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Viganček sú bohato naberané šatôčky  
s krátkym sedielkom a spravidla dlhým 
rukávom. Šil sa z látok svetlých farieb, 
prípadne často s drobným kvetinovým 
vzorom.  
Vigan je kroj najmenších detí, ktoré vyrástli 
z perinky, a oblečenie dospelákov by bolo pre 
ne komplikované. K vigančeku drobci nosili 
na hlavách plátené čepčeky na zaväzovanie 
pod bradou. Takto kedysi obliekali malé deti. 
Rovnako chlapcov aj dievčatká. Až neskôr, 
keď podrástli dostali jednoduchšie 
zmenšeniny krojov dospelých. 

Aj v Detskom folklórnom súbore Viganček má 
oblečenie svoju hierarchiu. Malé dievčatká, 
ktoré prídu do súboru dostanú vigany.  Staršie 

nosia parádnejšie kusy: vyšívanú košieľku, lajbľik alebo jopku, dve štrikerajové 
spodnice, kidličku a švorcik, či fartušek.  

Nositeľky viganov sú veľmi netrpezlivé a pri každej krojovej skúške sa ma 
snažia presvedčiť, že pridelené kostýmy už nezodpovedajú ich konfekčnej 
veľkosti. Naťahujú ruky do predpaženia, aby ma presvedčili, že im už rukávy 
nesiahajú po zápästia. Vyťahujú plecia až k ušiam, aby dokázali, že spodný 
lem šiat už nesiaha do takej dĺžky, ako by sa patrilo.  

A nadíde deň, keď si domov hrdo nesú cez plece prehodený vešiak 
s ozajstným krojom. Ich nadšenie však trvá len do prvého vystúpenia. Zrazu 
zistia, že tá paráda je priťažká, vrstiev je priveľa, kde-tu to tlačí a počas 
letných festivalov je v tom veľmi teplo. Častokrát si povzdychnú, že by sa veru 
k viganu radi vrátili. 

Nuž takto akosi je to aj s nami. Ako deti chceme rýchlo vyrásť a mať možnosti 
dospelých. Keď dôjdeme po tento bod, zistíme, že povinností a zodpovednosti 
je viac ako možností.   
Viganček je pre mňa synonymom zachovania čistoty detstva, úprimnosti, 
slobody mysle, viery v spravodlivosť, čara a dobra, ničím neobmedzených 
farebných a zvonivých fantázií a radostného smiechu. 

A pre túto možnosť návratu do nenávratna si ja ešte stále VIGANČEK 
obliekam.  
 
                                                                                                  Lenka Adzimová 

 

 
 

 
 
 

AA OD KĽUKNAVI 
 

/:A od Kľuknavi šedzem miľ:/, /:tam še lučenka žeľeňi.:/ 

/:Na tej lučenke ľeščina:/, /:pod ňu šedala dzjefčina.:/ 

/:Jak ona pod ňu šedala:/, /:ta žolte vlaski česala.:/ 

/:Ej vlaski mojo žolte sce:/, /:vy sce mi buľi najmilše.:/ 

/:Teraz mi služic ňechcece:/, /:pod zlati čepjec pojdzece:/ 
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VVIGANČEK V KLUKNAVE 
Detský folklórny súbor Viganček vznikol v Kluknave v júni v roku 1990. 
Myšlienka k jeho vzniku vzišla zo stretnutí Folklórnej skupiny Bradlan. Na 
nácvikoch skupiny sa stretávali jej dospelí členovia a privádzali so sebou aj 
svoje deti. Tieto javili živý záujem o folklór a jeho scénické prezentovanie. A 
tak dostali priestor na zúročenie tejto ambície vo vlastnom telese – Detskom 
folklórnom súbore Viganček. Detský folklórny súbor Viganček tak prirodzene 
nadviazal na tradíciu a metódy práce, ktorými sa vyznačovala Folklórna 
skupina Bradlan. 

1990-1997 

Súbor založila Lenka Richnavská a viedla ho za pomoci Gabriely Bednárovej 
(nar.1971).                          
Prvýkrát sa Viganček verejne predstavil 6.januára 1991 spolu s Bradlanom  
v programe „My traja králi ideme“. Deti v programe predviedli jednoduché hry 
a detské tance ako aj pásmo kolied a vinšov.      

V prvom roku svojho účinkovania absolvoval Viganček 12 vystúpení vo 
svojom pôsobisku i v najbližšom okolí.  

Ešte istý rok (29.12.1991) zavŕšil súbor vlastným vianočným programom pod 
názvom „A ket jasna hvjezda“, v ktorom boli uvedené programové čísla: 
„Lucia“, „Jašľičkovaňe“, „Prišľi zme vinčovac“ a dejovo spracované tradície a 
povery okolo Vianoc i počas nich, charakteristické pre obec.  
Uvedený program sa vyznačoval už náročnejším choreografickým 
spracovaním s vokálne, dramaticky i tanečne vyzretejšími  výkonmi detí.    

29.februára 1992  sa kolektív po prvýkrát zúčastnil okresnej prehliadky 
detských folklórnych súborov. Umiestnil sa na 2.mieste. 

V tom istom roku účinkoval Viganček na jubilejných XX. Spišských 
slávnostiach. Na margo jeho vystúpenia printové periodikum Spišský hlas 
uviedlo: - Najmladší súbor Viganček z Kluknavy zožal veľký úspech u divákov 
nielen svojim programovým číslom „Odkľajme sebe jar“, ale aj vekovým 
zložením. Účinkovali deti predškolského veku, ktoré boli funkčne využité.             
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O rok neskôr Viganček opäť účinkoval v detskom programe Spišských 
slávnosti s názvom „Zo studničky živej vody“.  

Počas svojej pôsobnosti v Kluknave sa deti zúčastnili  každého nasledujúceho 
ročníka tohto regionálneho festivalu. 

22.decembra 1993 súbor v Dome kultúry v Krompachoch    
uviedol svoj nový premierový program „Detský rok.  

V dňoch 20.- 22.mája 1994 sa Viganček zúčastnil svojho prvého zahraničného 
zájazdu a to III. stretnutia detí slovenskej národnosti v Békéscsabe. 

V rovnakom roku dostal len trojročný Viganček svoje prvé pozvanie účinkovať 
na najprestížnejšom národnom festivale vo Východnej. Choreografia 
„Noemova archa“ zastrešila účinkovanie všetkých detských folklórnych 
súborov v predmetnom programe v réžii Antónie Urbanovej a Kataríny 
Golianovej. 

V roku 1995 Viganček vyhral okresnú súťaž v Margecanoch, krajskú v 
Bardejove a stal sa laureátom celoštátnej súťaže detského folklóru v Prešove. 

Denník Pravda vtedy uviedol: - Oves šup do fartuška, oves šup do brazdy. 
Jarec, žito, pšenica i kukurica šup do fartuška, šup do brazdy... - tak 
prikazovala dievčinka z Detského folklórneho súboru Viganček zo spišskej 
Kluknavy svojim kamarátkam. Ony poskákali a s pesničkou vyrástli do krásy. 
Okopali dyňu i mak a pridali želanie: rošňi jablonko visoko a okolo žemi široko. 
Odkliali jar a všetky jej krásy. Pôvabne a s úspechom. Právom sa stali 
laureátom 15.ročníka Detského folklórneho festivalu v Prešove. 

                                                        
A prišlo druhé pozvanie na Folklórny festival do Východnej. 23.- 25.6.1995 
dievčatá odklínali jar tam. Aj tento program režírovala Tonka Urbanová. 

Svoje pôsobenie v Kluknave Viganček v roku 1997 zavŕšil ďalšou účasťou na 
celoštátnej prehliadke detského folklóru v Prešove a tretím účinkovaním na 
Folklórnom festivale Východná ´97 s choreografiou „Dzeň poluceni“.   
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Vystúpenia súboru počas jeho činnosti v Kluknave sprevádzal na akordeóne 
Peter Kováč (nar. 1968), ktorého neskôr vystriedali Jana Čurillová (nar. 1965) 
a Drahoslava Pindrochová (nar. 1959).    

Kroje súbor získal v súčinnosti s Maticou slovenskou a Obecným úradom  
v Kluknave. Niektoré krojové súčasti ako košele alebo spodnice mali deti  
z domácich zásob. 

