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Edičná poznámka
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 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad 
Topľou získava, spracováva  a uchováva regionálne 
dokumenty, zostavuje bibliografické súpisy, buduje 
elektronické bibliografické databázy s regionálnym 
obsahovým zameraním a informácie o významných 
regionálnych osobnostiach, udalostiach, podujatiach a 
monitoruje akúkoľvek spätosť tlačeného dokumentu s 
regiónom.

          Pri príležitosti jubilejného 50. ročníka 
Hornozemplínskych folklórnych slávností vydáva 
knižnica bibliografický bulletin, ktorý zachytáva 
informácie o tom, čo bolo publikované o folklórnych 
slávnostiach od ich vzniku až po súčasnosť. Bibliografia 
ponúka zoznam citácií publikovaných článkov (65) z 
regionálnych periodík,  vydaných od roku 1969 do roku 
2018.

Slovenský folklór je časť tradičnej slovenskej ľudovej 
kultúry zahŕňajúca slovesnú, hudobnú a dramatickú 
ľudovú tvorbu Slovákov. Je významnou zložkou 
slovenskej kultúry.

Slovensko má bohaté kultúrne tradície, folklór je veľmi 
výrazný a zaujímavý. Slovenský národ svoj folklór 
dôsledne udržiava, piesne, hudba a tanec sa prenášajú 
z generácie na generáciu.

Na folklórnych slávnostiach vystupujú účinkujúci v 
krojoch, spievajú piesne, tancujú, hrajú na hudobných 
nástrojoch.

V našom vranovskom regióne si tradíciu folklórneho 
umenia už 50 rokov udržiavajú Hornozemplínske 
fo l k l ó r n e  s l á v n o s t i ,  k to r é  s ú  v  s ú č a s n o s t i 
medzinárodným festivalom ľudovej hudby, tanca a 
spevu, spojené s prehliadkou folklórnych súborov a 
zúčastňujú sa ich aj zahraničné folklórne súbory. V 
minulosti boli spájané s dožinkovými slávnosťami, ktoré 
predstavujú oslavu zberu úrody, ukážku jej tradičného a 
ručného spracovania.

Folklórne slávnosti 2009, Vranov nad Topľou

Folklórne slávnosti 2017, Vranov nad Topľou



Keď tak zamyslený sedím a sám,
na teba, rodný kraju, spomínam.
Na tie tak šťastne prežité chvíle
a spomienky na teba sú mi milé.

Vidím ťa obkľúčeného vencami vrchov,
vidím ťa v doline prekrásnej,

vidím tvojich verných prírody synov
a nad nimi slnko na oblohe jasnej.

Vidím Šimonku do výše sa dmúcu,
ako sa díva na teba,

sťa hviezdy z vysokého neba,
na zem tichú, už odpočívajúcu.

Vidím vodu Tople kalnú,
ako pomaly, ticho tečie;

vidím Ondavy koryto väčšie
a jej vodu dravú, valnú.

Vidím zeleňou trávy pokryté údolia,
hnedé oráčiny, široké role

bujné lesy, nízke hole;
vidím plné bohatej úrody polia.

Dovoľ sa mi kochať v tvojej kráse
a dopraj mi ťa vidieť vždy len v jase.
To moje prosby k tebe letia, volajú,

ó, prijmi ich, môj rodný kraju!

Štefan Šoltés, Bratislava júl 1939

Rodný kraju

-3-



(Bibliografický záznam obsahuje: poradové číslo, názov 
článku, názov novín, ročník, číslo novín, rok, stranu. 
Záznamy sú radené chronologicky podľa roku vydania).

