
AUGUST 2010 www.handlova.sk2

Country TRH sa stáva súčasťou letnej kultúrnej ponuky pre obyvateľov 
a návštevníkov regiónu horná Nitra.
V dňoch 2. a 3. júla 2010 Spoločnosť Country 2000 zorganizovala už 9. roč-
ník festivalu Country TRH. O jeho priebehu sme sa rozprávali s Vladislavom 
Horváthom, riaditeľom festivalu.
Je po festivale, na lúke v Morovne zostalo len tanečné pódium. Aké sú tvoje 
pocity priamo po skončení tejto peknej akcie.

V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí nám festival pomohli pripraviť, 
mestu Handlová, zamestnancom Domu kultúry, Hateru, Mestského bytového 
podniku, Podnikateľského inkubátora, mestskej polícii a v neposlednom rade 
primátorovi mesta, ktorý  sa veľkou mierou podieľal na získaní finančných pro-
striedkov mimo rozpočet mesta Handlová. Bez spolupráce s firmami FINMOS  
a.s., TMG a.s., Strabag a.s. HANT BA a.s., by sme naše podujatie nedokázali 
v takomto rozsahu zrealizovať. Sme radi, že naše podujatie dlhoročne podporuje 
aj Veľvyslanectvo USA v SR.  Takisto chcem poďakovať našim tradičným partne-
rom - Stanislavovi Chudému, Petrovi Záthureckému, Jánovi Spevárovi, Jozefovi 
Stopkovi, ktorí naše podujatia podporujú pravidelne.

Čo stojí za prípravou Country TRH-u a prečo to vlastne už toľko rokov 
robíš?
Každý nový ročník festivalu začína hneď po skončení toho predchádzajúceho, 
vyplatením honorárov, faktúr, zmlúv, vypracovaním a zaslaním záverečnej 
správy zmluvným partnerom. Ďalšou aktivitou je zabezpečenie účinkujúcich na 
budúci rok. Dôležité sú aj aktivity v mestskom zastupiteľstve. V roku 2009 sme 
ich podcenili a stalo sa, že kultúrna komisia nezaradila festival do kalendára 

celomestských kultúrnych podujatí.
Pýtaš sa, prečo robím festival? Nerobím len festival, ale aj iné pekné 
podujatia. A hlavne ich nerobím sám, ale s týmom šikovných, mladých 
ľudí. Vždy som niečo organizoval a budem, pokiaľ mi to zdravie a ro-
dina umožnia. Mám to asi v krvi a je to dobrý pocit, keď majú ľudia 
radosť z tvojej práce. 

Ako by si ty zhodnotil Country TRH 2010?
Bol to náročný proces. Ešte v máji sme uvažovali o zrušení festivalu. 
Hlavným dôvodom nebol len nedostatok prostriedkov, ale aj vývoj 
počasia. Málo finančných zdrojov a neprieznivé počasie sú smrtonos-
nou hrozbou pre každého organizátora. Dva týždne pred festivalom 
sme museli upraviť lúku po Furmanských pretekoch, vykopať žľaby, 
odvodniť, uvalcovať terén  a potom postaviť technické stavby. Všetky 

tieto činnosti festival predražujú. Aj preto uvažujeme o zmene 
miesta festivalu. Verím, že spolu s mestom nájdeme, alebo 
vybudujeme miesto, ktoré bude poskytovať zázemie nielen pre 
organizovanie COUNTRY TRHu, ale aj iných celomestských 
podujatí. Čo sa týka programu, je tiež čas na zmenu. Chceme 
rozšíriť piatkový program o iné žánre a na sobotný program 
Deň pre rodinu nájsť vhodného spoluorganizátora, ktorý by 
dokázal využiť ponúkaný priestor pre svoje marketingové 
aktivity. Našou hlavnou témou bude kvalitný sobotný hudobný 
program, v ktorom chceme prestaviť to najlepšie zo  slovenskej 
i českej country, trampskej a folkovej scény. Na tomto chceme 
pracovať a verím, že nám mesto Handlová pomôže.
Rozhovor pripravila Dana Reindlová.
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