
Občianske združenie Flautiada
Na jar v roku 2009 sa na základnej umeleckej škole v Šamoríne konala 

súťaž v hre na flaute s medzinárodnou účasťou mladých hudobníkov 
zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Bolo to vyvrcholenie snahy vzdať hold 

profesorovi bratislavského konzervatória a VŠMU, skvelému umelcovi a 
pedagógovi Vladislavovi Brunnerovi. Spočiatku sme myšlienku uskutočniť súťaž 

v medzinárodnom meradle a v hre na jedinom nás troji považovali za odvážny 
pokus, ale záujem, s ktorým sme sa s tretli doma i u kolegov v zahraničí, nás 
rýchlo presvedčil o správnos ti nášho úmyslu. Neobyčajný záujem o účasť v súťaži, 
jej celý priebeh a napokon aj veľký úspech nás presvedčili o tom, že by sme mali 
v našom úsilí pokračovať, veď flauta je jeden z najobľúbenejších nás trojov na našich 
umeleckých školách a venuje sa mu skutočne veľký počet mladých ľudí. Rozhodli sme 
sa preto nezos tať len pri prvom, ojedinelom pokuse, ale pokúsiť sa založiť tradíciu vo 
forme pravidelnej medzinárodnej súťaže s pevne určenými pravidlami. Za týmto účelom 
sme preto po prvom ročníku súťaže založili občianske združenie s názvom Flautiada, 
rovnakým, akým sme nazvali aj našu súťaž a s hrdosťou môžeme dnes konštatovať, že 

sme uspeli. Naša súťaž, ktorá sa koná v dvojročných intervaloch, sa v roku 2017 dočkala 
už piateho ročníka a záujem o ňu neus tále vzras tá – z pôvodných účas tníkov z troch krajín 

sa  posledného ročníka zúčas tnili súťažiaci z ôsmich krajín a  ich počet pomaly dosahuje 
rekordné čísla. Sme hrdí na to, že sme našou súťažou pomohli mnohým mladým flautis tom 

upozorniť na ich neobyčajný talent a naštartovať ich profesionálnu kariéru. 
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 Medzinárodná súťaž v hre na flaute 
Flautiada však nie je jedinou činnosťou 
nášho občianskeho združenia. Predmetom 
našej činnos ti je tiež organizovanie 
odborných seminárov s účasťou domácich 
i zahraničných lektorov, majs trovských 
kurzov a tvorivých dielní pod vedením 
renomovaných umelcov, či združovanie 
hráčov, učiteľov, žiakov a študentov za 
účelom podpory a skvalitňovania ďalšieho 
vzdelávania v hre na našom nás troji. Za 
uplynulé takmer desaťročie našej činnos ti 
sme uskutočnili množs tvo takýchto 
podujatí a môžeme konštatovať, že záujem 
o túto formu vzdelávania je naozaj veľký 
a neus tále vzras tá. Čas to si naša činnosť, 
ktorú vykonávame popri svojich bežných 
pracovných povinnos tiach, vyžaduje veľké 
úsilie, osobné nasadenie, či prekonávanie 
najrozličnejších prekážok, ale vykonávame 
ju radi a s pocitom zadosťučinenia, ktorého 
sa nám dos táva pri pohľade na preplnenú 
koncertnú sálu koncertu víťazov súťaže 
a pri počúvaní ich skvelých výkonov.