1. Dôstojné oslavy SNP v okrese: Vranov. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. I., č. 32 (1969),  s. 1. 
kultúrny program – Lesík 1. mája – Súbor Prakovčan - 
Vranov nad Topľou

2. Oslavy SNP v okrese. 
In: Vranovské noviny. – Roč. II.,  č. 35-36 (1970),  s. 2. 
kultúrny program – Dom kultúry a umenia - FS Zemplín – 
Vranov nad Topľou

3. Slávnostná akadémia vo Vranove. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. II., č. 37 (1970),  s. 1. 
kultúrny program – Dom kultúry a umenia - FS Zemplín – 
Vranov nad Topľou

4. Prehliadka folklóru: slávnosti mieru a Medzinárodný 
družstevný deň.
In: Vranovské noviny.  – Roč. IV., č. 33 (1972),  s. 1. 
mierové slávnosti – Lesík 1. mája – Vranov nad Topľou

5. Pohľad na účastníkov okresných mierových slávností. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. IV., č. 34 (1972),  s. 1. 
mierové slávnosti – Lesík 1. mája – Vranov nad Topľou

6. V nedeľu Slávnosti mieru. 
In: Vranovské noviny. – Roč. V., č. 26 (1973),  s. 1.
mierové slávnosti – ihrisko Lokomotíva  –  Vranov nad 
Topľou

7. V nedeľu do Komáran : prvé okresné slávnosti piesní a 
tancov.
In: Vranovské noviny. – Roč. VI., č. 22 (1974), s . 1.
okresné slávnosti piesní a tancov – futbalové ihrisko - 
Komárany

8. Vydarené slávnosti / Mazár. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. VI., č. 23 (1974), s . 1.
okresné slávnosti piesní a tancov – futbalové ihrisko  – 
Komárany

Bibliografický prehľad článkov 
publikovaných k folklórnym 

slávnostiam
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Prvé miestne slávnosti piesní a tancov sa uskutočnili 12. 
mája 1968 na futbalovom ihrisku v Komáranoch, ako 
predzvesť Topľansko-ondavských slávnost í  v 
novovzniknutom okrese Vranov nad Topľou. Vystupovalo 
tu 7 folklórnych súborov pred vyše 3000 návštevníkmi. 
Medzi zakladajúcich členov Topľanských slávností patrí 
pán Michal Fečko a ich 1. ročník sa konal v roku 1969 v 
Komáranoch. Tieto folklórne slávnosti boli organizované 
ako tradičné folklórne slávnosti, mierové slávnosti, 
niesli aj prívlastok dožinkových slávností, neskôr boli 
späté s oslavami SNP, ale stále sa spájajú s folklórnym 
dedičstvom. V niektorých rokoch sa slávnosti 
neuskutočnili.

   Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 
ďakuje za konzultácie a poskytnutý fotoarchív 
folkloristovi pánovi Štefanovi Kocákovi.

   Veríme, že bibliografický bulletin poslúži každému, kto 
chce spoznávať folklór v našom regióne v kontexte s jeho 
históriou a súčasnosťou.

Zostavovateľka
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18. Radostná oslava práce.
 In: Vranovské noviny.  – Roč. XVIII., č. 35 (1986), s. 1- 2. 
mierové slávnosti – družstevné slávnosti – folklórne 
súbory - amfiteáter – Vranov nad Topľou

19. Vystúpili súbory z Maďarska a Poľska : veľké 
perníkové srdcia.
In: Vranovské noviny.  – Roč. XXIII., č. 34 (1991), s. 1.
Hornozempl ínske  fo lk ló rne  s lávnost i  22 .  – 
medzinárodný festival – amfiteáter – Vranov nad Topľou 

20. Folklórne slávnosti. 
In: Vranovské noviny. – Roč. XXIV., č. 34 (1992), s. 4.
folklór – amfiteáter – Vranov nad Topľou 

21. Na ľudovú nôtu / [autor] lak. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. XXIV., č. 35  (1992), s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti  – amfiteáter – 
Vranov nad Topľou

22. Vo Vranove vyvrcholili oslavy 49. výročia SNP 
spojené s ďalšími slávnosťami. 
In: Vranovské noviny. –  Roč. XXV., č. 34  (1993), s. 1.
Hornozemplínske folklórne slávnosti 24. – amfiteáter – 
Vranov nad Topľou

23. Vo Vranove Hornozemplínske slávnosti, v 
Hanušovciach jarmok. 
In: Vranovské noviny. – Roč. 26., č. 33 (1994), s. 1.
Hornozemplínske folklórne slávnosti – Vranov nad 
Topľou

