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Mediálny partneri

ktorý sa koná pod záštitou
garanta súťaže PETRA DVORSKÉHO

a starostu obce Rybník Ing. IMRICHA KRÁLIKA

Účinkujú finalisti, víťazi súťaže a hostia Ivana Ecetová,
Natália Bandziová a Ján Morávek. 

Špeciálny hosť Juraj Zaujec.

Sprevádza ľudová hudba Folklórneho súboru ZOBOR 
z Nitry pod vedením Ondreja Hlaváča.

Rybník, 28. jún 2012
(sála Kultúrneho domu)

Finálové kolo – 10.00 h
Slávnostný galakoncert – 15.00 h

uvádza BARBORA CHLEBCOVÁ

Programový bulletin

22. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí
 v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, 

Na 3. bloku EMO inštalujú riadiace systémy

Ročník LXVII cena 0,46 €č. 15 17. apríla 2012

NÁŠ HLAS JE LEVIČAN  6. STRANA

Kalná nad Hronom, Želiezovce, 
Mýtne Ludany, Rybník, Santovka, Nový Tekov.

Hľadáme 
malých aktérov 

nasledovaniahodných 
skutkov

Nech deti rastú s dobrom

Plnorozsahový 
simulátor

Aj nový simulátor a vrátnica

Ul. Sv. Michala 4
(Hotel Atom) Levice
Po - Pia: 8.30 - 17.00

So: 8.30 - 12.00

55 €

www.tsmaragd.sk

súkromná základná škola

Súkromná vysoká škola Dubnický technologický
inštitút v Dubnici nad Váhom, IKC Levice 
otvára v akademickom roku 2012/2013

Adresa: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 

Bakalárske štúdium

Forma štúdia: externá
-

Magisterské štúdium
-

Forma štúdia: externá

Levickí rotariáni už vstúpili 
do medzinárodného spoločenstva

O priateľstve, 
pomoci a službe

Obnovili priestor pre mladých
Rekonštrukcia Dirt parku na Vinohradoch

Obec Rybník



Milí priatelia a ctitelia slovenskej ľudovej piesne, 
úprimne sa teším, že vás môžem privítať v krásnom 
prostredí folklórne bohatej obce Rybník, obce s bohatou 
históriou a bohatou súčasnosťou. Je to perla 
Tekovského regiónu, ktorú by niektorí naši finalisti 
možno nikdy v živote nenavštívili a nepoznali, nebyť 
Slávika Slovenska. Tak ako ich dnes sem priviedli ich 
rodičia či pedagógovia, možno raz do tejto prekrásnej 
dedinky privedú oni svoje deti alebo aj svojich vnukov 
a s nostalgiou im pripomenú miesto, kde sa práve 
dnes rozozneli ich nádherné zlaté hlásky! Priviezli sme 
vám najkrajšie zlaté hlásky z celého Slovenska, najlepších 
interpretov slovenskej ľudovej piesne, ktorí vzišli z tisícov 
malých speváčikov v školských, okresných a krajských kolách. Privítajte ich, 
prosím, žičlivo. Prišli otvoriť aj vaše srdcia a vložiť do nich poklad, na ktorý 
my, Slováci, musíme byť stále hrdí, a ktorý nesmieme nechať napospas. Slávik 
tvorí a zušľachťuje bohatstvo našej krajiny už takmer štvrťstoročie. Želám vám 
v Rybníku, ktorý som si zvlášť obľúbil, krásne zážitky pri stretnutí s naším 
národným pokladom. Ďakujem Rybníčanom za vrelé pozvanie a za všetko, čo 
pre Slávika Slovenska urobili. Ďakujem za pomoc a úsilie všetkým vám, ktorí 
ste prispeli k dnešnej slávnosti.

