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Jubilejný, XXXX. ročník Spišských folklórnych slávností v prekrásnom areáli Spišského salaša
pod Spišským hradom sa uskutočnil v dňoch 23. 6. – 24. 6. 2012. Záštitu nad podujatím prevzal
predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa. Organizátormi boli Spišské
osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, Mesto Spišské Podhradie a Spišský salaš v Spišskom
Podhradí. Spoluorganizátorom bol Neinvestičný fond Slováci Slovákom. Projekt finančne
podporili: Košický a Prešovský samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Otvorenia festivalu zahájila vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu KSK PhDr. Jana
Kovácsová, prihovorila sa i riaditeľka Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi Mgr.
Vladimíra Barbuščáková, zástupca primátora mesta Spišské Podhradie MVDr. Michal Kapusta,
Mgr. Jozef Burič z Národného osvetového centra v Bratislave a hostia z družobných miest
Spišského Podhradia.

Na Spiši sú ľudové tradície neodmysliteľnou súčasťou života ľudí, čo dokazujú rok čo rok
folklórne súbory, skupiny, detské folklórne skupiny, spevácke skupiny, či sólisti tanečníci a
speváci, ľudové hudby. Jubilejný ročník sa niesol pod názvom Spiš spieva a tancuje, a hneď na
úvod sa nám predstavili Jubilanti – Ej, špievalo by hardlo, kde vystúpili jubilujúce kolektívy z
Jamníka a Tepličky. Pod názvom Slováci Slovákom – odznel pozdrav od mládežníckych
folklórnych súborov zahraničných Slovákov zo Srbska, Chorvátska, Ukrajiny a Rumunska,
Dedičstvo – Spiš spieva a tancuje, program domácich Fsk a hosťujúceho FS Hornád, pod
režijnou taktovkou Marianny Svoreňovej. Nositeľom tradícií festivalu odovzdali organizátori
poďakovania a plakety za rozvoj tradičnej ľudovej kultúry v Spišskom regióne. Ocenenia boli
odovzdané Jozefovi Butelovi, Gabriele Kyseľovej, Marte Foglárovej, Márii Uličnej, Jozefe
Staroňovej, Petrovi Horváthovi a ďalším, ktorí boli pri zrode festivalu. Ďalší program Pušce že
nas, pušce dnuka - Spišská svadba, predstavil obradové a zábavné časti svadobného
zvykoslovia na Spiši. V programe vystúpilo 14 folklórnych skupín (napr. z jednej obce Veľký
Folkmár to boli 3 Fsk Folmarčanka I. a II. a Fsk Matičiar). Hosť festivalu, FS Hornád svojim
profilovým programom ukončil prvý deň festivalu programom Tancovisko. Jánske ohne –
tradičná súčasť festivalu s ľudovou zábavou a Ľudovou hudbou Gregovci, dali definitívnu bodku
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za prvým dňom festivalu.
Druhý deň festivalu patril detským folklórnym súborom v programe Deti Spiša..., zahraničnému
hosťovi FS Górole z Mostu u Jablunkova, Galaprogramu – Spiš spieva a tancuje – Rozlúčka, v
ktorom sa predstavili i víťazi Spišskej kapury. V nedeľu sme na javisku privítali osobnosti
regiónu Spiša, ktorým bola udelená pocta generálneho riaditeľa NOC z Bratislavy. Záver
nedeľňajšieho popoludnia patril vysokoškolskému umeleckému súboru Technik z Bratislavy,
ktorý sa predstavil zaujímavým programom FOLKLOVE.
Pre návštevníkov festivalu organizátori pripravili bohatý doplnkový program. Na Malej scéne to
bola Detská školička tanca, Spišská kapura I., II., III., Škola tanca región Spiš I., II., III., IV.,
ktoré moderovala Katka Birková z Kapury. To všetko sa nezaobišlo bez odborného dohľadu,
medzi ktorými nechýbal režisér STV relácie Kapura p. Hudák.
Na XXXX. ročníku nechýbala ani Ulička remesiel, ktorú tvorili stánky s ľudovými remeslami,
predajné trhy remeselníckych prác s ukážkami ich výroby. Sprievodné podujatia v areáli
Spišského salaša dotvárali neopakovateľnú atmosféru festivalu (hry pre deti, maľovanie na tvár,
skauti, hrnčiarsky kruh, či ochutnávka tradičných slovenských jedál „Gastrofest“. Podujatie
svojou kvalitou poskytlo návštevníkom veľmi dobré dojmy z folklóru a z prezentácie tradičnej
ľudovej kultúry.
Pozoruhodné bolo i neočakávané vystúpenie Bačovského tria z Martina, ktoré bolo spestrením
sobotňajšieho programu. Svojim talentom, spevom a hrou na fujaru očarilo nejedného diváka
(na fujare hral poslanec NR SR Ján Hraško). Sprievodné slovo PhDr. Jozefa Lapšanského,
PhD. umocnilo celkový dojem festivalu.
Medzi klady festivalu zaraďujeme skutočnosť, že po oba dni sa vysielal priamy prenos cez
internetový portál folklorista.sk, po prvýkrát v histórii festivalu bol vymedzený samotný blok pre
zahraničných Slovákov. Za podporu Spišských folklórnych slávností ďakujeme firme Embraco
POWER IN CHANGE ON Spišská Nová Ves, O2 Spišská Nová Ves, Andritz Separation
Spišská Nová Ves, Johnny Servis Košice, Minerálne vody, a.s. Baldovce, ako i mediálnym
partnerom TV Patriot, TV Reduta, rádio Regina Košice.
40. ročník hostil počas oboch dní 900 účinkujúcich. Na festivale sa zúčastnilo do 5000
návštevníkov, z toho platiacich 1738.
Poďakovanie patrí partnerom, ktorí počas obidvoch dní pripravovali zaujímavý program pre deti
a sú nimi Centrum voľného času „Spišský hrad“ Spišské Podhradie a Slovenský skauting
(Spišská Nová Ves a Krompachy).

Organizátori festivalu ďakujú všetkým, ktorí obohatili XXXX. ročník svojim osobným vkladom,
samotnou účasťou, divákom za ich priazeň a podporu tradičnej ľudovej kultúry na Spiši.

Bohatú fotogalériu z podujatia nájdete na stránkach Spišského osvetového strediska

Kontakt: Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, www.osvetasnv.sk
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