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Dobrý podvečer dámy a páni, milí priaznivci ľudového tanca, hudby a spevu. Každý rok sa 

stretávame na koncerte nášho súboru, v rámci ktorého sa vám chceme predstaviť s tým čo sme nacvičili a čo 

sme dosiahli. Všetci to poznáte, že deti odmala rady tancujú, spievajú. Kto ich podchytí doslova 

v škôlkarskom veku, navždy zaseje do ich dušičiek lásku k tancu a hudbe. Toto sa už niekoľko rokov darí 

Detskému folklórnemu súboru HAVIARIK, ktorý vznikol už v januári 1999 a pracuje pri OZ Rožňavskí 

permoníci. Jeho vedúcim v tom období bol  Ing. Ivan NEMČOK   a v súčasnosti má deti pod taktovkou  Ing. 

Ivanka Nemčoková. Je to teda už 15 rokov činnosti. Za tento čas sa v radoch súboru vystriedalo mnoho 

členov. Niektorí odišli, alebo si dali prestávku a potom sa znova zapojili do nácvikov. Niektorí zotrvali 

a prešli od škôlkarského veku cez detskú časť do tinídžerskej, ba niektorí za 15. rokov dovŕšili vek 

dospelosti.  A tu sa stala druhá vec. Dohromady sa dalo niekoľko bývalých tanečníkov, pridružilo sa k nim 

i zopár rodičov detí z Haviarika, no a ešte tí čo už Haviarik prerástli a bolo načase založiť folklórny súbor 

dospelých. Stalo sa a pred piatimi rokmi na výročnom koncerte sme oficiálne ohlásili vznik súboru 

DUBINA. 

Teraz je ale potreba sa aj trocha popýšiť s tým čo sme dosiahli .  

Dievčenská spevácka skupina Haviarik získala v roku 2008 na krajskej súťaži detského festivalu Ľudovej 

hudby- Zahrajže mi, zahraj –zlaté pásmo a v tomto roku si svoje umiestnenie obhájila a zaradila sa  medzi 

tri najlepšie spevácke skupiny košického kraja v zlatom pasme. 

 

Sólistka tejto speváckej skupiny Lucka Urbančíková v roku 2012 na detskom festivale Ľudovej hudby v 

kategórii sólisti speváci postúpila až do celoštátneho kola v Habovke  a umiestnila sa v striebornom pásme. 

 

Samotný detský folklórny súbor Haviarik nás úspešne reprezentoval na rôznych podujatiach a súťažných 

prehliadkach. V roku 2011 sa najmladší členovia súboru umiestnili v striebornom pasme na detskom 

folklórnom festivale- Kot som húsky pásla a získali aj špeciálnu cenu poroty - ocenenie za výrazný 

výchovný prínos. 

 

Ivana Nemčoková nás  reprezentovala  na mnohých súťažných prehliadkach. V roku 2012  získala  2. miesto  

na celoštátnej súťažnej prehliadke hudobného folklóru dospelých -  Vidiečanova Habovka  v  kategórii 

sólisti speváci, v roku 2013 úspešne ukončila kurz Choreografie ľudového tanca v Národnom osvetovom 

centre v Bratislave a pred mesiacom  reprezentovala nielen súbor, ale aj Rožňavu  na súťaži      o cenu Janky 

Guzovej v Slovenskom rozhlase v Bratislave, kam ju  nominovalo košické štúdio Rozhlasu a televízie 

Slovenska. 

 

Folklórny súbor Dubina sa tento rok zúčastnil krajskej súťaže - Tvorivé choreografie - v Rozhanovciach, s 

choreografiou Mgr. Jána Liptáka ,,Po rejdovsky,, a získal strieborné pásmo. 

 

 

Tak to je asi všetko významné za posledné roky. 

 

Dnešný výročný koncert sa koná za finančnej podpory mesta Rožňava, a patrí 

mu za to poďakovanie Treba ešte spomenúť našich hosti: Folklórna skupina Hôra z Rejdovej, folklórna 

skupina Genšenky z Honiec, Detská Ľudova hudba Dfs Lykovček z Revúcej a v programe sa predstaví aj 

Ľudova hudba Ondreja Hlaváča ml. 

 

Dámy a páni ostalo mi už len povedať niekoľko veršov, ktoré tvoria motto nášho dnešného večera : 

 

Kým v oku iskra planie, 

kým z neho slza kanie, 

neboj sa ! 

Dýchaš, žiješ, miluješ, raduješ sa, 

ba i trpíš a žaluješ ... 

Tam slov netreba. 



Telo, duša,  vraví za seba. 

 

Úsmevom neraz zakrývaš 

smútok, čo v srdci ukrývaš. 

Veselý smiech  zas prezradí, 

keď v duši sa ti radosť usadí. 

A čelo bez vrásky, hladké, 

nahradí aj slová sladké. 

 

Keď pevne stískaš pery, 

nikdy ti nik neuverí, 

že otvorené srdce máš. 

Že vďačne z neho dáš, 

čo pred inými ukrývaš. 

 

Preto rozozvuč nástroj! 

Zaspievaj! 

Svoju lásku a radosť 

Iným rozdávaj ! 

 

 

 

 


