
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum 

• Názov podujatia: cyklus Osobnosti – Mirko Krajči 

• Miesto konania: Spoločenská sála, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Dátum a čas konania: 23. 6. 2014 o 16.00 h 

V Banskej Bystrici, dňa 13. 6. 2014 

Cyklus Osobnosti s Mirkom Krajčim 

Patrí k novej generácii mladých nadaných tvorcov slovenskej komornej a symfonickej tvorby, 

podieľa sa na rozvíjaní súčasného hudobného života na Slovensku. Za prínos do súčasnej slovenskej 

komornej a symfonickej hudby a aktívnu prácu v oblasti zborového spevu na Slovensku a pri 

prezentácii slovenskej hudby v zahraničí mu Nadácia Matice slovenskej udelila prémiu Jána Cikkera 

za pozoruhodný tvorivý počin v slovenskej hudobnej tvorbe pre rok 2006. 

Mirko Krajči, hudobný skladateľ, hudobný režisér a dirigent, študoval na konzervatóriu v Bratislave, 

ktoré ukončil s titulom Najlepší absolvent roka. Nasledovalo štúdium na VŠMU v Bratislave a odborná 

stáž na Conservattoire National Supérieur v Paríži. Po skončení štúdií pracoval ako korepetítor 

detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu, neskôr bol jeho zbormajstrom. 

Pôsobil ako dirigent a umelecký vedúci Komorného orchestra Technik pri STU v Bratislave. Určité 

obdobie bol dramaturgom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Od roku 1993 spolupracuje 

ako dirigent s viacerými slovenskými orchestrami. Účinkoval v Českej republike, Anglicku, Francúzsku, 

Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku a ďalších krajinách. Od roku 1998 pôsobí ako 

hudobný režisér v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Aktívne sa venuje tvorivej skladateľskej činnosti. 

Jeho diela sú inšpirované básnickými textami a duchovnými latinskými textami. Vo viacerých jeho 

skladbách zaznieva gregoriánsky chorál symbolizujúci väzbu na duchovné hodnoty sakrálnych tradícií. 

Kvalitu jeho práce odzrkadľuje viacero ocenení doma aj v zahraniční. Za jeho najvýznamnejšie 

ocenenia možno považovať získanie druhej ceny na medzinárodnej skladateľskej súťaži v nemeckej 

Fulde, Cenu J. L. Bellu, ocenenie na Medzinárodnej skladateľskej tribúne usporiadanej UNESCO 

v Paríži a tretiu cenu v dirigentskej súťaži Maestro Silva Pereira Prize v meste Porto v Portugalsku. 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum pozýva v rámci cyklu 

Osobnosti na stretnutie s hudobným skladateľom, hudobným režisérom a dirigentom Mirkom 

Krajčim dňa 23. júna 2014 o 16.00 h v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. 

Kontakt: 
Mgr. Veronika Uhríková, manažér kultúry, PR, marketing 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58  Banská Bystrica 
veronika.uhrikova@svkbb.eu, 048/47 107 03 
www.svkbb.eu 
https://www.facebook.com/pages/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Banskej-
Bystrici/354240281389260 


