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Vážení priatelia,

festival vysokoškolských folklórnych 
súborov Akademický Zvolen otvára dvad-
siatu druhú kapitolu svojej existencie. Má 
už teda svoju bohatú históriu naplnenú 
stovkami nezabudnuteľných vystúpení vy-
nikajúcich súborov, ktoré sa tohto podu-
jatia pravidelne zúčastňujú. Akademický 
Zvolen, jeho účastníci, ale aj organizátori, 
si tvoria vlastnú festivalovú tradíciu, ktorá 
je už dnes neoddeliteľnou súčasťou spolo-

čensko-kultúrneho povedomia mesta, regiónu i Slovenska a oso-
bitne akademického priestoru v medzinárodnom ponímaní. Tradí-
cie vznikajú prácou, tvorivou činnosťou, vzájomnou kooperáciou 
ľudí. V tomto prípade nadšencov zapálených pre skúmanie, ucho-
vávanie a ďalšie šírenie ľudovej kultúry národa. 

Tradície sú koreňmi, z ktorých čerpáme poznanie i silu. Sú 
nám oporou, pevným bodom v turbulenciách dejín i míľnikmi pri 
ceste za horizont budúcnosti. Žiaden človek, národ, ba ani inšti-
túcia nesmú poprieť, zabudnúť na svoje korene. Naopak, treba čo 
najviac odhaľovať a využívať ich bohatstvo! Pre poučenie i radosť 
svoju i tých, ktorí prídu po nás. Technická univerzita vo Zvolene 
je vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou a silnými 
koreňmi. Naša univerzita svoju históriu spája s dejinami najstaršej 
technicky orientovanej vysokej školy v Európe a pravdepodobne 
i na svete – s Baníckou akadémiou, neskôr Baníckou a lesníckou 
vysokou školou v Banskej Štiavnici. Do tradícií slovenského ľudu 
sa premietla krása krajiny a prírodné bohatstvo lesov, ktoré Slo-
vensko obklopujú a v ktorých pradedovia našich dedov po stá-
ročia nachádzali prácu, obživu, ochranu, ale aj oddych a zábavu. 
Tak ako aj my dnes. Je to silný zväzok koreňov, ktoré na pôde 
Technickej univerzity vo Zvolene spravujeme a prehlbujeme. Po-
pri tradícii akademickej reprezentovanej vzdelávacou a vedecko-
výskumnou činnosťou, udržujeme a v duchu doby dvadsiateho 
prvého storočia modernizujeme a rozvíjame tradičné slovenské 
profesie v lesníctve, drevárstve, starostlivosti o prírodu a životné 
prostredie. Na Slovensku je navyše, a všetci priaznivci folklóru to 
dobre vedia, veľa zvykov a tiež hudby, piesní a tancov spojených 
s lesom, s prírodou. Festival vysokoškolských folklórnych súbo-
rov Akademický Zvolen 2015 je teda na pôde Technickej univerzi-
ty vo Zvolene akýmsi obrazom pevného trojzväzku univerzitných 
akademických tradícií s každodenným pracovným kolobehom 
slovenského ľudu a s tradíciami vzniknutými vo voľných a svia-
točných chvíľach slovenského národa.

Vážení priatelia, 
s úprimnou radosťou vítam na festivale všetkých jeho účast-

níkov. Som si istý, že sa svojou účasťou, vystúpeniami, hudbou, 
spevom a tancami pripojíte k spomínanému trojzväzku tradícií, 
pretože k nemu právom a svojim dielom nepochybne tiež patríte. 
Ďakujem vám, že ste k nám prišli. Iste s dobrým úmyslom a dob-
rou novinou. Verím, že sa všetkým účastníkom na festivale bude 
dariť tak, ako si to želajú, ba i lepšie!

Vitajte a cíťte sa tu ako doma. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
 rektor 

Technickej univerzity vo Zvolene
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Milí priaznivci folklóru,

nesmierne ma teší, že sa po dvoch 
rokoch môžeme opäť stretnúť na festivale 
Akademický Zvolen. Toto podujatie s účas-
ťou mnohých známych folklórnych súbo-
rov si za dlhé roky svojej existencie našlo 
mnoho priaznivcov. Ľudia si zvykli, čakajú 
naň, a to je azda najlepší obraz celého fes-
tivalu. Má svojich verných fanúšikov a ur-
čite aj obrovský potenciál osloviť ďalších. 

Akademický Zvolen je podujatím, 
ktoré svojím charakterom presne zapadá aj do celkového obra-
zu mesta. Jeho historický  charakter a slávna minulosť sa spája so 
záujmom prezentovať zvyky a tradície našich predkov širokej ve-
rejnosti. Tento festival je jednou z možností. Práve cez folklór a ľu-
dové zvyklosti môžeme vybudovať pocit spolupatričnosti a hrdosti 
na mesto, ale aj na našu krajinu ako celok. 

Folklór je skutočnou pamäťou národa. Poukazuje na prácu, 
ale aj na zábavu našich predkov, odráža celé životy predchádzajú-
cich generácií. Počas konania festivalu budeme mať možnosť opäť 
nahliadnuť do minulosti, zaspomínať si s umelcami na to, ako žili 
naše prastaré mamy a otcovia. Mladí ľudia z vysokoškolských sú-
borov nám vlastne umožňujú pochopiť našich predkov, sú po-
kračovateľmi celej historickej línie. Mesto Zvolen preto aktívne 
podporuje práve tento druh umenia.

Slovenský folklór sa páči. Hovoria to našinci, rovnako ako 
zahraniční návštevníci, s ktorými sa stretávam. Radi ho sledujeme, 
sme zvedaví na umelecké stvárnenie jednotlivých ľudových zvyk-
lostí. Festival nám všetko toto ponúka. Zároveň je podujatím, kto-
ré nám dáva aj možnosť porovnávať. Nielen umeleckú úroveň vy-
stúpení jednotlivých súborov, ale aj tradície jednotlivých regiónov.

O kvalitné vystúpenia jednotlivých umeleckých súborov ne-
mám po minulých ročníkoch vôbec žiadne obavy. Som presved-
čená, že budú mať veľmi vysokú úroveň. No a keďže ide o sú-
ťažné podujatie, nech zvíťazí ten najlepší. Pre samotný Zvolen je 
výhrou už to, že sa môže podieľať na tak výnimočnom festivale.

Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen 
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Vitajte všetci z ďaleka i blízka. 
Milí priatelia, 
dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnej-

šie privítal na festivale vysokoškolských 
folklórnych súborov Akademický Zvolen 
2015. Som veľmi rád, že si akademickí pri-
atelia folklóru a pokračovatelia národných 
a ľudových tradícií už po dvadsiaty druhý-
krát našli cestu sem k nám – do Zvolena. 