Nácviky Vigančeka sa spočiatku organizovali v kultúrnom dome obce a neskôr 
v priestoroch základnej školy. 

Zriaďovateľom súboru boli v Kluknave obecný úrad a základná škola. 

  

Členovia súboru obdobia rokov 1990-1997 

Jana Balčáková, Juraj Balčák, Lenka Balčáková, Matúš Balčák, Róbert 
Balčák, Marián Belej, Patrik Belej, Anna Bethótyová, Jana Berthótyová, 
Katarína Bongová, Miroslav Brutovský, Gabriela Cenká, Jana Dzurová, 
Veronika Dzurová, Zuzana Fabriciová, Michal Fabrici, Antónia Fodorová, 
Ľubomír Glova, Peter Glova, Petronela Glovová, Radovan Glova, Tibor Glova, 
Štefan Glova, Anna Hopejová, Mária Hudáková, Dávid Kaľavský, Mária 
Iľašová, Ján Kaľavský, Jozef Kéri, Ľubomíra Kériová, Martin Kéri, Darina 
Kováčová, Helena Kováčová, Mária Kováčová, Barbora Liptáková, Lenka 
Medvecová, Martin Mertinko, Magdaléna Mníchová, Zuzana Mondryová, 
Lenka Nehilová, Marcel Ondáš, Roman Ondáš, Mária Pekľanská, Ivana 
Richnavská, Dáša Rychnavská, Lucia Rychnavská, Jozef Rychnavský, Darina 
Ringošová, Lenka Salugová, Stanislava Sisková, Katarína Šubová, Zuzana 
Trónová, Lucia Zimermannová  

 

V rokoch 1997-2002 mal súbor prestávku v činnosti. Lenka Richnavská sa 
v roku 1995 stala Lenkou Adzimovou. Presťahovala sa do Košíc a čas 
venovala svojim dvom vigančiatkam - Viktórii a Natálii.  
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VVIGANČEK V KOŠICIACH 
2003 

Členovia súboru 

Viktória Adzimová, Ivana Atyafiová, Veronika Bujňáková, Zuzana Fedáková, 
Tatiana Galdunová, Ivana Harachová, Federika Ivanová, Karolína Kalaninová, 
Ivana Karabašová, Lenka Karabašová, Simona Kocanová, Veronika 
Kováčová, Lenka Krajčírová, Lucia Krajčírová, Ivana Konrádyová, Bibiana 
Kucerová, Barbora Kurutzová, Katarína Medvecká, Jana Mítniková, Michaela 
Pancáková, Dominika Petríková, Diana Polomská, Veronika Stašová/ 23 

 

V septembri 2002 začal Viganček pracovať pri Základnej škole Bruselská 18 
na sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Aj v mestskom prostredí súbor ostal verný 
výhradne Kluknave. Tvorba súboru naďalej pramenila z materiálu bývalého 
pôsobiska.  

Škola poskytla súboru priestor telocvične pre účely tanečnej sály a jednu 
nepoužívanú triedu pre potreby krojovne a v súčasnosti aj ako nácvikový 
priestor pre detskú ľudovú hudbu.  

Prvou choreografiou, ktorú súbor v meste z kluknavskej tradície obnovil bolo 
krstenie bábiky, alebo „Jak zme kersciľi“. Z pôvodnej verzie uvedenej v roku 
1992 v Kluknave ostalo iba libreto. Dielo dostalo nový šat a bolo výrazne 
pozitívne poznačené temperamentom malých odvážnych košičaniek. 7.apríla 
2003 bolo krstenie po prvýkrát verejne uvedené pre rodičov v Základnej škole 
Aténska 1.  

Po víťazstve v regionálnej i krajskej súťaži sa 23 vigančiat v dňoch 27.- 
29.júna 2003 zúčastnilo 19.celoštátnej prehliadky detských folklórnych 
súborov „Pod likavským hradom“ v Likavke. Juraj Kubánka označil Viganček 
za najúspešnejší kolektív prehliadky. 

V tom istom roku dievčatká účinkovali v programe 35.Abovských slávností 
v Rozhanovciach a na 6.Medzinárodnom festivale dedinskej kultúry 
v Dargove.  

V septembri 2003 Rádio Regina odvysielalo reláciu „Štumplovanie“ 
s redaktorkou Ivetou Vaculovou venovanú Vigančeku.  
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22004 

Členovia súboru 

Viktória Adzimová, Ivana Atyafiová, Andrea Benková, Veronika Bujňáková, 
Zuzana Fedáková, Tatiana Galdunová, Ivana Harachová, Federika Ivanová, 
Karolína Kalaninová, Ivana Karabašová, Simona Kocanová, Veronika 
Kováčová, Lenka Krajčírová, Lucia Krajčírová, Ivana Konrádyová, Bibiana 
Kucerová, Aneta Kuffová, Barbora Kurutzová, Helena Manková, Anna 
Marková, Katarína Medvecká, Jana Mítniková, Dominika Petríková, Diana 
Polomská, Paulína Redajová, Radka Stašová, Veronika Stašová, Monika 
Šmígová, Nikola Zavatzká/ 29 

1.apríla 2004 Dievčenská spevácka skupina Detského folklórneho súboru 
Viganček zvíťazila v okresnej súťaži detského hudobného folklóru „Zahrajže 
mi, zahraj“ s hudobno-speváckym číslo „Hušopaski“. 8.mája 2004 získala 
1.miesto v krajskej súťaži v Margecanoch a v dňoch 18.-20.júna 2004 
v Považskej Bystrici na Detskom festivale ľudovej hudby cenu za výber 
typického detského repertoáru. 

V tom istom roku súbor opäť účinkoval na Abovských folklórnych slávnostiach 
a vyvrcholením sezóny bolo účinkovanie v programe Elišky Hrbíkovej „Ako 
deti Kriváň rovnali“ vo Východnej. 

V septembri 2004 založil Ivan Harach Detskú ľudovú hudbu Viganček 
v zložení: cimbal/ Ivana Harachová, kontrabas: Bibiana Kucerová, 1.husle: 
Naďa Homzová, viola: Ivan Harach, píšťaly: Viktória Adzimová a Nicola 
Gordiaková. Hudobné teleso v prevažne detskom obsadení pozitívnym 
spôsobom zmenilo charakter produkcie súboru a významnou mierou 
ovplyvňuje  kvalitu choreografií dodnes. DĽH Viganček sa prezentuje vlastnou 
hudobnou produkciou, ale podstatnú časť jej činnosti tvorí spolupráca s DFS 
pri spoluvytváraní choreografických diel. 

23.októbra 2004 vigančiatka účinkovali ako hosť v programe pri príležitosti 
15.výročia založenia Detského folklórneho súboru Rozmaring sarj zo Sene. 
A opäť Viganček krstil v programe „Detské hry a tance“ v rámci 10.Košických 
folklórnych dní. 

V predvianočnom období si dievčatá po prvýkrát poobliekali zimušné kroje, 
aby účinkovali v programe Košických Vianoc „Laureáti“ a na ťahanovských 
vianočných trhoch.  
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22005 

Členovia súboru 

Viktória Adzimová, Ivana Atyafiová, Andrea Benkeová, Veronika Bujňáková, 
Lea Čorbová, Elena Fedáková, Zuzana Fedáková, Tatiana Galdunová, 
Katarína Hauksová, Federika Ivanová, Lea Jeníková, Karolína Kalaninová, 
Ivana Karabašová, Petra Kaščáková, Simona Kocanová, Veronika Kováčová, 
Lenka Krajčírová, Lucia Krajčírová, Veronika Kubrická, Aneta Kuffová, Barbora 
Kurutzová, Lenka Lorková, Ľubica Lorková, Kristína Malachovská, Helena 
Manková, Anna Marková, Patrícia Martončíková, Katarína Medvecká, Jana 
Mítniková, Diana Polomská, Paulína Redajová, Radka Stašová, Veronika 
Stašová, Lucia Ševecová, Nikola Zavatzká/ 35 

Detská ľudová hudba 

Ivan Harach, Viktória Adzimová, Ivana Harachová, Naďa Homzová, Nicola 
Gordiaková, Bibiana Kucerová 

 
Rok 2005 sa niesol v znamení Noemovej archy. „Na archu“, tak sa nazývala 
choreografia sezóny, v ktorej sa deti hrajú na zvieratká a v pároch vstupujú do 
archy. Túto si vytvorili z toho, čo našli na dvore – z kobulíc, rebríkov,  klátikov, 
či palíc. Archa opäť doplávala po úspechu v regionálnom a krajskom kole až 
do celoštátnej súťaže Detského folklórneho festivalu v Likavke.  
 
