
46. Podroháčske folklórne slávnosti 

tlačová správa 
 
Podroháčske folklórne slávnosti po dvoch rokoch opäť v amfiteátri 
Sviatok nielen oravského folklóru s viac ako tisíckou účinkujúcich 
 
 
Po dvoch rokoch epidemických opatrení, ktoré spôsobili nemožnosť realizácie festivalu v roku 
2020 a jeho iba čiastkovú a obmedzenú realizáciu v Múzeu oravskej dediny v uplynulom roku sa od 
5. do 7. augusta opäť v plnej sile tónmi ľudovej hudby, spevom i tancom v podaní tisícky 
interpretov nielen zo Slovenska rozozvučí amfiteáter v Zuberci – Brestovej. Usporiadatelia pre 
divákov pripravili bohatý trojdňový program a niekoľko sprievodných aktivít.  V tomto roku je 
nosnou myšlienkou goralská kultúra a najmä jej tanečné, hudobné a zvykoslovné prejavy 
v aktuálnej tvorbe folklórnych súborov a skupín. I keď gorali sa pravidelne, i v samostatných 
programoch  na festivale pod Roháčmi prezentujú, ich tohtoročné vystúpenia budú umocnené 
zápisom goralskej kultúry do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
v roku 2021. Jedinečné a štýlové prejavy goralov z Oravy, Liptova, Kysúc, Spiša, Zamaguria 
i blízkeho poľského Podhalia zarezonujú nielen v programoch v amfiteátri, ale i v sprievodných 
prezentáciách na javisku susedného skanzenu.  
 
Pestrý program 46. ročníka festivalu začína v piatok 5. augusta o 19.00 v Oravskom Bielom Potoku 
krojovaným sprievodom zúčastnených súborov cez obec do areálu športového ihriska, kde sa od 
19.30 v programe pod názvom „V tom Bielom Potoku“ predstavia domáci folkloristi a hostia zo 
súborov Oravan Senior z Nižnej, Jednota z Hložian a Detvan z Pančeva v Srbsku a Hriňovčan z 
Hriňovej. V piatok večer je v Kultúrnom dome v Zuberci pre záujemcov o folklórny tanec 
pripravená tanečná škola s tanečníkmi a muzikantami Podroháčskej folklórnej skupiny a súboru 
Brestová zo Zuberca a súborov Skorušina z Liesku a Váh z Liptovského Mikuláša. 
 
Sobotný program začne v sobotu 6. augusta o 10.00 v Múzeu oravskej dediny hudobnou 
prechádzkou cestami oravských plátenníkov a od 12.00 bude pokračovať prezentáciou ľudového 
odevu goralov v programe pod názvom „Oravskí gorali v kroji“. V sprievode krojovaných skupín 
a súborov sa účinkujúci o 13.00 presunú z Múzea oravskej dediny k amfiteátru, kde sa po 
slávnostnom otvorení o 14.00 predstavia v prvom javiskovom programe. Má názov „Obrazy z 
Dolnej zeme“ a podoby slovenského folklóru v ňom odprezentujú krajanské súbory zo Srbska. 
Krajanov o 14.45 na javisku amfiteátra vystriedajú folklórne skupiny z Oravy, aby sprítomnili najmä 
tie veselšie chvíle v živote človeka. V programe „Aj tak bolo“ si piesňami, tancom i veselým slovom 
na niekdajšie podoby života zaspomínajú členovia skupín Bučník z Habovky, Brezovica z Brezovice, 
Trnkári zo Žaškova, Kýčera zo Zázrivej, Charita z Hornej Lehoty a domáca Podroháčska folklórna 
skupina zo Zuberca. V programe „Folklórna prechádzka“ diváci od 16.15 prostredníctvom súborov 
Oravan senior z Nižnej, Kopaničiar z Myjavy, Vrchovina zo Starej Ľubovne, Hájenka z Bratislavy, 
Jánošíček z Brna, Partizán senior z Banskej Bystrice a súboru Galgal Be Maagal z Izraela spoznajú 
piesne a tance kultúrne blízkych i vzdialenejších regiónov. Scénický program „Gorali“ ponúkne 
o 18.00 pohľad na súčasnú tvorbu súborov a skupín z viacerých slovenských i poľských goralských 
oblastí. Predstavia sa súbory a skupiny Goral zo Ždiaru, Rabčičanka z Rabčíc, Váh z Liptovského 
Mikuláša, Frankovčan z Malej Frankovej, Svrčinka zo Svrčinovca, Javorina z Kolačkova, Polaniorze 
z Koscieliska, ľudové hudby Mazuľka z Oravskej Polhory, Goral zo Suchej Hory a Muzička spod 
Grúňa z Vysokej nad Kysucou. Záver sobotného programu bude patriť profilovému programu FS 
Hrinovčan pod názvom „Pozdrav z hriňovských lazov“ a voľnejšiemu vyhrávaniu na lúke pri Kolibe.  
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Z pestrej nedeľnej ponuky zaujme nielen sviatočná furmanka, ktorá spríjemní ráno cestu 
z Habovky do Brestovej, či sviatočná svätá omša v skanzene v Zuberci o 9.30, ale aj program 
v amfiteátri. Ten o 11.00 otvoria folkloristi zo Zuberca, Habovky a z Oravského Bieleho Potoka. 
V detskom programe „Na jarmoku“ sa predstavia detské folklórne súbory a sólisti ocenení na 
súťaži Vidiečanova Habovka – Roháčik zo Zuberca, Malá Magurka zo Zákamenného, Goralská 
muzika z Hladovky, Dievčenská spevácka skupina DFS Goral z Hladovky, DĽH Ostrvka z Nižnej 
a ďalší. Podoby slovenského folklóru v zahraničí na javisko o 12.45 v rovnomennom programe 
prinesú súbory zo Srbska a Českej republiky. V programe „Idú plte dolu vodou“, realizovanom pod 
záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej sa predstavia nositelia 
tradície, súbory a skupiny Oravan senior z Nižnej, Lúčik z Turčianskych Teplíc, Bjolo Skala z Malého 
Borového a Hút, Podjavorské z Očšadnice, Kriváň z Turian, Rovňan z Veľkého Rovného a Oprášené 
krpce zo Žiliny. Program 46. Podroháčskych folklórnych slávností vyvrcholí o 15.30 
galaprogramom. 
 