Vitajte. 
Je to už asi obraz našej turbulentnej 

doby, že aj tohtoročný Akademický Zvolen je konfrontovaný s ne-
priaznivou ekonomickou realitou, ktorá sa premietla do škrtov 
v rozpočtoch organizátorov a partnerov i sponzorov tohto, v svojej 
podstate, jedinečného podujatia. K našej veľkej nevôli sme museli 
výrazne obmedziť dramaturgické zámery festivalu, zrušiť všetky pri-
pravované sprievodné podujatia a aktivity, ba dokonca znížiť počet 
súborov a obmedziť počty účastníkov. Vážení priatelia, postupné 
škrtanie položiek v plánovanom rozpočte AZ 2015 však nás len ďa-
lej utvrdzovalo v našom úmysle festival uskutočniť a stále viac po-
tvrdzovalo potrebu práve takýchto podujatí na akademickej pôde. 
Všetko má svoju hodnotu, ale nie vždy je možné vyjadriť ju v pe-
niazoch, preto verím, že na festivale bude vládnuť atmosféra hod-
na umeleckej úrovne súborov, lásky k ľudovým tradíciám a úcty 
k priateľom a kolegom. Ja, ako predseda prípravného výboru, jeho 
ostatní členovia a ďalší dobrovoľníci, podieľajúci sa na zabezpečení 
festivalu, sa budeme všemožne snažiť, aby tu takáto žičlivá atmo-
sféra, aj napriek stiesňujúcim finančným limitom, vládla. 

Milí priatelia, 
ľudová kultúra je vždy obrazom života a práce najširších 

vrstiev národa. Vzniknúť je jej dané  len v úprimných srdciach a im 
podobné ju potom pomáhajú udržiavať a šíriť ďalej, preto sa časom 
stáva súčasťou duší väčšiny, spoločným obsahom mysle a pamäte 
národa. Ľudová pieseň, hudba, tanec, zvyky sú zakorenené hlboko 
v nás. Aj keď si to mnohí neuvedomujú alebo nechcú priznať, sú 
kontinuálnym pokračovaním tradícií, sú koreňmi, z ktorých vyrastá 
identita národa. Odráža sa v nich naša hrdosť, náš život, naša láska 
k dedovizni i k ostatným ľuďom. Verím, že Akademický Zvolen 
2015, aj keď v skromnejších podmienkam, bude opäť holdom 
najlepším tradíciám slovenského národa i národným kultúram 
súborov, ktoré k nám prichádzajú zo zahraničia a samozrejme aj 
ich nositeľom, ktorí sa tu schádzajú. 

Vážení priatelia, 
verím, že vo Zvolene strávite príjemné a inšpiratívne chvíľky. 

Dúfam, že súťažný charakter festivalu vás bude motivovať k čo 
najlepším výkonom a tie vám prinesú zaslúžené ovocie a ocene-
nie nielen od odbornej poroty, ale aj od všetkých divákov, ktorí 
sa tešia na vaše kvalitné interpretačné tanečné, spevácke a mu-
zikantské umenie. Verím, že Akademický Zvolen 2015 sa stane 
festivalom mladosti, radosti a vynikajúcich umeleckých výkonov, 
ktoré sa nezabudnuteľne zapíšu do histórie tohto medzinárodné-
ho podujatia s nenahraditeľným miestom v živote slovenskej aka-
demickej obce i v rozvoji folklórneho hnutia na Slovensku. 

doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. 
prorektor TU vo Zvolene 

predseda organizačného výboru AZ 2015 
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Zoznam zúčastnených súborov

Borievka
Technická univerzita v Košiciach

Družba
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Ekonóm
Ekonomická univerzita v Bratislave

Hornád
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mladosť
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Poľana
Technická univerzita vo Zvolene

Ponitran
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stavbár
Žilinská univerzita v Žiline

Technik
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Torysa
Prešovská univerzita v Prešove

Zobor
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre



7

Program

Utorok 7. júla 2015
18.00 – 20.00 I. festivalový koncert 
 Dom kultúry Zvolen – Podborová

Streda 8. júla 2015
18.00 – 20.00 II. festivalový koncert
 Dom kultúry Zvolen – Podborová
18.00 – 21.00  Festivalový večer na námestí 
  Námestie SNP

Štvrtok 9. júla 2015
14.30 – 16.30  Krojovaný sprievod mestom 
 Námestie SNP
18.00 – 20.30  Galakoncert
 Dom kultúry Zvolen – Podborová
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BORIEVKA

Zriaďovateľ súboru
 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

Umelecký vedúci súboru
 Ing. Ján Vajda

Organizačný vedúci súboru
 Ing. Ján Vajda

Vedúci hudby
 Ing. Radoslav Kertis

Vedúci tanečnej zložky
 Ing. Miroslav Chovančák

Tanečná príprava
 Ing. Peter Vajda / Ing. Ján Vajda

Adresa
 Folklórny súbor Borievka
 Areál Leteckej Fakulty TUKE
 Rampová 7
 041 21 Košice

Rok založenia súboru
 1978
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BORIEVKA

Začiatky 35 ročného folklórneho súboru Borievka siahajú do roku 
1978, keď sa založil folklórny krúžok vtedajšej Leteckej fakulty 
VVLŠ SNP. Prvými členmi folklórneho krúžku boli študenti VVLŠ 
SNP. V roku 1980 sa vytvorila samospráva súboru a prvé verejné 
vystúpenie súboru sa konalo 29. marca 1980 v rámci fakultného 
kola ZUČ. Prvé úspechy súbor dosahuje na Celoarmádnych preh-
liadkach folklórnych súborov vo Vyškove, Kroměřiži a neskôr 
v Trenčíne, Považskej Bystrici a Martine. Dňa 23. apríla 1982 vo 
Vyškove, kde súbor Borievka získava 1. miesto. Od roku 1983 
sa stali manželia Michal a Daniela Nogovci neoddeliteľnými tvá-
rami a vedúcimi folklórneho súboru Borievka. Pod ich vedením 
bolo vychovaných niekoľko generácií borievkárov. Nogovci viedli 
súbor až do roku 2014 kedy po 35 výročí prenechali žezlo ria-
denia súboru Jánovi Vajdovi. Ten pôsobí v súbore od roku 1999 
a od roku 2004 sa začal umelecky podieľať na tvorbe programov 
FS Borievka. Dnešný kolektív má 35 členov a pozostáva z hudob-
nej a tanečnej zložky. 

Od svojho zrodu súbor zaznamenal vyše 1 200 vystúpení na rôz-
nych folklórnych festivaloch a slávnostiach, súťažiach a prehliad-
kach doma i v zahraničí. Od založenia pracuje nepretržite. V ra-
doch súboru sa vystriedalo vyše 600 mladých ľudí, ktorí popri 
štúdiu či zamestnaní hodnotne využívali svoj voľný čas. Súbor 
sa pravidelne objavuje na festivaloch a podujatiach v Košiciach 
a širokom okolí, na medzinárodných festivaloch v Nitre, Zvo-
lene a má za sebou účinkovanie za hranicami v Poľsku, Maďar-
sku, Srbsku, Bulharsku, Španielsku, Českej republike, Francúzku, 
Turecku, Taliansku, USA a všade inde po svete. Medzi najväčšie 
úspechy súboru patrí 3. miesto na medzinárodnej súťaži v Turec-
kej Burse. FS Borievka je  niekoľkonásobným laureátom Akade-
mických folklórnych súťaží, súťažných prehliadok doma a v za-
hraničí a súťaží ľudových hudieb. V jej radoch pôsobilo a pôsobí 
niekoľko laureátov súťaží sólistov tanečníkov. V  roku 2014 sa FS  
Borievka stala Laureátom súťaže o Cenu Mikuláša Senka v Považ-
skej Bystrici s programom Furmani. 