7.mája 2005 udelil starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 
vyznamenanie Detskému folklórnemu súboru Viganček za úspešnú 
reprezentáciu mestskej časti na folklórnych súťažiach a prehliadkach. 
 
15.mája 2005 mal MiniViganček svoju prvú verejnú premiéru s choreografiou 
„Kocúr nie je doma, myši majú bál“. 

20.októbra 2005 predseda košického samosprávneho kraja RNDr.Rudolf 
Bauer udelil ďakovný list Detskému folklórnemu súboru Viganček za 
reprezentáciu kraja na podujatiach záujmovo-umeleckej činnosti 
a spracovanie folklórneho materiálu. 
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22006 

Členovia súboru 

Natália Adzimová, Viktória Adzimová, Andrea Atyafiová, Ivana Atyafiová, 
Veronika Bujňáková, Lea Čorbová, Barbora Diňová, Zuzana Fedáková, 
Dominika Gumanová, Federika Ivanová, Lea Jeníková, Karolína Kalaninová, 
Petra Kaščáková, Simona Kocanová, Veronika Kováčová, Lenka Krajčírová, 
Lucia Krajčírová, Veronika Kubrická, Aneta Kuffová, Barbora Kurutzová, Lenka 
Lorková, Ľubica Lorková, Kristína Malachovská, Helena Manková, Anna 
Marková, Patrícia Martončíková, Katarína Medvecká, Jana Mítniková, Diana 
Polomská, Paulína Redajová, Katarína Žatková/ 35 

Detská ľudová hudba    

Ivan Harach, Viktória Adzimová, Andrea Benkeová, Jana Dzurová, Ivana 
Harachová, Adriana Imrichová, Bibiana Kucerová 

 

Cyklus kluknavských svadobných piesní „Parta moja, parta“ s akordeónovým 
sprievodom Ivana Haracha a píšťalkou Viktórie Adzimovej priniesol 
speváčkam opäť rad pekných umiestnení: 1 miesto v regionálnej súťaži, 
2.miesto v krajskej súťaži a zlaté pásmo v kategórii speváckych skupín 
Detského festivalu ľudovej hudby konaného 25.júna 2006 v Košiciach.  

Programové číslo zamerané na najslávnostnejší obrad tradičnej kultúry, akým 
nesporne svadba je, si vyžadovalo nové slávnostné kroje. Zopár pôvodin sa 
nám podarilo získať zo starých kluknavských kást. Ostatné boli vyrobené zo 
súčasných materiálov so snahou čo najvernejšieho napodobenia tých 
pôvodných. 

4.júna 2006 zazneli Hušopaski po pätnásty krát, tentokrát v Slovenskom 
rozhlase, v živom vysielaní Ivety Vaculovej k Dňu detí.  
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22007 

Členovia súboru 

Natália Adzimová, Viktória Adzimová, Lucia Benková, Lea Čorbová, Katarína 
Delinová, Barbora Diňová, Dominika Gumanová, Barbora Hančikovská, 
Zuzana Harčariková, Federika Ivanová, Lea Jeníková, Petra Kaščáková, 
Martina Kmecová, Simona Kocanová, Veronika Kováčová, Lenka Krajčírová, 
Lucia Krajčírová, Kristína Kubrická, Barbora Kurutzová, Lenka Lorková, 
Ľubica Lorková, Barbora Ľapinová, Kristína Malachovská, Anna Marková, 
Patrícia Martončíková, Jana Mítniková, Denisa Nagyová, Diana Polomská, 
Klaudia Racenbergerová, Monika Rapavá, Paulína Redajová, Veronika 
Silvášiová, Miloš Telepka, Katarína Žatková/ 34 

Detská ľudová hudba 

Ivan Harach, Ivana Harachová, Adriana Imrichová, František Kováčik, Bibiana 
Kucerová, Patrícia Miklošová 

Rok 2007 je výrazným personálnym medzníkom vo fungovaní súboru 
v Košiciach. Po štyroch rokoch výlučne dievčenských zostáv sa členom 
súboru stal prvý chlapec. Odvážny a všetkými dievčatami veľmi obľúbený 
Miloško Telepka. Nacvičiť svadbu sa bez ženícha nedalo. A tak braldian a 33 
dievčat 26.marca 2007 po prvýkrát, ako býva zvykom, pre rodičov 
odprezentovali novú choreografiu „Žebi sce buľi pritomne prisc na svadzbu do 
našeho počľiveho domu“.  Svadba si odniesla titul laureát z regionálnej súťaže 
detských folklórnych súborov „Na tej lúke, na zelenej“, a rovnaký titul aj 
z krajskej a celoštátnej súťaže.  

Nasledovali vystúpenia v programoch 24.Čerehátskeho folklórneho festivalu 
v Buzici, 39.ročníka Abovských folklórnych slávností a Veniec krásy uvitý 
v Krásnej nad Hornádom. 

Kluknavská svadba v detskom podaní bola odprezentovaná aj vo vynovenom 
amfiteátri vo Východnej a to na jeho 53.ročníku v programe Andrei Jágerovej 
„Rapotačky“. 

10.10.2007 bola na podnet redaktora Slovenského rozhlasu v Košiciach 
Milana Rendoša zrealizovaná nahrávka spevov „Parta moja, parta“,  
„Hušopaski“ a spievanej časti choreografie „Žebi sce buľi pritomne prisc na 
svadzbu do našeho počľiveho domu.“ Uvedené nahrávky odzneli v relácii 
Klenotnica, ktorá bola zameraná na činnosť detských folklórnych súborov 
Jadlovček z Margecian, Rozmarija z Prešova a Viganček z Košíc. 
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22008 

Členovia súboru 

Natália Adzimová, Viktória Adzimová, Matej Barabas, Lucia Benková, Katarína 
Delinová, Barbora Diňová, Veronika Galašová, Dominika Gumanová, Barbora 
Hančikovská, Filip Hančikovský, Zuzana Harčariková, Federika Ivanová, Mária 
Jurová, Petra Kaščáková, Martina Kmecová, Slávka Kmecová, Simona 
Kocanová, Veronika Kováčová, Kristína Kubrická, Barbora Kurutzová, Lenka 
Lorková, Ľubica Lorková, Barbora Ľapinová, Patrícia Martončíková, Lujza 
Milotová, Jana Mítniková, Denisa Nagyová, Anetta Polomská, Diana 
Polomská, Klaudia Racenbergerová, Monika Rapavá, Paulína Redajová, 
Veronika Silvášiová, Katarína Spišáková, Samuel Stano, Miloš Telepka, 
Dominika Treffová, Richard Vlk, Katarína Žatková, Sandra Žofčáková/ 40 

Detská ľudová hudba 

Ivan Harach, Ján Gamec, Ivana Harachová, Adriana Imrichová, Bibiana 
Kucerová, Patrícia Miklošová 

 

„Tancuľe“ je názov kompozície piesní zo Spiša o tanci, nových čižmách 
a parádení. Tancuľe získali 1.miesto a postup v regionálnej a krajskej súťaži. 
V celoštátnom finále v Rimavskej Sobote získali zlaté pásmo.  