24. Pochová sa kultúra sama? 
In: Vranovské noviny. – Roč. XXVII., č. 34 (1995), s. 4.
Hornozemplínske folklórne slávnosti sa v tomto roku 
nekonali

25. So srdcom na dlani: Hornozemplínske slávnosti s 
medzinárodnou účasťou. 
In: Vranovské noviny. – Roč. XXVIII., č. 32 (1996), s.1.
Hornozemplínske folklórne slávnosti – medzinárodný 
festival - amfiteáter – Vranov nad Topľou

26. Hornozemplínske folklórne slávnosti / Štefan 
Kocák.
 In: Národná osveta. – Roč. 6., č. 19 (1996). 
Hornozemplínske folklórne slávnosti – Vranov nad 
Topľou

In: Vranovské noviny. –  Roč. XVII., č. 33 (1985), s. 1. 

17. Zo slávnosti mieru a československo-sovietskeho 
priateľstva. 

slávnosti dožiniek - futbalový štadión TJ Bukóza – Vranov 
nad Topľou 

In: Vranovské noviny. – Roč. XI., č. 33 (1979),  s. 1. 
13. O prípravách osláv SNP. 

slávnosti dožiniek – amfiteáter – Vranov nad Topľou 
In: Vranovské noviny.  – Roč. X., č. 37 (1978),  s. 1. 
12. Tohtoročný žatevný tanec / [foto] lk. 

dožinkové slávnosti - futbalový štadión TJ Bukóza - 
Vranov nad Topľou

In: Vranovské noviny.  – Roč. XI., č. 34 (1977),  s. 1. 

11. Oslavy nového chleba – veľká manifestácia práce a 
vrúcneho priateľstva. 

mierové slávnosti – družstevné slávnosti - amfiteáter 
–Vranov nad Topľou

mierové slávnosti – folklórne súbory - amfiteáter – 
Vranov nad Topľou

In: Vranovské noviny.  – Roč. XII., č. 35 (1980), s. 1.

16. V duchu odkazu SNP : zo slávností mieru a 
československo-sovietskeho priateľstva. 

mierové slávnosti – družstevné slávnosti - amfiteáter – 
Vranov nad Topľou

In: Vranovské noviny. – Roč. XII., č. 34 (1980), s. 1.
15. Mierové slávnosti. 
 

slávnosti dožiniek -  futbalový štadión TJ Bukóza – 
Vranov nad Topľou

In: Vranovské noviny. – Roč. XI., č. 34 (1979),  s. 1. 
14. V nedeľu na slávnosti. 

kultúrny program súborov pred budovou ONV – FS 
Vranovčan – Vranov nad Topľou

In: Vranovské noviny. – Roč. VI., č. 34-35 (1974),  s. 1. 
10. Program osláv 30. výročia SNP v nedeľu vo Vranove. 

prvé okresné slávnosti v Komáranoch – spomienka – 
Vranov nad Topľou

In: Vranovské noviny.  – Roč. VI., č. 23 (1974),  s. 1. 
umenia v súbore Topľan. 

9. ZDŠ v Hanušovciach umožňujú najtalentovanejším 
jednotlivcom rozvíjanie folklórneho 
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35. V okrese Vranov nad Topľou oslavy výročia SNP 
spojili s folklórom. 
In: Prešovský denník. Korzár. – Roč. 3., č. 202 
(3.9.2001), s. 3.
Hornozemplínske folklórne slávnosti 32. - Vranov nad 
Topľou

36. Hornozemplínske slávnosti. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. 34., č. 32 (2002), s. 1.
Hornozemplínske folklórne slávnosti 33. - centrum 
mesta - Vranov nad Topľou

37. Program Hornozemplínskych folklórnych slávností. 
In: Vranovské noviny. – Roč. 35., č. 32 (2003), s. 1.
Hornozemplínske folklórne slávnosti – centrum mesta - 
Vranov nad Topľou

38. Počas uplynulých štyroch voľných dní bolo v našom 
okrese kultúrnych podujatí ako maku. 
In: Vranovské novinky. – Roč. 7., č. 33 (2003), s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