Borievka počas Akademického Zvolena 2015 vystúpi s progra-
mom s názvom „2076“. Tento rok oslavujeme sedemdesiate vý-
ročie ukončenia najkrvavejšieho konfliktu v histórii ľudstva a to 
2. svetovej vojny. Presne 2076 dní trvala 2. svetová vojna od 1. 
septembra 1939 až do 8. mája 1945 a zasiahla v tom čase snáď 
každého na svete. Program sa snaží predstaviť si, aké boli náť-
vraty a prebudenia ľudí, dedín a celej spoločnosti do krajších dni 
bez vojny. Námetom bola nielen téma oslavy výročia ukončenia 
tohto čierneho obdobia v dejinách ľudstva, ale aj fakt, že najvi-
ac hodnotných zozbieraných filmov a ľudových tradícií pochádza 
práve z tohto povojnového obdobia. Spracovaná oblasť sú dedi-
ny v okolí dargovského priesmyku: Abov, Zemplín a zároveň aj 
z okolia duklianskeho priesmyku na Šariši.

Námet: Ing. Miroslav Chovančák, Ing.  Ján Vajda 
 a Ing. Radoslav Kertis 
Choreografia: Ing. Ján Vajda
Hudobné spracovanie: Ing. Radoslav Kertis
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DRUŽBA

Zriaďovateľ súboru
 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Organizačný vedúci súboru
 Marcel Gago

Vedúci hudby
 Marcel Činčala, Branislav Boráň

Vedúca tanečnej zložky
 Andrea Boráňová

Vedúci tanca a taneční pedagógovia
 Richard Davidek, Veronika Miščíková, Michal Jánsky

Adresa
 Folklórny súbor Družba
 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 Dolný šianec 1
 911 48 Trenčín

Rok založenia súboru
 1954

Univerzitný folklórny súbor od roku 2014.
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DRUŽBA

Snaha malej skupiny nadšencov pre ľudové tradície, ktorá pra-
covala v malom nábytkárskom podniku Družba n. p. v Trenčíne, 
viedla v apríli  1954 k založeniu folklórneho súboru s rovnomen-
ným názvom. Tento názov Družba zároveň symbolizoval postavu 
svadobného družbu z obradového zvykoslovia v trenčianskom 
regióne. V súčasnej dobe tvorí súbor 8 tanečných párov, 8-členná 
ľudová hudba a 4-členná spevácka skupina. Pravidelne nacvičup-
je 2 krát v týždni v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka  v  Trenčíne  a svoje rady pravidelne ročne dopĺňa 
konkurzom do všetkých zložiek súboru. Súčasný repertoár súbo-
ru tvoria piesne a tance spracované v mierne štylizovanej forme 
v prevažnej časti z regionálnych oblastí Trenčína, Myjavy, Šariša 
a Zemplína. Ľudová hudba sa taktiež snaží o štýlovú interpretáciu 
hudobného prejavu autentických ľudových muzikantov – primá-
šov z okolia Trenčína (Jozefa Michalca st. zo Selca a Jána Púčeka 
z Hornej Poruby).

Folklórny súbor Družba bol úspešný na mnohých podujatia doma 
i v zahraničí. Súbor získal v roku 2004 Medailu Daniela Gabriela 
Licharda – najvyššie ocenenie Národného osvetového centra pre 
kolektívy a jednotlivcov. V roku 1996 získal Cena Folklórnej únie 
Slovenska za scénické stvárnenie tanečného bloku Na priadkach 
a Cena odbornej poroty za dramaturgiu a hudobnú úpravu bloku 
Na priadkach v Považskej Bystrici na celoslovenskom kole súťaže 
blkov choreografií. V roku 1995 získal Cenu folklórneho festivalu 
v Izmire v Turecku. V roku 1994 získal Cenu folklórneho festivalu 
v Argentíne, rok predtým v Kanade a USA. 

Na festivale Akademický Zvolen 2015 vystúpi s programom „V na-
šom dvore“. Je to tanečná hra a zábava po zbere kukurice alebo 
ako sa dá popri práci zabaviť. Vznikali nové lásky, ktorým  bránili 
rodičia, mladá dievka musela dodržiavať móresy zaužívané v ka-
ždej rodine, ale na tanečných zábavách ani rodičia nezabránili 
mladým, aby sa spolu stretávali, a tak z kúta sledovali či je všetko 
podľa regulí. Najprv bolo treba dvor nachystať, vyzametať a keďže 
najviac pľacu na tancovanie bolo pod orechom, tak zábava bola 
tam. Tanečné pásmo zobrazuje tanečnú hru, zábavu po zbere ku-
kurice, ľúbostnú pieseň mladej dievky a tanečnú zábavu vo dvore 
pod orechom.

Tri merice kukurice
Oblasť: Trenčianska Turná
Choreografia: Tomáš Hanáček, Michal  Zábražný, Kristína Šedivá
Hudobné spracovanie: Ivan Chudý
           
U Kováčov pod orechom 
Oblasť: Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom, Kálnica
Choreografia: Andrea Boráňová
Hudobné spracovanie: Vladimír Boráň
Ľudovú hudbu vedie: Martin Činčala a Branislav Boráň
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EKONÓM

Zriaďovateľ súboru
 Ekonomická univerzita v Bratislave

Umelecký vedúci súboru
 Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná ArtD.

Organizačný vedúci súboru
 Mgr. Ondrej Lenár

Vedúca speváckej skupiny
 Petra Karolusová

Vedúci hudby
 Matúš Kyseľ

Adresa
 Folklórny súbor Ekonóm
 Ekonomická univerzita v Bratislave
 Dolnozemská cesta 1
 852 19 Bratislava

Rok založenia súboru
 1969
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EKONÓM

História folklórneho súboru Ekonóm sa začala písať v máji 1969 
pri vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Dodnes tvo-
ria študenti bratislavských stredných a vysokých škôl prichádzaj-
úci z rozmanitých regiónov hlavnú časť všetkých troch zložiek 
– tanečnej, hudobnej a speváckej. Práve pestrosť a rôznorodosť 
členskej základne sa stala i základnou črtou tvorby súboru. Taneč-
ný, hudobný a spevný repertoár čerpá z rôznych regiónov Sloven-
ska. Práve snaha o tvorbu vychádzajúcu z pôvodných folklórnych 
prejavov Slovenska je typická pre posledné obdobie činnosti sú-
boru. 

So svojimi programami sa súbor predstavil v mnohých mestách 
Slovenska, na domácich folklórnych festivaloch v Detve, Východ-
nej, na Myjave, v Terchovej, Zuberci, Medzilaborciach, Košiciach, 
Akademickej Nitre, Akademickom Zvolene, aj  v zahraničí, v ZSSR, 
Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, Juhoslávii, Grécku, Rak-
úsku, Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, 
Holandsku, Jemene, Sýrii, Izraeli a niekoľkokrát aj vo vzdialenej 
Austrálii. Všade bol veľmi srdečne prijatý a mnohokrát ovenčený 
cenami, z ktorých si najviac cení Zlaté Hrozno a bronzovú Reťaz 
z medzinárodného festivalu v Dijone vo Francúzsku (1977) ako aj 
Striebornú valašku z festivalu v Zakopanom (1979), zlatý a strie-
borný zvonec z festivalu v Krakove i cenu za ľudovú hudbu a dra-
maturgiu na medzinárodnom festivale v Katoviciach (2006). 