Zvyšná časť roka sa niesla v znamení účasti na festivaloch:   
15.júna Abovské folklórne slávnosti v Rozhanovciach,    
26.júna Cassofia Folkfest v Košiciach,   
28.júna Šarišské folklórne slávnosti v Raslaviciach,   
29.júna Spišské folklórne slávnosti v Spišskom Podhradí,    
16.augusta Zemplínske folklórne slávnosti v Michalovciach,   
28.septembra Festival detských radostí   
a napokon 23.novembra Košické folklórne dni.     
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22009 

Členovia súboru 

Natália Adzimová, Viktória Adzimová, Damiána Árvayová, Matej Barabas, 
Lucia Benková, Katarína Delinová, Barbora Diňová, Katarína Fabiánová, 
Veronika Galašová, Dávid Guman, Dominika Gumanová, Barbora 
Hančikovská, Filip Hančikovský, Matej Harach, Zuzana Harčariková, Federika 
Ivanová, Mária Jurová, Ondrej Kačkoš, Petra Kaščáková, Šimon Kišiday, 
Kristína Kubrická, Patrícia Martončíková, Petra Maruničová, Lujza Milotová, 
Denisa Nagyová, Matej Pichanič, Anetta Polomská, Klaudia Racenbergerová, 
Monika Rapavá, Veronika Silvášiová, Katarína Spišáková, Samuel Stano, 
Dominika Treffová, Matúš Trojčák, Richard Vlk, Katarína Žatková, Sandra 
Žofčáková/ 40 

Detská ľudová hudba 

Ivan Harach, Ján Gamec, Ivana Harachová, Adriana Imrichová, Bibiana 
Kucerová 
 

Hra na školu, ktorá má ako základné učivo náuku o sliepkach a ich symboliku 
v kultúre národa, ako aj miestne lingvistické archaizmy súvisiace s témou rieši 
choreografia „Kuri“.  

Po víťazstve k regionálnom a krajskom kole získali „Kuri“ v celoštátnej súťaži 
v Likavke strieborné pásmo. 

„...kde sa voda sypala a piesok sa lial“, tak znel názov detského programu 55. 
ročníka Folklórneho festivalu vo Východnej, v ktorom účinkovali „Kuri“, 
azároveň ho vigančence spolu s Jakubom Szamošim moderovali. 

V školskom roku 2008/2009 súbor prechádza pod nového zriaďovateľa: 
Súkromné centrum voľného času Pohoda, tak ako všetky mimoškolské 
záujmové útvary pracujúce v Základnej škole Bruselská 18, Košice. 
S odstupom času konštatujeme, že to bol najštedrejší zriaďovateľ súboru 
v jeho doterajšej histórii a to nielen materiálnou výpomocou, ale aj morálnou 
podporou a úprimným záujmom vedenia Pohody o prácu a výsledky súboru 
do dnes. 

Rok 2009 je výnimočný aj ďalšou novinkou. 14.januára 2009 uzrelo svetlo 
sveta websídlo Detského folklórneho súboru Viganček: www.vigancek.sk  
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22010 

Členovia súboru 

Natália Adzimová, Damiána Árvayová, Matej Barabas, Lucia Benková, 
Barbora Diňová, Lukáš Džibák, Katarína Fabiánová, Veronika Galašová, 
Barbora Hančikovská, Filip Hančikovský, Matej Harach, Zuzana Harčariková, 
Mária Jurová, Kristína Kačkošová, Ondrej Kačkoš, Šimon Kišiday, Patrícia 
Martončíková, Petra Maruničová, Sofia Mikulová, Lujza Milotová, Denisa 
Nagyová, Peter Obšatník, Matej Pichanič, Anetta Polomská, Monika Rapavá, 
Cynthia Sajková, Veronika Silvášiová, Samuel Šelesták, Sára Štiblárová, 
Dominika Treffová, Timea Treffová, Matúš Trojčák, Viktória Vencelová, 
Katarína Žatková/ 34 

Detská ľudová hudba 

Ivan Harach, Ján Gamec, Ivana Harachová, Bibiana Kucerová. 

Kto sa pohybuje vo svete detského folklóru vie, že sa cyklicky striedajú súťaže 
choreografií so súťažami hudobného folklóru. Každý párny rok  snaženie 
dvanástich speváčok smeruje k čom najdôslednejšej príprave v kategórii 
speváckych skupín. Inak tomu nebolo ani v roku 2010. Speváčky spolu 
s cimbalistkou Ivkou Harachovou za pomoci píšťalky a viacerých rytmických 
nástrojov pripravili kompozíciu spišských riekaniek, čičíkaniek a uspávaniek 
s názvom „Hajuše“. Hajuše si vyspievali zlato v regionálnom kole aj krajskom 
kole.  
Ostatní členovia súboru sa zdokonaľovali v tanci. Na záver školského roka 
predviedli skoro dokonalú spišskú krucenu.   
Leto sme otvorili účasťou na tradičných festivaloch Cassovia Folkfest  
a  Abovské folklórne slávnosti.   
Vyvrcholením bolo účinkovanie v galaprograme 56.Folklórneho festivalu 
Východná 2010, ako aj moderovanie detského programu „Ako deti Haničke 
sníček hľadali“.  
24.septembra 2010 minister školstva, vedy, výskumu a športu prepožičal 
Materskej škole Budapeštianska 3 v Košiciach  ako prvej materskej škole 
v Slovenskej republike  pri príležitosti 20. výročia jej založenia, ako aj 20. 
výročia založenia DFS Viganček čestný názov v znení Materská škola Melánie 
Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice.   
Melánia Nemcová svoj život venovala východnému Slovensku a ľuďom tu 
žijúcim, spätá s ich mentalitou, temperamentom, kultúrou i špecifickou 
svojbytnosťou. V súbore využívame jej zbierky, inšpirujeme sa jej prácou. 
V slávnostnom programe pri tejto príležitosti teda nemohol chýbať Viganček.  
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22011 

Členovia súboru 

Natália Adzimová, Damiána Árvayová, Soňa Bajusová, Matej Barabas, 
Veronika Barcalová, Lucia Benková, Ema Černická, Barbora Diňová, Lukáš 
Džibák, Katarína Fabiánová, Veronika Galašová, Barbora Hančikovská, Filip 
Hančikovský, Zuzana Harčariková, Alexandra Hindošová, Mária Jurová, 
Kristína Kačkošová, Ondrej Kačkoš, Lenka Kaščáková, Samuel Kirchner, 
Anastázia Kuffová, Matej Maňkoš, Petra Maruničová, Viktória Menyhértová, 
Sofia Mikulová, Lujza Milotová, Peter Pavlík, Lucia Pavúková, Matej Pichanič, 
Anetta Polomská, Monika Rapavá, Cynthia Sajková, Veronika Silvášiová, 
Jakub Štieber, Samuel Šelesták, Frederik Šemrák, Ester Špaková, Sára 
Štiblárová, Dominika Treffová, Timea Treffová, Matúš Trojčák, Viktória 
Vencelová/ 34 

Detská ľudová hudba 

Ivan Harach, Natália Adzimová, Viktória Adzimová, Martina Bonková, Ján 
Gamec, Martin Harach, Ivana Harachová, Patrik Ivan, Bibiana Kucerová, Dáša 
Szányiová, Ema Tresová, Elena Vančišinová.  

V roku 2011 Viganček po prvý krát bol v súťaži detských folklórnych súborov 
sám sebe súperom. Viganček súťažil s jarným chorovodom „Hajaj ďoďom“ 
a MiniViganček s hrou na vojakov „Befeľ je befeľ“. V regionálnom kole 
MiniViganček porazil Viganček a choreografia „Befeľ je befeľ“ získala 
v krajskom kole zlaté pásmo.   
2.júla 2011 bolo na veľkej scéne vo Východne počas dopoludňajšej skúšky 
9°C, fúkal silný vietor a celý deň vytrvalo pršalo. Deti mali pod krojovou 
košeľou oblečené dve mikiny, pod kidľičkou nohavicami rifle. Popoludní 
v programe Andrei Jágerovej „Do služby“ sa však slniečko zľutovalo a na 
hodinu vykuklo spoza hustých mrakov, aby tam hneď po jeho skončení na 
zvyšok dňa opäť zaliezlo.   
Rožnov pod Radhoštěm má čarovný skanzen ľudovej architektúry, kde sa 
každoročne koná Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej 
republike. Súčasťou jeho 18. ročníka bol aj Viganček.   
Záver leta sa niesol v znamení návratu do Kluknavy. Súbor účinkoval 
v programe 7.ročníka domáceho festivalu „A od Kľuknavi šedzem miľ“.  