To všetko je však iba časť programu slávností. Súčasťou festivalu bude jubilejný 30. oravský 
tradičný jarmok oživených remesiel v sobotu a v nedeľu v zuberskom skanzene, výstava fotografií 
Karola Matkuliaka pod názvom „Stratený/nájdený“ v objekte č. 16 či tvorivá dielňa Ako sa chystá 
Jízda Králů a vystúpenie DFS z českých Skoronic. 
 
Podroháčske folklórne slávnosti sú najväčším a najstarším folklórnym podujatím na Orave. Ako 
sviatok folklóru sú zamerané najmä na prezentáciu tradičných podôb ľudovej kultúry regiónu a ich 
nositeľov – udržiavateľov tradície v podaní folklórnych skupín či ich nasledovníkov v detských 
folklórnych súboroch. Pevnou súčasťou dramaturgie i lákadlom pre mnohých divákov sa však stali 
i programy folklórnych súborov z ostatných folklórnych oblastí Slovenska, hostí z Európy, 
vystúpenia krajanských súborov či pestrý tradičný jarmok ľudových remesiel. Hlavným 
usporiadateľom festivalu sú Obec Zuberec a Múzeum oravskej dediny, spoluusporiadateľmi sú 
Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, obce Oravský Biely Potok 
a Habovka. Festival aj v tomto roku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je 
realizovaný aj s finančnou podporu Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
 
Infoservis 46. Podroháčskych folklórnych slávností 
 
VSTUPENKY - Denná vstupenka (6. a 7. augusta): 
Predpredaj on-line: www.pfs.zuberec.sk  
Základná 8 €, zľavnená 4 €  
Predaj na mieste:  
Základná 10 €, zľavnená 5 €. 
Zľavnené vstupenky platia pre deti 6 - 15 rokov, držiteľov preukazu ZŤP a dôchodcov nad 70 
rokov 
Vstup zdarma: deti do 6 rokov 
Vstupenka je platná aj do Múzea oravskej dediny 
 
INFORMÁCIE: 
Obecný úrad Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec 
tel.: +421 43 5395 103, e-mail: pfs@zuberec.sk, obec@zuberec.sk 
Turistická informačná kancelária Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec 
tel.: +421 43 5395 197, mobil: +421 903 548 080, e-mail: tik@zuberec.sk 
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UBYTOVANIE: 
Turistická informačná kancelária Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec 
tel.: +421 43 5395 197, mobil: +421 903 548 080, e-mail: tik@zuberec.sk 
 
DOPRAVA: 
Sobota, 6. 8. 2022 

- vjazd osobných áut do areálu festivalu je povolený  
- zo Zuberca k amfiteátru v Brestovej premáva bezplatná kyvadlová autobusová doprava 

Nedeľa, 7. 8. 2022 
- v čase od 9.00 do 18.00 bude úplná uzávierka cesty III/2301 (Zuberec – Zverovka)  
- vjazd osobných áut do areálu festivalu nie je povolený 
- zo Zuberca k amfiteátru v Brestovej premáva bezplatná kyvadlová autobusová doprava 

 
Uzávierka dopravy neplatí pre linkové autobusy SAD, vozidlá zásobovania a vozidlá s právom 
prednostnej jazdy. Na parkovanie vozidiel účastníkov budú vyčlenené parkovacie plochy v obci 
a v areáli festivalu.  
 
Podrobné informácie sú zverejňované na stránke festivalu www.pfs.zuberec.sk 
 