Folklórny súbor Ekonóm vystúpi na festivale Akademický Zvolen 
2015 s programovým blokom s názvom „Na rusadla...“. Progra-
mový blok znázorňuje obdobie Rusadiel v Telgárte na Horehroní. 
Zvyky spojené s hudobným a tanečným folklórom vrcholili rusa-
delnou tanečnou zábavou. Piesne a tance z Telgártu na Horehroní 
sú spracované podľa archívnych záznamov.

Choreografia: Mgr.art. Lenka Šútorová-Konečná ArtD.
Hudobné spracovanie: Ľudová hudba FS Ekonóm
Ľudovú hudbu vedie: primáš Matúš Kyseľ
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HORNÁD

Zriaďovateľ súboru
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Umelecký vedúci súboru
 Mgr. Štefan Štec

Organizačný vedúci súboru
 Ing. Martin Bača, Mgr. Dušana Nuošková

Vedúca dievčenskej zložky
 Katarína Zagibová

Vedúci chlapčenskej zložky
 Ing. Marek Hudák

Vedúca speváčok
 Ingrid Starcová

Adresa
 Účelové zariadenie Folklórny súbor Hornád
 Šrobárova 2
 041 80 Košice

Rok založenia súboru
 1963
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HORNÁD

Folklórny súbor Hornád začal písať svoju históriu v roku 1963, 
vtedy ešte ako folklórny súbor Stavbár, neskôr Dargov, a od roku 
1992 ako folklórny súbor Hornád. Folklórny súbor Hornád sa zači-
atkom nového milénia aktívne zapojil do nového folklórneho hnu-
tia na Slovensku, ktorého cieľom bolo obnoviť tradičnú a autentic-
kú interpretáciu ľudových piesní a tancov a zaradil sa tak medzi 
progresívne slovenské folklórne súbory. Od roku 2011 je folklórny 
súbor Hornád pod finančnou, materiálnou, aj myšlienkovou zá-
štitou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Choreografmi 
súboru sú popredné osobnosti slovenskej ľudovej choreografickej 
tvorby: Ervín Varga, Vladimír Michalko, Michal Richtarčík, Marian-
na Svoreňová a Štefan Štec.

Folklórny súbor Hornád reprezentuje Univerzitu Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach na popredných folklórnych festivaloch ako je 
Folklórny festival Východná, Medzinárodný folklórny festival My-
java, či Podpolianske slávnosti v Detve. Sólisti folklórneho súboru 
Hornád sa každoročne umiestňujú na prvých priečkach najprestíž-
nejšej slovenskej súťaže sólistov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, 
ale aj na speváckej súťaži Makovická struna. Folklórny súbor Hor-
nád sa v rokoch 2012 a 2014 stal laureátom súťaže vysokoškol-
ských súborov Akademická Nitra. 

Na festivale Akademický Zvolen 2015 sa súbor predstaví s pred-
stavením „Iba obraz“. Hudobno-tanečný program folklórneho 
súboru Hornád s názvom „Iba obraz“ sa zameriava na dôslednú 
interpretáciu tanečného materiálu z oblasti východného Slovenska. 
Námetom na spracovanie programu sa stali archívne záznamy z ne-
známej obce na východnom Slovensku a z obce Ptrukša (z roku 
1967), ktorá leží v oblasti bývalej Užskej župy. Autorom programu 
je umelecký vedúci folklórneho súboru Hornád, Mgr. Štefan Štec. 
Choreografia s názvom „Iba obraz“ spracováva tanečné materiály 
z východného Slovenska, ktoré sú na archívnych záberoch zachy-
tené bez hudobného sprievodu a akéhokoľvek zvuku.  
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MLADOSŤ

Zriaďovateľ súboru
 OZ Mladosť v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela 
 v Banskej Bystrici

Umelecký vedúci súboru
 Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Organizačný vedúci súboru
 Ing. Silvia Bellová

Vedúci hudby
 Ing. Marián Lihan

Adresa
 Univerzitný súbor Mladosť
 Komenského 20
 974 01 Banská Bystrica

Rok založenia súboru
 1961
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MLADOSŤ

Univerzitný folklórny súbor Mladosť je reprezentačné teleso Uni-
verzity Mateja Bela. Mladosť bola založená v roku 1961 pod názvom 
Pedagóg, premenovala sa po desiatich rokoch. V súčasnosti fungu-
je súbor na dvoch platformách. Scénickej folkloristickej a edukač-
no-metodickej, ktorá je previazaná s činnosťou pedagógov a asis-
tentov súboru a pozíciou Martina Urbana, umeleckého vedúceho, 
choreografa, režiséra, metodika a odborného asistenta na Katedre 
hudobnej kultúry PF UMB. V scénickej, teda repertoárovej rovine 
sa odráža pestrosť regiónov, z ktorých prichádzajú študenti, par-
ticipujúcich v troch základných zložkách. Tanečný súbor, spevác-
ka skupina a ľudová hudba. Uplatňujú sa aj v edukačnej platfor-
me, v predmetoch folklórny tanec, ľudový spev a ľudová hudba, 
ktoré sú priamo previazané s repertoárom, ale aj s nescénickou 
činnosťou Mladosti. Súvisí to aj s odborným zázemím vedenia sú-
boru na Katedre hudobnej kultúry, ktorá vytvára priestor na roz-
voj odborovej didaktiky, vedeckovýskumné činnosti a ich posun 
do širšej odbornej diskusie prostredníctvom konferencií o hudob-
no-tanečnej pedagogike. Táto rovina sa premieta do metodickej 
a edukačnej práce špičiek Mladosti a do Výchovných koncertov 
pre prvý a druhý stupeň základných škôl. Dominantným reperto-
árovým titulom Mladosti je program, ktorý vznikol pri príležitosti 
jubilea súboru pod názvom „50 rokov mladosti“. Je to živý tvar, 
prispôsobujúci sa vývoju a tvorbe súboru. Je variabilný pre rôzne 
typy produkcií, pre veľkú scénu, aj komorné prostredia. Tema-
ticky ho dopĺňame o obradový kalendárny repertoár (vianočný, 
fašiangový, svadobný blok), respektíve o konkrétne dramaturgic-
ké požiadavky folklórnych festivalov (remeslá a pracovné tema-
tiky, zvyky na Mitra a podobne). Koncertný program „Na hoľu aj 
do chrámu“, premiérovaný v apríli 2013, je podobne flexibilný 
tvar, využiteľný nielen ako reprezentačný titul speváckych zložiek 
(ženskej a mužskej), ale aj ako komorný tanečný program. Mladosť 
ponúka študentom a verejnosti aj interaktívnezábavy pod názvom 
„Bašável s Mladosťou.“ V súčasnosti súbor pripravuje a postupne 
prináša na scénu časti projektu Husári, z autorskej tvorby Martina 
Urbanaa spoluautorov z vojenského profesionálneho telesa Jánošík 
zo Zvolena. Mladosť sa po desiatich rokoch od premiéry Husárov 
púšťa do ich rekonštrukcie a teší sa na prajných divákov.

Súbor získal viacero ocenení: trojnásobný laureát festivalov Aka-
demický Zvolen a Nitra (1992, 2004, 2013) alebo 2. miesto Dub-
nický folklórny festival v roku 2013. Za posledných 5 rokov sa 
zúčastnili viacerých podujatí v zahraničí. Absolvovali cesty do Tu-
recka, Rumunska, Českej republiky, Srbska, Maďarska, na Azorské 
ostrovy, Sicíliu, Francúzska, Poľska a Mexika. Najbližšiu dobu sa 
pripravujú na  Borneo a Taiwan.