Výnimočným zážitkom i skúsenosťou bola v novembri 2011 spolupráca  
so Slovenskou televíziou na tvorbe televízneho filmu „Keď je Zem najbližšie 
k Slnku“ spolu s ďalšími folklórnymi súbormi v martinskom skanzene. 
Pre deti to bol nezabudnuteľný zážitok a zároveň aj veľká skúsenosť. 
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22012 

Členovia súboru 

Natália Adzimová, Damiána Árvayová, Soňa Bajusová, Matej Barabas, Lucia 
Benková, Ema Černická, Laura Čurillová, Barbora Diňová, Katarína 
Fabiánová, Veronika Galašová, Barbora Hančikovská, Filip Hančikovský, 
Alexandra Hindošová, Matej Juhas, Mária Jurová, Kristína Kačkošová, Ondrej 
Kačkoš, Lenka Kaščáková, Samuel Kirchner, Marianna Kordiaková, Veronika 
Kordiaková, Adam Lukáč, Nina Lukáčová, Matej Maňkoš, Viktória 
Menyhértová, Sofia Mikulová, Lujza Milotová, Peter Pavlík, Lucia Pavúková, 
Matej Pichanič, Anetta Polomská, Monika Rapavá, Cynthia Sajková, Jakub 
Štieber, Samuel Šelesták, Frederik Šemrák, Ester Špaková, Sára Štiblárová, 
Dominika Treffová, Timea Treffová, Matúš Trojčák/ 41 

Detská ľudová hudba 

Ivan Harach, Natália Adzimová, Viktória Adzimová, Martina Bonková, Ján 
Gamec, Hugo Halász, Martin Harach, Ivana Harachová, Bibiana Kucerová, 
Elena Vančišinová.  

Začiatkom roka 2012, konkrétne od 26.1 do 28.3, 24 detí a 5 dospelých 
strávilo v nahrávacom štúdiu PATT Production spolu 70 hodín na výrobe CD.  
Šesťdesiatminútové médium vzniklo ako retrospektíva na 20 rokov činnosti 
súboru. V projekte hosťovali Miloš Silvay, Pavol Šalamon a Ivo Kumičák. CD-
čko bolo pokrstené 27.6.2012 v amfiteátri MŠ Melánie Nemcovej, 
Budapeštianska 3, Košice v rámci tradičného záverečného koncertu súboru. 

Svätodušné rusadeľné spevy „Uľjana“ sú technicky náročné, ale nádherné 
archaické piesne z obce Kojšov. 12 speváčok si teda po prvýkrát v histórii 
súboru „odbehlo“ pre materiál mimo obec Kluknava. Programové číslo 
zvíťazilo v regionálnej i krajskej postupovej súťaži. V Habovke, kde sa konal 
Detský festival ľudovej hudby „Vidiečanova Habovka“, Uľjanky skončili 
v striebornom pásme.  
Jún 2012 a natáčanie pilotného dielu televíznej relácie „Kapurka“ s režisérom 
Petrom Hudákom v košickom Rodošte. Na tretí pokus (obdobie vytrvalých 
letných dažďov) sa dielo podarilo a „Befeľ“ v „Kapurke“ bol odvysielaný 
8.septembra 2012.  
14.novembra 2012 vzniklo Občianske združenie VIGANČEK, ktorého cieľom 
je podporovať činnosť súboru.   
Záver kalendárneho roka bol bohatý na vianočné vystúpenia. Mimo iných 
11.12 vigančiatka účinkovali na vernisáži výstavy Metamorfózy SĽUKU  
a 14.12.2012 v programe Vianoce s Borievkou. 
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22013 

Členovia súboru 

Natália Adzimová, Matej Barabas, Lucia Benková, Ema Černická, Laura 
Čurillová, Katarína Fabiánová, Kristína Hermanová, Alexandra Hindošová, 
Michal Chovančák, Dorota Jaščurová, Matej Juhas, Mária Jurová, Kristína 
Kačkošová, Ondrej Kačkoš, Samuel Kopejtko, Marianna Kordiaková, Veronika 
Kordiaková, Nina Lukáčová, Matej Maňkoš, Viktória Menyhértová, Chiara 
Mikulová, Sofia Mikulová, Peter Pavlík, Matej Pichanič, Anetta Polomská, 
Monika Rapavá, Cynthia Sajková, Šimon Stano, Samuel Šelesták, Frederik 
Šemrák, Ester Špaková, Matej Jozef Topoľovský, Dominika Treffová, Timea 
Treffová, Matúš Trojčák, Tomáš Trojčák/ 37 

Detská ľudová hudba 

Ivan Harach, Natália Adzimová, Viktória Adzimová, Martina Bonková, Ján 
Gamec,  Martin Harach, Ivana Harachová, Elena Vančišinová.  

6.januára 2013 Slovenský rozhlas odvysielal v cykle „Klenotnica“ reláciu 
venovanú Vigančeku. Obsah relácie bol zameraný na tvorbu súboru, metodiku 
nácviku a materiál spracovania v prepojení na súčasný spôsob života 
sídliskových detí.  

Začiatkom roka taktiež prišlo pozvanie účinkovať v detskom programe FF 
Východná´13 „Pretancované črievičky“ spolu s ďalšími košickými detskými 
folklórnymi súbormi od autorov Agáty Krausovej a Slava Ondejku. Príprava na 
samotné účinkovanie pozostávala z troch sústredení. Program bol uvedený na 
troch pódiách: v Rozhanovciach na Abovských folklórnych slávnostiach, 
v Košiciach počas Cassovia Folkfestu a napokon v samotnej Východnej. 

15.apríla 2013 deti účinkovali v programe otváracieho ceremoniálu 
Medzinárodného festivalu školských divadiel v španielskom jazyku v Štátnom 
divadle v Košiciach. 

V dňoch 25.- 26.októbra 2014 sa súbor zúčastnil Medzinárodného festivalu 
detských folklórnych súborov na počesť svätého Demetera v maďarskom 
Sárospataku.  

 
 
 

 

 
 

 



VO VIGANČEKU OBLEČENÍ 
 

 
33 

 

22014 

Členovia súboru 

Natália Adzimová, Matej Barabas, Lucia Benková, Ema Černická, Laura 
Čurillová, Katarína Fabiánová, Kristína Hermanová, Alexandra Hindošová, 
Michal Chovančák, Dorota Jaščurová, Matej Juhas, Mária Jurová, Kristína 
Kačkošová, Matej Kačkoš, Ondrej Kačkoš, Marianna Kordiaková, Veronika 
Kordiaková, Eliška Kosinová, Nina Lukáčová, Matej Maňkoš, Chiara Mikulová, 
Sofia Mikulová, Jakub Nosian, Peter Pavlík, Matej Pichanič, Anetta Polomská, 
Dávid Popovič, Monika Rapavá, Cynthia Sajková, Samuel Šelesták, Frederik 
Šemrák, Ester Špaková, Zuzana Szattlerová, Liana Tomčová, Nelly Tomčová, 
Matej Jozef Topoľovský, Dominika Treffová, Timea Treffová, Matúš Trojčák, 
Tomáš Trojčák, Linda Turscányiová/ 41 

Detská ľudová hudba 

Ivan Harach, Natália Adzimová, Viktória Adzimová, Martina Bonková, Ján 
Gamec, Martin Harach, Ivana Harachová. 

Prvým pôsobiskom Janky Guzovej, známej zberateľky a speváčky ľudových 
piesní pochádzajúcej zo Žakaroviec, bola po skončení učiteľského ústavu 
v roku 1941 Kluknava. Sama Janka Guzová povedala: - Do kluknavských 
piesní som sa tak zamilovala, že som dávala deťom za domácu úlohu napísať 
texty piesní a potom sme ich v škole spoločne spievali. Po emigrácii do 
Ameriky sa pre chorobu už nikdy do vlasti nevrátila. Poslednou piesňou, ktorú 
v New Yorku nahrala, bola pieseň „Kebi mala kridelečka“. A tak vznikla 
kompozícia piesní s rovnakým názvom o vtáčej slobode venovaná tejto 
výnimočnej osobnosti. Kridelečka získali zlato na regionálnej, krajskej 
i celoštátnej úrovni. 7.júna v Habovke navyše s cenou za osobité spracovanie 
a interpretáciu. 
30.mája Viganček a Detský folklórny súbor Kremienok s Bratislavy zrealizovali 
v Košiciach spoločný koncert.  
„Zahraj, pocifruj“ bol názov koncertu v Slovenskom rozhlase, ktorý sa konal 
18.júna a v ktorom účinkovali aj dievčatá a DĽH z Vigančeka.  
V tomto roku členovia súboru oprobovali aj nové košické kultúrne centrá 
Kultúrpak (3.6) a Kunshalle (18.6).   
Sezónu Viganček zavŕšil jubilejným desiatym účinkovaním na jubilejnom 
60.Folklórnom festivale Východná´14 v programe detských folklórnych 
súborov „Handrová bábika, drevená šablička a píšťalka vŕbená“. 

