Róbert Novák sa narodil 5.9.1960 v Zlatých Moravciach a základnú školu skončil v Prievidzi v
roku 1976. Ako hudobník začínal hrať na trúbke v detskej dychovej hudbe v Dome kultúry v
Prievidzi pod vedením pána Pavla Kováča. V roku 1976 patril k prvým absolventom ZUŠ v
Bojniciach u pána učiteľa Júliusa Šutu. Potom jeho kroky smerovali na Vojenskú hudobnú
školu do Roudnice nad Labem. Po absolvovaní maturitnej skúšky v hre na trúbke nastúpil k
Posádkovej hudbe v Košiciach.
Tu zároveň pôsobil vo viacerých dychových orchestroch a neskôr v roku 1990 založil Malú
dychovú hudbu Nováčanka a stal sa jej umeleckým a organizačným vedúcim. Od roku 1990 je
zároveň členom Združenia dychových hudieb Slovenska (ZDHS).
Pre Nováčanku upravil veľa skladieb z regiónu východného Slovenska napríklad :
Zmesi piesní: A na hory, A na hure, Bodaj by ťa mila, Ničoho mi ne žaľ, Čorny oči, Išol by ja do
vas, Niet krajšeho dzifčatečka, Ocec i s maceru, Parchovanskí hudáci
Valčíky : Šedzemdzešaty ročok, Bolo raz z večera krásne, Ci tebe Haničko, Cikán černý cikán,
Dedinka v údolí, Ej pobili me včera, Hore Košicami, Horenka horenka hora, Krjačok lalijovyj,
Mam ja jednu frajirečku, Muši vam mamoško, Sviť mesiačku a iné
Polky: Ide šuhaj Poľanou/ Šuhajovie mati, Ivanku, Ivanku, Javorovo listija, Keby ja vedela, Ket
som išol popod chotár, Ket sobi zašpivam, Kolo nás popred nás, Nocuvali,nocuvali, Tam pod
Tatrami a iné
Čardáš : A ja taká dzivočka,
Oblasť populárnej hudby:
Tangá: Láska s tebou ísť a O rieke a čase (autor J. Hidvéghy), Učiteľka tanca (autor P.
Hammel) a Ten kto má rád (autor P. Zelenay)
Slow rock: Il Silenzio , You Raise Me Up (dychové kvinteto)
Bossa Nova: Autumn Leaves
Z úprav pre veľké dychové orchestre:
Pochod pre veľký dychový orchester: Cassovia Marsch Koledy
pre Nantlle Vale Brass band: Slovakian Carols
V rokoch 1994 pôsobil ako hráč na gitare a manažér v Tanečnom orchestri Petra Lizáka. Je
dlhoročným členom predstavenstva ZDHS a pôsobí zároveň ako predseda ZDHS Košického
kraja. Viackrát bol dekrétom NOC nominovaný do poroty celoštátnej súťaže malých
dychových hudieb v obci Lednické Rovne, alebo rôznych krajských súťaží dychových hudieb.
V roku 2015 získal osobne a aj s DH Nováčanka cenu ZDHS. Od roku 2013 pôsobí ako
pedagóg hry na gitare a hry na zobcovej flaute. V roku 2019 ukončil štúdium na
Konzervatóriu J. Adamoviča v Košiciach, kde absolvoval štúdium hry na gitare a získal titul
Dis.art.
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