Na festivale Akademický Zvolen 2015 vystúpia s programom 
„Na ponických lúkach snehu je veľa...“
Suita tancov a hudby z Podpoľania. 
Choreografia: Martin Urban
Hudobné spracovanie: Pavol Martinka
Ľudovú hudbu vedie: Radoslav Žolko
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POĽANA

Zriaďovateľ súboru
 Technická univerzita vo Zvolene

Umelecký vedúci súboru
 doc. Ing. František Chudý, CSc.

Organizačný vedúci súboru
 Ing. Pavol Gejdoš, PhD.

Vedúci hudby
 Ing. Miroslav Danihel, PhD.

Adresa
 Folklórny súbor Poľana
 Technická univerzita vo Zvolene
 T. G. Masaryka 24
 960 53 Zvolen

Rok založenia súboru
 1956
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POĽANA

Folklórny súbor Poľana pracuje pri Technickej univerzite vo Zvo-
lene od roku 1955. Už pri svojom zrode na prelome rokov  1955 
– 1956 si súbor dal do vienka rozvíjanie ľudových tradícií predo-
všetkým regiónu Podpoľania a podľa majestátneho vulkánu do-
minujúcemu tomuto kraju prijal aj meno „Poľana“. Ako v minu-
losti, tak aj dnes sú členmi súboru mladí ľudia, prevažne študenti 
a zamestnanci univerzity, ako aj mládež zo Zvolena a okolia, pre 
ktorých sa ľudový tanec a pieseň stali záľubou. V súčasnosti má 
súbor okolo 50 členov, ktorí pracujú v speváckej mužskej, spe-
váckej ženskej, hudobnej a tanečnej zložke súboru. Program sú-
boru je zostavený z tancov a piesní z regiónu Podpoľania (Detva, 
Čerín, Hrochoť, ...), Horehronia (Šumiac, Pohorelá) a Čierneho 
Balogu, pričom obe spevácke zložky, ako aj hudobná majú 
v repertoári piesne z celého Slovenska. V programe nechýbajú ani 
inštrumentálne nástroje ako sú fujary, píšťalky, ústne harmoniky, 
heligónka a drumbľa.

Počas svojej dlhoročnej činnosti absolvoval folklórny súbor Poľana 
stovky vystúpení doma i v zahraničí a vystúpeniam súboru tlies-
kali diváci v Rakúsku, Bulharsku, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, 
Českej republike, Ukrajine, Rusku, Srbsku, Chorvátsku, Taliansku, 
Portugalsku, Španielsku, Grécku, Belgicku, Turecku, Sírii, USA 
a Mexicu. Folklórny súbor Poľana pravidelne účinkuje na domá-
cich folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve, Heľpe, Myjave 
a ďalších. Počas svojej bohatej histórie účinkoval súbor aj v televí-
zii a vydal viacero audio kaziet a CD (Na Poľane vlci vyjú, Ozývaj 
sa hlase, Ej horička zelená). Osobitné miesto v činnosti súboru 
zaujíma každoročná účasť na festivale vysokoškolských folklór-
nych súborov Akademický Zvolen a Akademická Nitra. Z množ-
stva ocenení zo súťaží, prehliadok a festivalov, ktoré získal súbor 
ako celok i jeho jednotlivé zložky, sólisti a inštrumentalisti, hodno 
spomenúť najmä 1. miesto na festivale vo Vršaci vo Vojvodine.

Folklórny súbor Poľana na festivale Akademický Zvolen 2015 vy-
stúpi s programom „Podpoľanci na tanci.“ Programový blok je 
zostavený z hudobno-speváckych a tanečných motívov z regiónu 
Podpoľania.
 
Choreografia: doc. Ing. František Chudý, CSc.
Hudobné spracovanie: ĽH FS Poľana
Ľudovú hudbu vedie: Ing. Miroslav Danihel, PhD.
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PONITRAN

Zriaďovateľ súboru
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Riaditeľka súboru
 Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.

Vedúci tanečnej zložky
 Mgr. Peter Hrabovský

Vedúci hudby
 Bc. Miloš Štefanka

Krojáreň
 Patrik Rago, Lucia Macková

Adresa
 Študentský domov Zobor
 Drážovská ul. 2
 949 01 Nitra 

Rok založenia súboru
 1966
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PONITRAN

Folklórny súbor Ponitran vznikol v roku 1966 pri Vysokej škole 
pedagogickej v Nitre (dnešná UKF), založil ho Dr. Štefan Milo. Pre-
zentuje tance, hudbu, spev a zvyky z regiónu Ponitria, Požitavia, 
Tekova a Hontu, so špeciálnym zameraním na gajdošskú tradíciu 
z okolia Nitry. Počas jeho existencie vzniklo veľa kvalitných cho-
reografií a programov, ktoré pripravil Ján Blaho, Juraj Hamar, Peter 
Kollárik. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na folklórnych festivaloch 
Akademická Nitra, Akademický Zvolen, vo Východnej, Detve, My-
jave, v Strakoniciach a tiež pravidelne vystupuje na Nitrianskych 
univerzitných dňoch. Prezentoval sa aj na festivaloch a iných po-
dujatiach v zahraničí (Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Srbsko, 
Chorvátsko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Španielsko, 
Taliansko, Tunisko, Azerbajdžan, Holandsko, Česká republika). 
V súčasnom zložení pracuje od marca 2015. Členmi sú študenti 
nitrianskych univerzít, najmä však Univerzity Konštantína Filozofa.

Folklórny súbor Ponitran získal ocenenia na festivaloch a súťažiach 
na Slovensku i v zahraničí, napríklad: Celoslovenská súťaž tanečných 
choreografií, Považská Bystrica, 1993 – cena za choreografiu; Aka-
demická Nitra: 1996 – cena za štýlovú a hudobno-vokálnu a tanečnú 
interpretáciu, 2004 – ocenenie za hudobné spracovanie, pôsobivý 
prejav primášky, harmonikára a hudobnej zložky; Akademický Zvo-
len: 2001 – laureát festivalu, 2003 – cena pre ĽH za veľmi dobrú inter-
pretáciu hudobného folklóru; tiež laureát festivalu Strážnice (1985), 
festivalu Akademická Nitra a dvakrát hlavná cena Samka Dudíka; 
na medzinárodnom festivale v chorvátskom Osijeku (2006) – hlav-
ná cena festivalu, vo Varšave (2006) – cena za hudobný a tanečný 
prejav. Súbor realizoval množstvo nahrávok v Slovenskom rozhlase 
a veľakrát účinkoval v reláciách  STV. Ľudová hudba na Celoslo-
venskej súťaži hudobného folklóru v Košiciach získala zlaté pásmo 
(2007), tiež 2. miesto v súťaži o Cenu Samka Dudíka na folklórnom 
festivale v Myjave (2007, 2010) a spolu so speváckou skupinou cenu 
poroty na celoslovenskej súťaži v kategórii speváckych skupín.