Začiatok školského roka 2014/2015 priniesol opätovnú zmenu. Novým 
zriaďovateľom súboru sa stalo Centrum voľného času Domino. 
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Spomenuté podujatia, festivaly a akcie neboli ani zďaleka výpočtom všetkého, 
čo Viganček absolvoval, odvystupoval a vysúťažil za obdobie dvadsiatich 
piatich rokov. Za všetky za zmienku stojí séria benefičných koncertov 
uskutočnených v predvianočnom období rokov 2011 a 2012. 

BBENEFIČNÉ KONCERTY 
V júni 2011 počas Abovských folklórnych slávností v Rozhanovciach nás 
oslovil chlap ako hora, v detvianskom kroji, so šviháckym fúzikom pod nosom 
a hurónskym smiechom. Imro Oravec. Veľký chlap so živánskou dušou si 
hneď získal priazeň všetkých detí. A ako je u Oravca zvykom takoj dostal 
nápad... 

Jeho, neskôr aj naplnenou, ideou bolo zrealizovať v spolupráci so Seniorským 
folklórnym klubom Omladina v mesiaci december benefičné koncerty, ktorých 
výťažok by bol darom pre Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach. Slovo 
dalo slovo a benefičné koncerty s názvom „Lampášiky“ boli uvedené v obci 
Zámutov a v košickom divadle Cassia. 

V roku 2012 sa k Vigančeku pridal Folklórny súbor Borievka a Folklórny súbor 
Košičan a pod rovnakým názvom boli uvedené programy v Zámutove  
a v Humennom.   
Cyklus bol zavŕšený opäť v Cassii. V roku 2012 bol výťažok z koncertov 
venovaný očnému oddeleniu Fakultnej nemocnice L.Pasteura v Košiciach. 
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MMINIVIGANČEK 
 
V roku 2004 získal Viganček mladšieho bračeka v podobe Detského 
folklórneho súboru MiniViganček, ktorý začal pracovať pri Materskej škole 
Budapeštianska 3, rovnako na sídlisku Ťahanovce, aby pripravoval škôlkarov 
na budúce pôsobenie vo Vigančeku. 

Zmyslom hudobno-pohybovej prípravy je rozvíjať pohybovú kultúru, muzikálne 
cítenie v elementátnej forme. Obsah tvorí tanečná príprava, ktorá obsahuje 
základné tanečné kroky, orientáciu v priestore, cvičenia vyjadrujúce vzťah 
k hudbe a pohybu s ohľadom na dynamické a agogické kontrasty a zmeny, 
cvičenia na vyjadrenie výrazového kontrastu. To všetko sa deje ako hra, ktorá 
neobsahuje dril alebo strohý nácvik s neúmernou náročnosťou, ktorý by 
vyvolával v deťoch strach z nedokonalosti vlastného prevedenia, potláčal ich 
spontánnosť a radosť z pohybu a navodzoval nechuť a únavu. Výsledkom má 
byť jednoduchý, nevyumelkovaný pohyb prevedený uvoľnene, s istotou, 
plynulo, v primeranom tempe, v rytme a zo zodpovedajúcim výrazom. Hra na 
Viganček v MiniVigančeku rozvíja u tých najmenších hudobnú pamäť, 
vokalizáciu a intonáciu. Metódou tvorivej dramatiky vedie škôlkarov k rozvoju 
tvorivosti v intenciách hudobno–pohybových a vokálnych. A zároveň ich 
pripravuje na účinkovanie vo „veľkom“ Vigančeku ako aj na ďalšie stupne 
tanečného vzdelania. 

Viganček pracuje výlučne s autentickým, nárečovým materiálom stredného 
Spiša. Miniviganček nepoužíva vo výukovom programe nárečie. Zastávame 
myšlienku, že deti predškolského veku v mestskom prostredí by sa v týchto 
folklórnych činnostiach mali orientovať na materiál v spisovnom jazyku. Iná 
situácia je v prirodzenom nárečovom prostredí, na dedine, kde deti 
prichádzajú denne do kontaktu s jazykom pôvodným a folklórny súbor môže 
túto ich dimenziu poznania reči svojich predkov upevňovať a posilňovať. 
 

Aj MiniViganček sa každoročne verejne prezentuje vlastnou choreografiou: 
2005/ Kocúr nie je doma, myši majú bál; 2006/ Na víly a zbojníkov; 2007/ 
Slúžil som, slúžil; 2008/ Mám ručníček mám; 2009/ Bumbadrasa, 
bumbadrasa, kto je ten?; 2010/ Prečo? Pre vlka…2011/ Na kroky; 2012/ 
Žabiatko; 2013/ Hrnček var!; 2014/ Také tance. 
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SSÚBOROVÝ ŽIVOT 
 
Byť členom folklórneho súboru, to nie sú len pravidelné nácviky, dril v tanečnej 
sále, zhrávanie s muzikou či skúšanie krojov. Sú to predovšetkým priateľstvá, 
chichotanie v šatni a dohadovanie sa o tom, kto s kým bude tancovať a kto “je 
do koho“.  
Viganček má, rovnako ako podobné telesá, svoje rokmi vybudované tradície. 
Niektoré sú dané už z charakteru činnosti, ktorú si táto skupina dala za cieľ, 
iné vznikli a rozvinuli sa celkom spontánne a vychádzajú z dobrých vzťahov 
v kolektíve.  
 
Jednou z tradícií, ktorá vznikla nikto nevie ako, sú narodeninové oslavy 
detí v súbore. Kto a kedy s tým začal už nevieme. Isté však je, že v súbore sa 
oslavujú narodeniny všetkých jeho členov. A sú to oslavy veselé so spevom, 
niekedy i tancom, s tušom od muziky a sladkým pohostením. A keďže nás je 
dosť, ani jeden týždeň sa nezaobíde bez oslavy. 
 
Aj ornamentník je charakteristickým ba doslova reprezentačným znakom 
súboru. Má tvar zástavy.   
Tak, ako súbor nadviazal na tradíciu Folklórnej skupiny Bradlan z Kluknavy, 
rovnako „zdedil“ aj ornamentník. Na námet Petra Richnavského, ho v roku 
1975 vyrobila Mária Richnavská. Výtvarné spracovanie ornamentníka je 
obrazom textilných technológií konca 18.storočia v oblasti dolného Spiša s 
ornamentológiou charakteristickou práve pre kluknavské krojové súčasti. 
Dominantný číselný údaj na ornamentníku je rokom prvej písomnej zmienky o 
obci Kluknava.   
Ďalšie úpravy oproti pôvodnému stavu nastali v roku 1993, keď na 
ornamentníku pribudol názov DFS Viganček a v roku 2003 logo súboru 
(krojované dievčatko držiace vtáčiky na otvorených dlaniach).  
 
Ornamentník sprevádza súbor na všetkých významných folklórnych 
festivaloch. Je nesený na čele sprievodov v rámci festivalov a za ním hrdo 
kráčajú všetky vigančence. 
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To čo, ale nie je náhodným sú sústredenia súboru. Keď už prihára a 
súťaž, či dôležité vystúpenie sa prirýchlo blíži a nácvikov je málo, šéfka 
rozhodne, že sa budú všetci celý víkend sústrediť. Najčastejšie to robíme 
v rekreačných zariadeniach Zlatá Idka, Kysak či Sivec. V nedeľu – v závere 
víkendového pobytu to z hľadiska stavu zvládnutia tancov nie je o nič lepšie, 
ale pribudli nové zážitky, opäť napastované boli kľučky, stratili sa ďalšie 
ponožky a mikiny a deti sa už v autobuse cestou späť pýtajú, kedy pôjdeme 
opäť a kto s kým bude na izbe.  
 
Všetky významné udalosti vigančiatka spečatia vlastnou hymnou. Jej text i 
hudbu zložila výhradne pre Viganček v roku 2012 Alexandra Lukáčová. 