39. 35. Hornozemplínske folklórne slávnosti. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. 36., č. 33 (2004), s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 35. – budova 
MsDK - Vranov nad Topľou

40. Folklór so spomienkou na SNP. 
In: Vranovské noviny. – Roč. XXXVII., č. 32 (2005), s. 1.
Hornozemplínske folklórne slávnosti 36. - centrum 
mesta - Vranov nad Topľou

41. Nedeľné odpoludnie patrilo vo Vranove oslavám / 
[foto:] -jk-. 
In: Vranovské novinky. - Roč. 9., č. 33 (2005), s. 2. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 36. - Vranov nad 
Topľou 

42. Víkend patril folklóru. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. XXXVIII., č. 33 (2006), s. 3.
Hornozemplínske folklórne slávnosti – budova MsDK - 
Vranov nad Topľou

43. Alegorickým sprievodom mestom.../ [autor] jfk.
In: Vranovské novinky. – Roč. 10., č. 34 (2006), s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 37. - Vranov nad 
Topľou

27. V nedeľu 24. augusta sa vo Vranove uskutočnili 
Hornozemplínske folklórne slávnosti. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. XXIX., č. 32 (1997), s. 1.
Hornozemplínske folklórne slávnosti – amfiteáter - 
Vranov nad Topľou

28. Nedeľné odpoludnie v našom okresnom meste 
patrilo účastníkom 28. ročníka Hornozemplínskych i 
dožinkových slávnosti.
 In: Vranovské novinky. – Roč. 2., č. 1 (1997), s. 1.
Hornozemplínske folklórne slávnosti 28. – amfiteáter - 
Vranov nad Topľou

29. Kladením vencov k pamätníku hrdinov SNP začali vo 
Vranove 29. Hornozemplínske folklórne slávnosti. 
In: Vranovské novinky. – Roč. 2., č. 51 (1998), s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti – amfiteáter - 
Vranov nad Topľou

30. V nedeľu 29. augusta patrilo naše okresné mesto 
folklóru. 
In: Vranovské noviny. – Roč. 31., č. 32, (1999), s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 30. - amfiteáter - 
Vranov nad Topľou

31. Vo vranovskom amfiteátri pri Topli. 
In: Vranovské novinky. – Roč. 3., č. 33 (1999), s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 30. – amfiteáter - 
Vranov nad Topľou

32. Víkend plný folklóru. 
In: Vranovské noviny. – Roč. 32., č. 32 (2000), s. 3. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 31. – zahraničné 
súbory – centrum mesta - Vranov nad Topľou 

33. Hornozemplínske slávnosti. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. 33., č. 32 (2001), s. 1.
Hornozemplínske folklórne slávnosti 32. - centrum 
mesta - Vranov nad Topľou

34. Slávnosti pod dáždnikmi. 
In: Vranovské novinky. – Roč. 5., č. 34 (2001), s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 32. - Vranov nad 
Topľou
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44. Hornozemplínske folklórne slávnosti. 
In: Vranovské noviny. – Roč. XXXIX., č. 31 (2007), s. 2.
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

45. Folklórne slávnosti. 
In: Prešovský denník. Korzár. – Roč. IX., č. 201 
(31.08.2007), s. 2.
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

46. Hornozemplínske folklórne slávnosti. In: Prešovský 
Korzár. – Roč. X., č. 197 (23.08.2008), s. 2.
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

47. Hornozemplínske folkórne slávnosti / [m]. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. XL., č. 31 (2008), s. 3.
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou 

48. Folklórne dni. 
In: Vranovské noviny. – Roč. 41., č.32 (2009),  s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

49. Sviatok folklóru / [po]. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. 42., č. 35 (2010), s. 7.
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

50. Na novej krytej tribúne pred Domom kultúry vo 
Vranove sa roztancovali folkloristi / [foto] -jk-. 
In: Vranovské novinky. - Roč. 14., č. 35 (2010), s. 5. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 41. – tribúna DK - 
Vranov nad Topľou