Počas festivalu Akademický Zvolen 2015 súbor vystúpi s pred-
stavením „Aké husle, taký zvuk, aké gajdy, taký huk.“ Gajdy 
– nástroj jedinečný svojím tvarom a konštrukciou, nástroj, ktorý 
v ľuďoch vyvoláva rôznemyšlienky, emócie. Pre svoj špecifický 
zvuk jednými zatracovaný, druhými milovaný. Pre niekoho znak 
zvláštneho prenikavého piskľavého zvuku, pre iného symbol dáv-
nej histórie, ľudskej vynaliezavosti či mágie. Nech gajdy vnímame 
akokoľvek, po stáročia kreovali a ovplyvňovali hudobnú, spevnú 
a tanečnú kultúru na našom území. V mnohých častiach Sloven-
ska boli gajdy už začiatkom minulého storočia úplne vytlačené 
a nahradené predovšetkým sláčikovými, či dychovými hudbami. 
Existujú však oblasti, kde tradícia gájd pretrvala až do konca pr-
vej polovice 20. storočia. Medzi tieto možno zaradiť obce v okolí 
Pohronského Inovca a región Ponitrie. Práve hudobná, spevná, 
tanečná a odevná ľudová kultúra týchto oblastí, no najmä dlho-
trvajúca gajdošská tradícia a jej pretrvávanie navzdory novým 
módnym hudobným a tanečným vplyvom, sa stali inšpiráciou pri 
tvorbe programového bloku.

Choreografia: Mgr. Peter Hrabovský
Hudobné spracovanie: ĽH FS Ponitran
Ľudovú hudbu vedie: Viliam Windiš
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STAVBÁR

Zriaďovateľ súboru
 Žilinská univerzita v Žiline

Umelecký vedúci súboru
 Bc. Zdenko Čerňan

Organizačný vedúci súboru
 Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Vedúca speváckej zložky
 Ľubica Čerňanová

Vedúci hudby
 Ing. Michal Šajgalík

Adresa
 Folklórny súbor Stavbár
 Žilinská univerzita v Žiline
 Univerzitná 8215/1
 010 26 Žilina 

Rok založenia súboru
 1959

Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 pri Pozemných stav-
bách Žilina. Počas dlhoročnej existencie súboru sa menil výber 
folklórneho materiálu, ako aj spôsob stvárnenia tanečných a spe-
váckych programov. Od roku 1989 bol súbor bez zriaďovateľa 
a pracoval ako samostatný právny subjekt, ako záujmové zdru-
ženie občanov. V septembri roku 1997 súbor podpísal zmluvu 
o pôsobení FS pri Žilinskej univerzite, s cieľom vytvoriť pre svo-
jich členov za pomoci vedenia univerzity lepšie podmienky nielen 
pre bežnú činnosť ale aj ďalší rozvoj súboru. Od tohto momentu 
úspešne pracuje pod univerzitou ako jej integrálna súčasť a má 
možnosť prezentovať svoje aktivity na pravidelných prehliadkach 
vysokoškolských súborov Slovenska. V súčasnosti sa činnosť súbo-
ru zameriava na spracovanie autentického folklórneho materiálu 
v tvorivom poňatí, ako aj na prezentovanie štýlového folklórneho 
materiálu. Jednotlivé tance a ucelené programové bloky pochád-
zajú predovšetkým z obcí severozápadného Slovenska - Považský 
Chlmec, Čičmany, Suchá Hora, Fačkov, Terchová, Malatiná a iných 
regiónov Slovenska – Važec, Zamutov, Parchovany, Zemplín, Bre-
zová pod Bradlom a pod.. Vo svojich choreografiách súbor zobra-
zuje aj tance s kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi. 

Folklórny súbor Stavbár získal viacero ocenení na domácej, ale aj 
zahraničnej pôde. Medzi najvýznamnejšie domáce ocenia patria: 
Laureát Akademickej Nitry z rokov 1998 a 2000, Cena za interprek-
táciu a kroje na Celoslovenskej prehliadke blokov v Liptovskom 
Hrádku v roku 2000, Ocenenie programového bloku „Fašiangy 
v Rajeckej kotline“ na Celoslovenskej prehliadke folklórnych sú-
borov v Považskej Bystrici v roku 2000 a Medaila Daniela Gabrier-
la Licharda – najvyššie ocenenie Národného osvetového centra pri 
príležitosti 50. výročia založenia súboru v roku 2009. 
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Súbor sa zúčastnil na rôznych zahraničných festivaloch a získal 
niektoré ocenenia, medzi najdôležitejšie patria: medzinárodný sú-
ťažný folklórny festival v roku 1997 v Middelsbrough, Anglicko (3 
x 1. miesto, 2 x 2. miesto, 3 x 3. miesto), hlavná cena medziná-
rodného folklórneho festivalu v Caltavuture na Sicílii, hlavná cena 
v kategórii – Spev veľké skupiny, hlavná cena v kategórii – Tanec 
malá skupina, hlavná cena v kategórii – Ľudové hudby, súbor bol 
vyhlásený za „Laureáta festivalu“ v roku 1998 V roku 2007 sa zúz-
častnil na súťažnom festivale Saules v Šiauliai v Litve a získal hlavnú 
cenu za choreografické stvárnenie pásma Piesne a tanec z Važca. 
V roku 2008 sa zúčastnil na festivale Festimaiorca 2008 v Portu-
galsku – 34. medzinárodný folklórny festival v Maiorce, organi-
zovaný pod záštitou CIOFF-u.  V roku 2009 sa zúčastnil na me-
dzinárodnom folklórnom festivale v Sremskej Mitrovici v Srbsku. 
V roku 2010 sa zúčastnil na medzinárodnom folklórnom festivale 
FIFO v Švajčiarsku, organizovanom pod záštitou CIOFF-u. V roku 
2011 sa zúčastnil na medzinárodnom folklórnom festivale CIO-
FF® World Folkloriada Anseong Pre Festival v Kórejskej republike 
a roku 2012 na festivale Festi Sierra 2012 v Španielsku. 

Na festivale vystúpia s programom „Z Turzovských kopaníc“. 
Programový blok sa zameriava na tanečný a hudobný folklór ky-
suckého regiónu severného Slovenska. Hudobný a tanečný materiál 
je čerpaný z kopaničiarskych oblastí na okolí Turzovky a je spraco-
vaný podľa výskumov Slovenskej akadémie vied.V programovom 
bloku sú spracované ženské lúčne spevy – trávnice z okolia 
Turzovky a typy ženských a párových tancov. Sú nimi ženské 
koleso, rôzne polky a starosvetský čardáš z turzovských kopaníc. 
Keďže na Kysuciach bol v minulosti nedostatok mužov najmä 
vďaka ich hromadnému odchodu za prácou, ženy museli zastávať 
aj väčšinu mužských prác. Keď mužov nebolo doma, vystačili si 
tak aj na muzike i pri typicky párových tancoch, akými boli polky 
a čardáše. Keď však muži prišli späť domov, zábava bola o to 
veselšia...

Choreografia: Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.
Hudobné spracovanie: Stanislav Palúch
Ľudovú hudbu vedie: Frederik Vendrinský
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TECHNIK

Zriaďovateľ súboru
 Slovenská technická univerzita v Bratislave

Umelecký vedúci súboru
 Bc. Igor Hajdučík

Organizačný vedúci súboru
 Radovan Voloch

Vedúci hudby
 Mgr. Jozef Hudák

Tanečná príprava
 Bc. Igor Hajdučík, Tamáš Dopša, Mgr. art. Ľubica Mešková

Adresa
 Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK STU
 Slovenská technická univerzita v Bratislave
 Vazovova 5
 812 43  Bratislava

Rok založenia súboru
 1953
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TECHNIK

Folklórny súbor Technik STU sa radí medzi najstaršie folklórne 
súbory na Slovensku. Vo svojej tvorbe sa zameriava na scénické 
spracovávanie slovenského ľudového dedičstva, a to v podobe 
zvykov, piesní, hudby, tancov i krojov. Od svojho vzniku absolvo-
val súbor viac ako 2000 vystúpení na rôznych folklórnych podu-
jatiach doma i v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie sa bez pochy-
by radí účasť na medzinárodnom festivale v Orlande na Floride 
v roku 2000, kde sme počas 14 dní stihli odvystupovať neuveriteľ-
ných 43 predstavení.