VO VIGANČEKU 
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OO ĽUĎOCH OKOLO VIGANČEKA 
 
Vedúca súboru 
Folklór dostala do vienka. Ako vravieva, mala ho doma v rôznych podobách 
servírovaný tak často, ako ostatné deti chlieb s maslom. Rodičia ju už ako 
dieťa vodievali, spolu s folklórnou skupinou  po rôznych festivaloch. To iste 
potvrdia aj deti iných folklórnych rodičov.   
„Myslela som si, že takto to majú doma všetci.“ Celkom prirodzene teda 
poňala túto filozofiu ako parciálny životný smer.  

 
Lenka Adzimová, rodená Richnavská sa narodila 28.marca 1972 
v Krompachoch. Detstvo prežila v Kluknave. Bola členkou Folklórnej skupiny 
Bradlan v Kluknave a Folklórneho súboru Čačina v Spišskej Novej Vsi. 
Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči a neskôr Predškolskú 
pedagogiku na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity.  
Viganček založila krátko po svojej maturite.  

Je autorkou väčšiny choreografií súboru. Vedie všetky vokálne a tanečné 
nácviky Vigančeka. Stará sa nielen o umelecké ale aj organizačné zastrešenie 
súboru.   
Podieľala sa na príprave a réžii niekoľkých prevažne detských programov 
festivalov Východná, Spišské slávnosti, Abovské folklórne slávnosti 
a Cassovia Folkfest,   
V lektorskej činnosti sa zameriava na problematiku detského folklóru.  
Je autorkou niekoľkých metodických publikácií s témou rozvoja detskej 
tvorivosti v intenciách tanca a hry, hudobno-pohybovej rytmiky a detského 
scénického folklóru.   
Pracuje ako riaditeľka Materskej školy Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3 
v Košiciach.   
Je vydatá a má dve deti Viktóriu a Natáliu. 
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Vedúci detskej ľudovej hudby 
Krátko na to, ako začal Viganček so svojimi prvými nácvikmi v Košiciach sa vo 
dverách tanečnej sály objavil manželský pár s malým dlhovlasým dievčatkom. 
Mamička dievčatka sa informovala o možnosti zaradenia vtedy štvorročnej 
Ivanky do súboru. Len tak na okraj spomenula, že manžel vie hrať na 
harmoniku. Na nasledujúci nácvik prišla Ivanka spolu so svojim otcom Ivanom 
Harachom. A tak Viganček získal korepetítora, vedúceho detskej ľudovej 
hudby a autora väčšiny hudobných úprav produkcie telesa.  

IIvan Harach sa narodil 10.júla 1966 v Žiari 
nad Hronom. Po skončení gymnázia 
študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, odbor 
slovenský jazyk a literatúra a hudobná 
výchova. Už počas vysokoškolských štúdií 
pôsobil vo Folklórnom súbore Torysa. Neskôr 
v košických súboroch Dargov a Hornád. 
V súčasnosti okrem činností: nacvičovania, 
zaškoľovania muzikantov, tvorby hudobných 
úprav a partitúr pre DĽH vo Vigančeku, 
pôsobí v Seniorskom folklórnom klube 
Omladina. Ivan je multiinštrumentalista. 
Ovláda nástroje: kontrabas, akordeón, violu, 
klavír, gitaru, benjo a bicie. V prípade 
potreby zabezpečuje ozvučenie produkcií 
súboru a pozíciu diskdžokeja, či Mikuláša. 
Pracuje V ZŠ Požiarnická ako učiteľ. Je 
ženatý. Má dve deti Ivanu a Martina. 

 
 
Podobným spôsobom ako k Vigančeku prišiel Ivan Harach, aj Renáta Ivanová 
prišla so svojou dcérou Federikou. A ostala až dodnes aj keď je už Federika 
vysokoškoláčkou a niekoľko rokov už nie je členkou súboru. Renáta pritiahla 
aj svojho manžela Patrika. Ten v súbore vyučuje hru na ústnu harmoniku.  
Marta Harachová sprevádzala súbor v prvých rokoch činnosti v Košiciach na 
všetkých jeho vystúpeniach.  
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Je však omnoho viac tých, ktorí nenápadne „spoluúčinkovali“ v pozadí: 
zapletali vrkôčiky, pomáhali pri nácvikoch, prinášali a prenášali rekvizity  
a nástroje, podieľali sa na tvorbe foto, audio, či audiovizuálneho archívu 
súboru.  
Pod úspech Vigančeka sa nemalou mierou podpisujú aj rodičia vigančiatok, 
ktorí nielen finančne podporujú fungovanie súboru, ale aj perú, škrobia, žehlia, 
prešívajú - skrátka pripravujú deťom kroje na vystúpenia, sprevádzajú deti na  
samotných vystúpeniach a prispôsobujú rodinný program aktivitám súboru.  
Za to im patrí veľká vďaka.  
 
IINFORMAČNÁ SLUŽBA 
 
Tak, ako už bolo spomenuté, ani v mestskom prostredí DFS Viganček 
nestráca kontinuitu s prameňom svojej činnosti a s úctou rozširuje povedomie 
o výnimočnosti Kluknavy v jej autentických umeleckých prejavoch. K tomu je 
potrebné, mať neustály kontakt s prostredím, s ľuďmi, ktorí sa veľa pamätajú 
a sú ochotní podeliť sa o svoje zážitky, životné skúsenosti a spomienky na 
časy minulé. Ich rozprávanie môžeme na javisku oživiť. Je našim hlavným 
cieľom, aby zvyky a tradície neboli modifikované, aby boli scénicky 
prezentované verne. A inak ani nemôžeme. Ľudia z Kluknavy sledujú 
Viganček a upozorňujú na čo i najmenší odklon od nárečia, či pravdy. 
Marta Bátorová, Mária Salugová a Anna Humeňanská sú tými dámami, ktoré 
vždy ochotne, vo farebných slovných obrazoch porozprávajú čo a ako bolo. 
Veľa si pamätajú, odpovedia na všetko čo chceme vedieť a často dajú do 
pozornosti nikdy nepočuté piesne, školské modlitby, či zvykoslovné úkony. 
Bez ich súčinnosti a dôvery v to, že ich spomienky budú vo Vigančeku 
pravdivo použité na dobrú vec, si tvorbu súboru nevieme predstaviť. 
 
 

                                   
     Marta Bátorová                                Mária Salugová                              Anna Humeňanská 
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Kroje 
 
Tak, ako mamy obliekajú svoje deti. Moja mama „obliekla“ môj Viganček. 

Lenka Adzimová 
 

Mária Richnavská naozaj ušila podstatnú 
časť krojov, s ktorými súbor disponuje. 
Predchádzali tomu roky, kedy ako 
riaditeľka kultúrneho strediska a vedúca 
folklórnej skupiny navštevovala 
kluknavčanov, aby zistila, ako najstaršie 
odevy skutočne vyzerali, aké techniky sa 
na zhotovovanie krojov používali, z akých 
materiálov sa šili.  Rokovala s ľuďmi 
o odkúpení, či výpožičke. Na základe 
tohto poznania začala kroje sama šiť. 
O dôvere, ktorú k nej domáci 
prechovávajú svedčí aj fakt, že Viganček 
prostredníctvom nej darom získal 
množstvo pôvodných hračiek, pracovných 
nástrojov a nádherných krojov. 
Uvedomujeme si, že tieto veci a predmety 
mali pre bývalých vlastníkov mimoriadnu 
hodnotu, pretože sa spájajú s ich životom 

či spomienkou na už nebohých najbližších. Mária Richnavská darované vždy 
dôsledne zreštauruje a my to s úctou opatrujeme. 
Vďaka nej má Viganček najbohatšie krojové vybavenie z jednej obce, ktoré 
odráža odlišnosti odievania niekoľko historických období, rôznosť oblečenia 
rôznych spoločenských vrstiev,  oblečenie na jednotlivé časti roka od jari do 
zimy, či na rôzne udalosti kalendárneho či rodinného zvykoslovia. Viganček 
oblieka deti podľa veku, tak ako to bolo kedysi. 
Šikovnosťou svojich rúk pomohli deti obšiť a obvyšívať aj Apolónia 
Bogačevičová (r.i.p.) a Kvetoslava Mertinková.  
O vzťahu detí ku krojom svedčí aj nasledujúca príhoda.  
Jarný chorovod „Hajaj ďoďom“ uvádzame v najslávnostnejšom prevedení 
dievčenského kluknavského kroja – viste. Asi tretina krojov je pôvodných, 
ostatné sú novoušité. Keď som deťom kroje delila, obávala som sa, že nebudú 
chcieť tie staré. Mnohé boli cítiť naftalínom, chýbala im časť čipky, či medzi 
záhybmi bola skrytá záplata. Opak bol pravdou. Tie dievčatá, ktoré dostali 
nové kroje sa pýtali, kedy dostanú tie naozajstné.  
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PPODČIARKNUTÉ – SČÍTANÉ 

