
 

 

 

Tlačová správa KKS v Čadci  

 

PIESNE DOMOVA 2016 – regionálna súťažná prehliadka ľudových hudieb, 

speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Kysúc. 

 

V nedeľu 22. mája 2016 v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove  usporiadalo Kysucké 

kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Staškov regionálnu súťažnú prehliadku 

hudobného folklóru dospelých pod názvom Piesne domova.  

Súťažná prehliadka je trojstupňová.  Základným stupňom sú regionálne výberové kolá. 

Z týchto kôl postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií za daný okres. Na 

celoštátny festival postupuje jeden zástupca z každej kategórie.  

Poslaním súťaže je aktivovať vedúcich členov hudobných zložiek folklórnych kolektívov 

k samostatným výstupom, k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácií hudobno-folklórneho 

materiálu, dať priestor k verejnej prezentácií, objavovať nové spevácke a muzikantské talenty, 

oboznamovať verejnosť s umeleckými hodnotami a podporovať existenciu a činnosť 

hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu.  

Súťaž sa cyklicky usporadúva v trojročných intervaloch a vyhlasuje ju Národné osvetové 

centrum Bratislava.  

V tomto roku o postupe účinkujúcich na krajskú súťažnú prehliadku, ktorá sa uskutoční 

v Zázrivej 25. septembra 2016, rozhodovala trojčlenná porota zložená zo známych 

odborníkov z oblasti folklóru: Helena Zahradníková, Mgr. Pavol Kužma a Jaroslav 

Stráňavský. Na pódiu sa predstavilo viac ako 150 umelcov, pričom do súťažnej prehliadky sa 

v hojnom počte zapojili sólisti a zoskupenia z obidvoch okresov kysuckého regiónu. 

 

Výsledky súťaže PIESNE DOMOVA 2016: 

 

Na krajskú súťažnú prehliadku v kategórií ľudové hudby dospelých postupuje za okres Čadca 

Ľudová hudba Kováčovci z Novej Bystrice. V  kategórií spevácke skupiny postupuje za okres 

Čadca Ženská spevácka skupina Turzovanka z Turzovky. Z okresu KNM postupuje 

Dievčenská spevácka skupina Vajčovky  z Kysuckého Nového Mesta.  V kategórií sólisti 

speváci postúpil na krajskú súťažnú prehliadku za okres Čadca Anton Moják z Čierneho. 

Z okresu Čadca odporučila odborná porota na postup aj sólistku Valiku Janešíkovú. 

V kategórií sólisti inštrumentalisti postúpila Slávka Poništová za okres Čadca a Jozef Pavlusík 

z okresu KNM.   

Postupujúcim prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii nášho regiónu a všetkým 

účinkujúcim v regionálnej súťažnej prehliadke v Staškove ďakujeme za účasť a v ďalšej 

činnosti im želáme veľa úspechov. 

 

                                                                                             Mgr. Iveta Štětinová,  KKS v Čadci 

 

  
 

 



 

 

 
 