Súbor doposiaľ spracoval a vydal tiež 3 hudobné CD nosiče 
–  Z albumu (2012), Šinuli sa mládenci (2009) a V našom dvore 
(2003) – pod režijnou a umeleckou taktovkou Štefana Molotu.
V súčasnosti má súbor 68 členov. Tvorí ho hudobná zložka, 
dievčenská spevácka skupina a početná tanečná zložka. Členovia 
súboru sú študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ale 
aj pracujúca mládež, ktorú spája úcta a obdiv k slovenskému folk-
lóru – krásnemu dedičstvu našich predkov.
Folklórny súbor Technik STU získal viacero ocenení, medzi na-
jdôležitejšie z nich patrí: 
•	 Laureát festivalu Sozopol Muzite 2014 Bulharsko
•	 Laureát festivalu – Duna Carnival 2012 Budapešť
•	 Celoslovenská choreografická prehliadka FS 2012
•	 Akademická Nitra 2010,2008
•	 Akademický Zvolen 2008, 2007, 2005
•	 Jánošíkov Dukát 2007
•	 Cena primátora mesta Zvolen – Akademický Zvolen 2009

Folklórny súbor Technik vystúpi na festivale Akademický Zvolen 
2015 s programom s názvom „Cestou, necestou“ (Kauri). Krát-
ky ucelený programový blok, je inšpirovaný goralskou tematikou. 
Keďže gorali boli svojho času vynikajúci plátenníci a boli známi 
kvalitným ľanovým plátnom, neváhali isť kvôli obžive predávať 
svoje plátno až na Blízky východ či Balkán k Stredozemnému ale-
bo Čiernemu moru, kde ich predávali na lode. Gorali sú taktiež 
veľmi známi svojimi čiernymi klobúkmi zdobenými bielymi leskn-
úcimi sa mušľami (Kauri), ktoré v tej dobe slúžili ako platidlo. Ho-
vorí sa, že keď gorali veľa zarobili a chceli sa tým pochváliť, vešali 
si tieto mušle pre parádu na klobúk. Ale to je len jedna z teórii 
ako sa dostali biele ligotavé mušle na goralský klobúk. V pro-
grame sa snažili znázorniť cestu goralov od Čierneho mora cez 
Bulharsko a územie vtedajšieho Uhorska (Rumunsko, Maďarsko, 
Slovensko) do rodnej oblasti Oravských a Podhalianskych gora-
lov. Pásmo pozostáva zo ženských Bulharských spevov, z tan-
cov Rumunských Maďarov z oblasti Sedmohradska (Kalotaszeg) 
a z tancov Oravských a Podhalianskyh goralov. Programový blok 
trvá približne 18 minút a účinkuje v ňom tanečná, hudobná a spe-
vácka zložka Vysokoškolského Umeleckého Súboru Technik STU.

Choreografia: Igor Hajdučík, Tamás Dopša, Ľubica Mešková
Hudobné spracovanie: Štefan Molota, Lucia Turiničová
Ľudovú hudbu vedie: Jozef Hudák
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TORYSA

Zriaďovateľ súboru
 Prešovská univerzita v Prešove

Umelecký vedúci súboru
 Mgr. Stanislav Baláž, PhD.

Organizačný vedúci súboru
 František Novotný

Vedúca speváckej zložky
 PaedDr. Jana Hudáková, PhD

Vedúci tanečnej zložky a choreograf
 František Novotný

Vedúci hudby
 Mgr. Stanislav Baláž, PhD.

Adresa
 Inštitút hudobného a výtvarného umenia
 Katedra hudby, Filozofická fakulta
 Prešovská univerzita v Prešove
 17. novembra 1
 080 01  Prešov

Rok založenia súboru
 1969
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TORYSA

Vysokoškolský folklórny súbor Torysa je jedným z akademických 
umeleckých telies Prešovskej univerzity, ktoré formou skĺbenia štu-
dijného programu a záujmovo-umeleckej činnosti vedie študentov 
–  budúcich pedagógov k ľudovému umeniu a pochopeniu hod-
nôt tradičnej kultúry. Jeho umeleckým a odborným gestorom je 
Katedra hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej 
univerzity. Súbor má tri zložky: tanečnú, ženskú spevácku skupinu 
a ľudovú hudbu. Členmi súboru sú prevažne študenti Prešovskej 
univerzity, ktorí venujú svoj voľný čas tradičnému folklóru a ľu-
dovému interpretačnému umeniu. Mnohí z nich po absolvovaní 
rokov štúdií sami vo svojej učiteľskej praxi zakladajú záujmové 
krúžky podobného zamerania, alebo sa stávajú aktívnymi členmi 
ďalších folklórnych telies. 

Torysa ponúka širokej diváckej verejnosti svoje bezprostredné vy-
stúpenia najmä v sídle svojej materskej univerzity v Prešove, jeho 
širšom okolí, ale i v zahraničí. Z absolvovaných úspešných zahra-
ničných zájazdov súboru spomeňme aspoň Maďarsko, Ukrajinu, 
Rakúsko, Kubu, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko a Taliansko.

Počas festivalu Akademický Zvolen 2015 vystúpia s programom 
„Žaľ, žal śercu žaľ“, ktorého témou je mladosť, zaľúbenosť a po-
chabosť.  Je to príbeh lásky, sklamania a žiaľu mladej ženy, ktorej 
krátky okamih zmení jej životnú cestu. Chvíľka mladíckej neroz-
vážnosti, ktorú napísal sám život. Skúsenosť, ktorú zažíva mnoho 
mladých ľudí. Aj o tom je tento príbeh.

Choreografia: František Novotný
Hudobné spracovanie: PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.
Ľudovú hudbu vedie: Mgr. Stanislav Baláž, PhD.



28

ZOBOR

Zriaďovateľ súboru
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Umelecký vedúci súboru
 Bc. Ondrej Debrecéni ml.

Organizačný vedúci súboru
 Ing. Petra Zaujecová, PhD.

Vedúca speváckej zložky
 Ing. Petra Zaujecová, PhD.

Vedúci tanečnej zložky
 Ľubomír Gregor

Umelecká konzultantka a choreografka
 Mgr. Ing. Danuša Moravčíková

Vedúci hudby
 Bc. Ondrej Debrecéni ml.

Adresa
 Folklórny súbor Zobor
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 Tr. A. Hlinku 2
 949 01 Nitra  

Rok založenia súboru
 1956
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ZOBOR

Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956, jeho zriaďo-
vateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zakla-
datelia súboru boli nadšencami tradícií. Prirodzený začiatok cesty 
súboru možno spojiť s obdobím vlny budovania ľudových tradícií 
a posilňovania vzťahu k dedine. Súbor je v základných prvkoch 
osobitý, jeho členmi boli najmä v minulosti deti poľnohospodá-
rov zo všetkých kútov Slovenska. V prirodzenej väzbe k dedin-
ským tradíciám spočívala a stále pretrváva jeho jedinečnosť a čaro. 
Súbor tvorí  ľudová hudba, ženská spevácka skupina a tanečná 
zložka súboru. Členmi sú prevažne študenti oboch Nitrianskych 
univerzít. Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 
orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z oko-
lia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov. 