Váš Peter Dvorský,
garant Slávika Slovenska 2012

Vitajte v Rybníku, vzácni hostia a účastníci celoštátneho 
finále a galaprogramu víťazov 22. ročníka SLÁVIKA 
SLOVENSKA, dovoľte mi, aby som vám všetkým poprial 
príjemný pobyt v našej neveľkej obci Rybník pod Štiavnic-
kými vrchmi. Všetci v Rybníku sme hrdí na to, že do našej 
dedinky s 1400 obyvateľmi sa zišli najväčšie spevácke talen-
ty z celého Slovenska, ktoré najúspešnejšie prešli cez husté sito 
vyraďovacích kôl s niekoľkými tisícami účastníkov. 
Sme hrdí na to, že majster Peter Dvorský, garant tejto najmasovejšej súťaže 
v speve ľudových piesní spolu s PhDr. Petrom Štilichom, predsedom Výkon-
ného výboru 22. ročníka SLÁVIKA SLOVENSKA, dali  vlani začiatkom sep-
tembra, po vzhliadnutí Tekovského kola detských slávikov u nás v Rybníku, 
impulz našej obci na spoluorganizátorstvo tohto vrcholného podujatia. Sme 
hrdí na to, že tento zámer sa premenil na skutočnosť. Že dnes môžeme na ryb-
níckej pôde hostiť najlepších detských slovenských slávikov. 
Tejto cti sa našej obci dostalo určite aj pre neformálne a úprimné úsilie za-
chovávať zvyky našich predkov a tie najlepšie tradície odovzdávať aj budúcim 
generáciám. To platí aj pre oblasť ľudovej piesne a  folklóru. V našej dedinke 
vyrastajú spevácke talenty, ktoré čerpajú z veľkej zásobárne ľudových piesní 
z regiónu. Tie najvýraznejšie z nich: Ivanka Šrámeková, Natália Bandziová 
a Tomáš Švec sú viacnásobní laureáti celoštátneho finále predchádzajúcich 
ročníkov SLÁVIKA SLOVENSKA. V našej obci žijú ľudia prajní k ľudovému 
umeniu, zvlášť k ľudovej piesni, ktorí úprimne ocenia výkony všetkých malých 
slovenských slávikov.
Zo srdca vám všetkým želám, aby ste sa u nás cítili čo najlepšie a na našu 
rázovitú obec ešte dlho spomínali.

S hlbokou úctou,
Ing. Imrich Králik, starosta obce Rybník

Ústredná porota 22. ročníka Slávika Slovenska 2012
Peter Dvorský – predseda, Prof. Marian Lapšanský, PhDr. Stanislav Bachleda,
PhDr. Ondrej Demo, CSc., PaedDr. Angela Vargicová, Ing. Jozef Tkáčik. 

Tajomník poroty: PhDr. Peter Štilicha



Finalisti 22. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí 
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne  

SLÁVIK SLOVENSKA 2012

I. kategória
1. VIKTóRIA BRAčíKOVÁ, 

ZŠ Brezová, Piešťany, Trnavský kraj
2. LuCIA LEHOCKÁ, 

ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
3. DAJANA NOVOTNÁ, 

ZUŠ M. Moyzesa, Prešov, Prešovský kraj
4. LAuRA RENDEKOVÁ, 

ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec, Banskobystrický kraj
5. EMA SuľOVÁ, 

ZŠ s Mš Chlebnice, Žilinský kraj
6. EVA ONDOVčíKOVÁ, 

ZŠ Ľ. Štúra, Modra, Bratislavský kraj
7. MICHAELA ŠuCHTEROVÁ, 

ZŠ J. Kráľa, Šahy, Nitriansky kraj
8. TAMARA KRIVÁKOVÁ, 

ZŠ. L. Novomeského, Košice, Košický kraj

II. kategória
1. ELIŠKA KRCHňÁKOVÁ, 

ZUŠ Štefánikova, Trnava, Trnavský kraj
2. HANA PAuLEOVÁ, 

ZŠ Energetikov, Prievidza, Trenčiansky kraj
3. ANNA HITRíKOVÁ, 

ZŠ 17. novembra, Sabinov, Prešovský kraj
4. KRISTíNA KOTOROVÁ, 

ZUŠ Kollárova, Nová Baňa, Banskobystrický kraj
5. JANKA MIHALDOVÁ, 

ZŠ Kysucký Lieskovec, Žilinský kraj
6. BARBORA JAKIMOVÁ, 

ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok, Bratislavský kraj
7. NATÁLIA KOVÁčOVÁ, 

