomennú spevácku súťaž a zrazu som nahral prvú pesničku v košickom rozhlasovom štúdiu. Spoznal
som veľa muzikantov a muzika ma odvtedy aktívne sprevádzala životom. Po návrate z môjho dvaapolročného pracovného pobytu v Líbyi, kde som
pracoval ako lekár v Misurate, som v roku 1984
interpretoval víťaznú skladbu  3. ročníka KZP autorov Aladára Kováča a Renáty Tamášiovej - Nádej
s piesňou býva. Na 4. ročníku súťaže v roku 1986
som vyspieval 1. miesto súťažnej skladbe Správna
hra autorov Jozefa Olajoša a Štefana Moyzesa, na
5. ročníku v roku 1988 2. miesto skladbe Posledná
káva autorov Juraj Hidvéghyho a Štefana Moyzesa, na 6. ročníku v roku 1989 1. miesto skladbe
Správny chalan Jozefa Olajoša a Štefana Moyzesa,  
na 11. ročníku v roku 1995 3. miesto skladbe Podvečerná autorov Juraja Hidvéghyho a Vlada                   
Puchalu, na 12. ročníku v roku 1996 2. miesto
skladbe Ty a ja autora Igora Hudačeka.

Nikdy nezabudnem na prvýkrát spoznanú realitu, keď z oslavného potlesku, gratulácií som
ráno o 5.00 sám spoznával dve strany slávy, cítil
som neskutočnú  samotu.
Po skončení súťaženia som na Košickom zlatom poklade viackrát vystúpil so svojou skupinou
Vabank a pravidelne sa zúčastňujem tejto súťaže
ako porotca.
Špeciálnu príchuť pre mňa má aj skutočnosť,                  
že moja dcéra Denisa spievala v tejto súťaži.                  
Na 15. ročníku v roku 1999 získala súťažná skladba
Na rovinu autorov Rudolfa Zieglera a Martina              
Motýľa v jej podaní Cenu Rádia Regina.
Viacerí autori, ktorí mi písali pesničky, sa stali mojimi blízkymi priateľmi a sú súčasťou môjho
terajšieho života.
Prajem Košickému zlatému pokladu, z ktorého sa stala najznámejšia slovenská pesničková
súťaž, aby objavoval nové a nové talenty, nových
úspešných spevákov, mal dostatok sponzorov
aj podpory RTVS.
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Ľuboš Zeman
Táto súťaž je naozaj poklad! Počas svojej
existencie pomohla mnohým dnes už známym interpretom v ich umeleckej kariére, vznikli desiatky
hodnotných pôvodných skladieb a rozhlas dal šancu víťazom realizovať skladby v profesionálnom
nahrávacom štúdiu. Po zániku   Bratislavskej lýry,
Bystrických zvonov  i ďalších festivalov, je to jediné
fórum na prezentáciu nových autorských a interpretačných talentov. Súčasne je to významné              
neformálne stretnutie   renomovaných autorov a
porotcov  so súťažiacimi.
Bolo obdobie, keď som „porotoval“ v KZP
každý rok, takže som zažil lepšie i horšie obdobia
festivalu, strávil som s ním dosť rokov.  Počas nich
som si vytvoril vzťah nielen k samotnému festivalu, ale i k mestu Košice a našiel som tu veľa dobrých priateľov a umeleckých spolupracovníkov.
Možno som ovplyvnil ja kariéru   niektorých
súťažiacich, ale na druhej strane  to ovplyvnilo aj
mňa, lebo som sa utvrdil v tom, že veľmi veľa                
talentov rastie práve na východe Slovenska.
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Na jednom z ročníkov som sa zoznámil s členmi skupiny Instinct, ktorá už dnes profesionálne  
funguje na československej úrovni a jej skladby
znejú z rozhlasového éteru. Napísal som im zopár
textov a najmä skladba Na život a na smrť mala
veľký úspech. Naša spolupráca pokračuje...
Košický zlatý poklad potrebuje väčšiu celoslovenskú etablovanosť, so širším autorským                     
a interpretačným zapojením Banskej Bystrice
a Bratislavy. Popri Pohode, ktorá je žánrovo vyhranená, je tu priestor pre protipólový mainstream,  
a to treba využiť. Festivalu želám, aby neumrel
taký mladý...

Osobnosti

Miroslav Žbirka
Pesničkovú súťaž Košický zlatý poklad vnímam ako súťaž úspešnú a najmä užitočnú.
Na rozdiel od mnohých iných televíznych show,
ktoré k nám prichádzajú zo zahraničia, Košický zlatý poklad dáva priestor interpretom predviesť     
svoje vlastné skladby, takže skupiny a speváci sa       
tu nemusia prezentovať hudbou, ku ktorej často              

nemajú žiaden vzťah. Taktiež nemusia podstupovať mimohudobné vystúpenia označované za akési promo, takže ich vzťah k populárnej hudbe nie je
hneď na začiatku deformovaný. Aj preto som                
sa rád zúčastnil ako hosť a rád na to spomínam.
Držím palce všetkým tým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili, aby sa im darilo.
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