Napriek povinnosti byť reprezentantom lokálneho folklóru, ťaží 
súbor zo svojej rozmanitosti a dáva priestor pre zvykoslovné 
a hudobné prejavy z rôznych kútov Slovenska. Súbor počas svo-
jej 59-ročnej existencie absolvoval stovky vystúpení doma i v za-
hraničí (Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, Španielsko, Holandsko, 
USA, Čína, Turecko, Bulharsko), temperamentné vystúpenia v po-
daní členov súboru, z ktorých cítiť radosť z hudby, spevu a tanca 
si ľahko získavajú obľubu a žnú u divákov veľký úspech. Súbor 
sa pravidelne zúčastňuje folklórnych prehliadok, festivalov, súťa-
ží a slávností regionálneho i celoslovenského charakteru, v meste 
Nitra pomáha zachovávať tradície ako napríklad stavanie mája, ko-
ledovanie v období Vianoc, vinobranie, a organizačne sa podieľa 
na príprave tradičných podujatí adresovaných hlavne akademickej 
folklórnej obci, akými sú napr. Akademická Nitra, Akademický 
folklórny večer, Vianočné pastorále a pod. 

Medzi najvýznamnejšie úspechy folklórneho súboru Zobor patrí: 
•	 Titul Laureát festivalu, Akademická Nitra 2002
•	 Zlatá medaila SPU za významný prínos k udržiavaniu sloven-

ských ľudových tradícií a dlhoročnú príkladnú reprezentáciu 
SPU doma i v zahraničí pri príležitosti 50. výročia založenia, 
SPU 2006

•	 Ďakovný list za šírenie folklóru v regióne, Krajské osvetové 
stredisko v Nitre 2006

•	 Ďakovný list za výnimočné úspechy dosiahnuté pri rozvíjaní 
folklórnych tradícií, za obohacovanie kultúrneho života mesta 
Nitry a jeho dlhoročnú výbornú reprezentáciu, Mesto Nitra 
2006

•	 Medaila Daniela Gabriela Licharda za dlhoročnú význam-
nú a záslužnú odbornú prácu pri rozvoji folklórneho hnutia 
na Slovensku, Národné osvetové centrum v Bratislave 2006

•	 Titul Laureát Medzinárodného súťažného folklórneho festi-
valu Akademický Zvolen 2009 (Hudobno-tanečný obrázok 
Na Ňitránskej svadbe)

•	 1. miesto v súťaži ľudových hudieb „Drótova nôta“ festivalu 
Klenovská Rontouka 2010

•	 Cena za hudobné spracovanie a hudobno-spevácku interpre-
táciu programového bloku „Keď nás tabak živil“, Akademický 
Zvolen 2013



30

Na festivale Akademický Zvolen 2015 vystúpia s programom 
s názvom „Agrokomplex“. Program sa zameriava na fenomén 
celoslovenských dožinkových slávností v 70. rokoch 20. storo-
čia, ktoré sa pravidelne konali počas poľnohospodárskej výstavy 
Agrokomplex v Nitre. Procesy povojnovej socializácie slovenskej 
dediny spojenej s kolektivizáciou a industrializáciou poľnohospo-
dárstva vústili do zmien v hodnotových orientáciách dedinského 
človeka, kde silnela spoločenská autorita Jednotných roľníckych 
družstiev a Štátnych majetkov. Pre poľnohospodárov táto slávnosť 
predstavovala významnú možnosť prezentovať sa, tešili sa na ňu 
a dodnes pozitívne rezonuje v spomienkach väčšiny vtedajších 
aktérov i obyvateľov Nitry. 

Hudobné spracovanie:  Marián Járek, Štefan Molota, 
 Radoslav Gajdoš 
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Časový harmonogram

Utorok   7. júla 2015  
do 10.30   Príchod  súborov do Zvolena (ŠD Ľ. Štúra)
11.00 – 12.00  Porada vedúcich súborov
12.00 – 13.30  Obed
14.00 – 17.00  Priestorové skúšky (30 min.) – podľa rozpisu,  
   nácviky
   (prvá časť zo zúčastnených súborov)
17.00 – 19.00  Večera                                                                                                                                      
18.00 – 20.00  I. festivalový koncert (Dom kultúry Podborová)
   (prvá časť zo zúčastnených súborov)
21.00 – 24.00  I. festivalový večer 
   (Študentské kongresové centrum)

Streda   8. júla 2015 

 8.00 –  9.00  Raňajky  
11.00 – 12.00  Porada vedúcich súborov
12.00 – 13.30  Obed
14.00 – 17.00  Priestorové skúšky (30 min.) – podľa rozpisu,  
   nácviky
   (druhá časť zo zúčastnených súborov)
17.00 – 19.00  Večera
18.00 – 20.00  II. festivalový koncert (Dom kultúry Podborová)
   (druhá časť zo zúčastnených súborov)
18.00 – 21.00  Festivalový večer na námestí (Námestie SNP)
21.00 – 24.00  II. festivalový večer 
   (Študentské kongresové centrum)

Štvrtok  9. júla 2015 

  7.00 –  8.30  Raňajky
11.00 – 12.00  Porada vedúcich súborov
12.00 – 13.30  Obed
14.30 – 16.30  Krojovaný sprievod mestom (Námestie SNP)
15.00 – 16.00  Prijatie súborov rektorom TUZVO 
   a predstaviteľom mesta Zvolen
    (zasadačka TUZVO)
16.00 – 18.00  Večera
18.00 – 20.30  Galakoncert (Dom kultúry Podborová)
21.00 – 23.00  Záverečný koktail – ukončenie festivalu AZ 2015  
   (ŠD Bariny)                                  
21.00 – 24.00  III. festivalový večer 
   (Študentské kongresové centrum)
 

Piatok  10. júla 2015   
 7.30 –   8.30  Raňajky
po 9.00  Odchod súborov zo Zvolena 
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Hodnotiaca komisia
doc. Mgr. Ján BLAHO

Mgr. art. Marián ČUPKA
PhDr. Igor DANIHEL

Mgr. Rudolf VESELOVSKÝ

Moderátorka
Veronika Paulovičová
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Organizačný výbor festivalu

doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., prorektor TU vo Zvolene
 predseda organizačného výboru

doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
 podpredseda organizačného výboru, finančný riaditeľ 
 festivalu

Ing. Pavol Gejdoš, PhD. 
 programový riaditeľ festivalu

Ing. Mariana Krivošíková
 koordinátorka organizačného výboru

Mgr. Silvia Benková
 členka organizačného výboru

Ing. Miroslava Cibulová
 členka organizačného výboru

PhDr. Eva Fekiačová
 členka organizačného výboru

Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD. 
 člen organizačného výboru

doc. Ing. František Chudý, CSc.
 člen organizačného výboru

Ing. Jaroslav Ohanka, CSc.
 člen organizačného výboru

Petra Škrabáková
 členka organizačného výboru

Ing. František Víglaský
 člen organizačného výboru

Ing. Zuzana Zelemová
 členka organizačného výboru

Mgr. Kamila Zimmermannová
 členka organizačného výboru
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