Repertoár 

p. 
č. 

rok 
vzni-
ku 

názov 
choreografie 

autor 
choreo- 
grafie/ 

kompo- 
zície 

hudobná 
úprava 

hudobný 
sprievod 

1 1993 

2003 

Jak sme kersciľi 
Lenka 
Adzimová 

Peter Kováč 
 
Ivan Harach 

akordeón 

akordeón 
píšťala 

2 1994 

2005 

Na archu 
Lenka 
Adzimová 

 

Ivan Harach 

 

DĽH 
3 1995 

2004 

Odkľajme sebe 
jar Lenka 

Adzimová 

Peter Kováč 
 
Ivan Harach 

akordeón 

4 1997 

2006 

Dzeň poluceni 
Lenka 
Adzimová 

Peter Kováč 
 
Ivan Harach 

akordeón 

5 2003 Plače dzjefče Lenka 
Adzimová Ivan Harach akordeón 

6 2004 Hušopaski Lenka 
Adzimová Ivan Harach akordeón 

7 2005 Po dzjevecki Lenka 
Adzimová Ivan Harach DĽH 

 

8 2006 Parta moja, parta Lenka 
Adzimová Ivan Harach akordeón 

píšťala 

9 2007 

Žebi sce buľi 
pritomne prisc  
na svatbu  
do našeho 
počľiveho domu 

Lenka 
Adzimová Ivan Harach DĽH 
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10 2008 Tancuľe Lenka 
Adzimová Ivan Harach akordeón 

11 2009 Kuri Lenka 
Adzimová Ivan Harach DĽH 

12 2010 Hajuše Lenka 
Adzimová Ivan Harach cimbal, 

píšťala 

13 2010 Zahraj  
mi hudačku 

Ivan 
Harach Ivan Harach DĽH 

14 2010 Do šafľika Lenka 
Adzimová Ivan Harach DĽH 

15 2010 
Prišľi  
sme vam 
zavinčovac 

Lenka 
Adzimová Ivan Harach akordeón 

16 2011 Befeľ  
je befeľ 

Lenka 
Adzimová Ivan Harach DĽH 

17 2011 Hajaj ďoďom 
Lenka 
Adzimová 
Ladislav 
Bačinský 

Ivan Harach DĽH 

18 2011 Piesne  
z Klatova Ivan  a Ivana Harachovci DĽH 

19 2012 Uľjana  
z Kojšova 

Lenka 
Adzimová Ivan Harach akordeón 

20 2012 Do koľesa Lenka 
Adzimová 

Viktória 
Adzimová 

píšťala 
ústna 
harmonika 

21 2013 Grofka idúúú 
Lenka 
Adzimová 
Ján Vajda 

Ivan Harach DĽH 

22 2014 Kebi mala 
kridelečka 

Lenka 
Adzimová  píšľala 

23 2014 Žakarovske Ivan  a Ivana Harachovci DĽH 

24 2015 Jak naš Ondro 
ku baše prišol Ivan Harach DĽH 
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Umiestnenia a ocenenia 

festival rok ocenenie 

Detský festival ľudovej 
hudby Habovka 2014 

zlaté pásmo a cena poroty za 
osobité a spracovanie a 

interpretáciu programového čísla 
Detský festival ľudovej 

hudby Habovka 2012 strieborné pásmo 

Detský folklórny festival 
Likavka 2009 strieborné pásmo 

Detský festival ľudovej 
hudby Rimavská Sobota 2008 zlaté pásmo 

Detský folklórny festival 
Likavka 2007 laureát 

Detský festival ľudovej 
hudby Košice 2006 zlaté pásmo 

Ocenenie Predsedu 
Košického 

samosprávneho kraja 
RNDr. Rudolfa Bauera 

2005 za reprezentáciu kraja a 
spracovávanie folklórneho materiálu 

Cena mestskej časti 
Košice - sídlisko 

Ťahanovce 
2005 

za úspešnú reprezentáciu mestskej 
časti na folklórnych súťažiach a 

prehliadkach 
Detský folklórny festival 

Likavka 2005 ocenenie za hudobno-spevný prejav 

Detský festival ľudovej 
hudby Považská Bystrica 2004 ocenenie za výber materiálu 

Detský folklórny festival 
Likavka 2003 prehliadka 

Detský folklórny festival 
Likavka 1997 prehliadka 

Detský folklórny festival 
Prešov 1995 laureát 
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Festivaly  

názov festivalu rok 

Abovské folklórne slávnosti 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 
2013, 2014 

Antológia 1996 

Cassovia Folkfest 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 
2014 

Festival dedinskej kultúry  
„Veniec krásy vekmi uvitý“ 2003, 2007 

Festival detskej radosti „Keď raz 
budem veľký...“ 2003, 2008 

Folklórny festival Východná 1994, 1995, 1997, 2004, 2007, 2009, 
2010, 2011, 2013, 2014 

Hornošarišské folklórne slávnosti 
Raslavice 2008 

"Jánošíkov dukát" Rožnov pod 
Radhoštěm, CZ 2011 

Košické folklórne dni 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 
2012, 2013 

"Medzinárodný festival detských 
folklórnych súborov sv. Demetra " 

Sárospatak, HU 
2013 

Spišské slávnosti piesní a tancov 1994, 1995, 1997, 2008 

„Stretnutie detí slovenskej 
národnosti." Békéscsaba, HU 1994 

Zemplínske folklórne slávnosti 
Michalovce 2008 
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Spolupráca s rozhlasom a televíziou 

 
názov relácie rok obsah 

Štumplovanie 2003 

Redaktorka: Iveta Vaculová/ 
rozhlasová relácia pre deti, 
o tom ako rôzne trávia deti 
voľný čas. 

Koncert k Dňu detí v SRo 2006 

Redaktorka: Iveta Vaculová/ 
živé vysielanie z koncertnej 
sály Slovenského rozhlasu 
v Košiciach k Dňu detí. 

Klenotnica ľudovej hudby 2007 

Redaktor: Milan Rendoš/ 
rozhlasová relácia venovaná 
detskému folklóru, DFS 
Jadlovček, Rozmarija 
a Viganček. 

Keď je Zem najbližšie  
k Slnku 2011 

Réžia: Peter Hudák, 
dramaturgia: Jana Liptáková/ 
televízny film o zvykoch 
zimného slnovratu na celom 
území Slovenska.  

Kapurka 2012 
Réžia: Peter Hudák/ pilotný diel 
k cyklickej relácii venovanej 
detskému folklóru. 

Klenotnica ľudovej hudby 2013 
Redaktor: Milan Rendoš/ 
rozhlasová relácia venovaná 
DFS Viganček. 

Zahraj, pocifruj 2014 Redaktor: Milan Rendoš/ 
koncert v SRo 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
„ Je najvyšší čas upriamiť sa na deti. Zachovať ich ľudské hodnoty. 

Veď od nich sa odvíja budúcnosť národa v každom smere. Učme však deti 

poznávať ľudské prejavy tak, aby sa do istej miery naučili rozoznať  cenné od 

nehodnotného. Využívajme to pekné, dobré a veku detí vhodné. Majme na 

zreteli, že z nich chceme mať nielen dobrých spevákov, tanečníkov 

a výtvarníkov, ale aj dobých ľudí. Som presvedčená, že ak deti naučíme 

najprv poznať a ctiť si tradície svojho národa, umenie svojich otcov, raz, či už 

budú prijímatelia alebo tvorcovia umenia aj toho najmodernejšieho, spomienky 

z detstva im zostanú ako zlatá niť pre potešenie a tvorbu.“ 

 

                                      Elena Medvecká 

nestorka detského folklórneho hnutia na Slovensku 
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