51. Presne 365 účinkujúcich sa predstavilo v nedeľu 
popoludní počas 42. ročníka Hornozemplínskych 
folklórnych slávností. 
In: Vranovské novinky.  – Roč. 15., č. 33 (2011), s. 1. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 42. – budova 
MsDK - Vranov nad Topľou

52. 42. ročník Hornozemplínskych slávností pritiahol 
stovky Vranovčanov. 
In: Vranovské spektrum. – Roč. 1., č.21 (2011), s.6. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

53. Po prúde času. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. 44., č. 31 (2012), s. 3.
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

54. Hornozemplínske folklórne slávnosti sa vrátili do 
minulosti po prúde času. 
In: Vranovské spektrum. - Roč. II., č. 35 (2012), s. 4. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

55. Vranovom sa niesli tradície vryté v remeslách a 
folklóre / [im]. 
In: Vranovské spektrum. - Roč. III., č. 35 (2013), s. 2. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

56. Počas dvoch víkendových dní sa na tribúne pred 
Kultúrnym domom vo Vranove rozozvučali folklórne 
súbory. 
In: Vranovské novinky. – Roč. 17., č. 32 (2013), s. 2. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 42. – tribúna 
MsDK - Vranov nad Topľou

57. Folkór prezentovalo 24 súborov a skupín / [HZOS]. 
In: Vranovské noviny.  – Roč. 46., č. 33 (2014), s. 3. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

58. XXXXV. ročník Hornozemplínskych folklórnych 
slávností / HZOS. 
In: Vranovské novinky.  – Roč. 18., č. 36 (2014), s. 6. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 45. - Vranov nad 
Topľou

59. Hornozemplínske folklórne slávnosti emotívne 
spojili folkloristov do jednej rodiny / im. 
In: Vranovské novinky.  – Roč. 19., č. 35 (2015), s. 3. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou



60. Hornozemplínske folklórne slávnosti pôsobivo 
otvoria folklórnu šperkovnicu. 
In: Vranovské novinky. – Roč. 20., č. 32 (2016), s. 3, 5.
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

61. Hornozemplínske folklórne slávnosti vzdajú hold 
pokladom z regiónu / im. 
In: Vranovské novinky. – Roč. 20., č. 34 (2016), s.1, 3.
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

62. Hornozemplínske folklórne slávnosti boli oslavou 
folklóru / Emília Krištanová.
In: Vranovské novinky. – Roč. 20., č. 36 (2016), s. 5. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti - Vranov nad 
Topľou

63. Hornozemplínske slávnosti vzdali hold Štefanovi 
Nosáľovi a pozdišovskej keramike / im. 
In: Vranovské novinky. – Roč. 21., č.  35 (2017), s. 4, 5. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 48. -  keramika – 
folklór - Vranov nad Topľou

64. Posledný augustový víkend roztancoval celý Vranov, 
ba aj kraj / Anna Gdovinová. 
In: Vranovské novinky. - Roč.22., č. 37 (2018), s. 8. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti 49. – folklór - 
budova MsDK - Vranov nad Topľou

65. Tanec, spev, ale i práca boli súčasťou 49. 
Hornozemplínskych folklórnych slávností vo Vranove 
nad Topľou / Ľubomíra Fehérová. 
In: Vranovské noviny. – Roč. 50., č.35 (2018),  s. 2. 
Hornozemplínske folklórne slávnosti  49. - budova 
MsDK - Vranov nad Topľou 
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V tej piesni ťahavej je všetko ukryté
opojnosť úsvitov i utajený žiaľ

návraty hojivé jak vánok na žitie
rozlety závratné i nekonečná diaľ

Tvoj tanec Zámutov mi hlavu zamotal
tvoj tanec vírivý tvoj čardáš tvoje sólo 
Až do tla zhorela dnes moja samota

Ďakujem ďakujem
Dobre nám spolu bolo

Mikuláš Kasarda, Z rukopisu

Folklórne slávnosti 1976, Vranov nad Topľou
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Folklórne slávnosti 1989, Vranov nad Topľou

Folklórne slávnosti 2017, Vranov nad Topľou
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