ZŠ Nábrežná, Nové Zámky, Nitriansky kraj
8. LIANA PASTIRIKOVÁ, 

I. ZŠ Komenského, Sobrance, Košický kraj

III. kategória
1. KAMILA KOZINOVÁ, 

ZUŠ Skalica, Trnavský kraj 
2. SÁRA STEININgEROVÁ, 

ZŠ Dolné hony 1, Trenčín, Trenčiansky kraj
3. MARIANNA čuCHTOVÁ, 

ZŠ s MŠ Sedlice, Prešovský kraj
4. MIROSLAVA SZuNyAIOVÁ, 

ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj 
5. MIRIAM BySTRIčANOVÁ, 

ZŠ s MŠ Likavka, Žilinský kraj
6. JuLIAN ENRIK SMOLIgA, 

ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava, Bratislavský kraj
7. IVANA ŠRÁMEKOVÁ, 

ZŠ s MŠ Školská, Rybník, Nitriansky kraj
8. NIKOLA PINTEROVÁ, 

III. ZŠ Moskovská, Michalovce, Košický kraj



HOSTIA SLÁVIKA SLOVENSKA 2012
Pri 20. výročí založenia Slávika Slovenska roku 2010 sme Slovensku pred-
stavili niekoľko známych mladých umelcov – operných spevákov, interpre-
tov folklóru, muzikálových spevákov, interpretov populárnej piesne, ktorí 
svoju prvú veľkú životnú príležitosť dostali práve v našej speváckej súťa-
ži (M. Šebestová, M. Seredič, D. Stráňavská, M. Čírová, M. Partlová, 
Z. Broszová, L. Dubníčková, M. Stískal a ďalší.) Dnes vám chceme na ga-
lakoncerte víťazov predstaviť mladé umelecké osobnosti, ktoré svoj osud 
takisto spojili so Slávikom Slovenska a so slovenskou ľudovou piesňou.

IVANA ECETOVÁ z Lučenca má v histórii Slávika Slovenska 
zvláštne postavenie. Tejto mimoriadne talen
tovanej speváčke do finálového kola vždy chý
bal krôčik. Niekoľkokrát sa totiž prebojovala 
do krajského kola súťaže, raz sa dokonca stala 
náhradníčkou vo finálovom kole. No jej vrúcny 
vzťah k piesni a spevu to nijako nenarušilo. Naj

prv vyštudovala Štátne konzervatórium v Bratislave (2004), od
bor operný spev, kde ju viedla naša operná diva a pedagogička 
Elena Holičková, sólistka Opery SND. I. Ecetová potom vyštu
dovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, predmet Hudobná 
výchova. V súčasnosti koncertuje, vyučuje spev na ZUŠ Exnárova 
v Bratislave a na ZUŠ v Ivanke pri Dunaji. Jej láska k opernému 
spevu ju priviedla k naštudovaniu niektorých operných postáv 
i k naštudovaniu omší J. L. Bellu. 

JÁN MORÁVEK z Ivanky pri Dunaji sa stal víťazom II. kate
górie 8. ročníka Slávika Slovenska 2008, kto
rý sa konal v Sabinove. Hádam aj tento veľký 
úspech inšpiroval J. Morávka, aby sa  venoval 
štúdiu hudby a spevu. Úspešne ukončil ZUŠ 
v odbore hra na gitaru a spev a postúpil na Štát
ne konzervatórium v Bratislave v Bratislave, kde 
absolvoval hudobnodramatický odbor. J. Mo

rávek pracoval ako externista v Bratislavskom bábkovom divadle, 
účinkoval v divadle Aréne v inscenácii Tiso a ako sólista účinko
val aj vo folklórnom súbore Kubánkovci. Mladý úspešný umelec 
pravidelne účinkuje v rozhlasových hrách, v dabingu a ako učiteľ 
krátko pôsobil na ZUŠ v Ivanke pri Dunaji. 

NATÁLIA BANDZIOVÁ je rodáčkou z Rybníka, odkiaľ pochádza 
niekoľko úspešných reprezentantov Slávika Slo
venska. Medzi nimi aj tohtoročná finalistka Ivan
ka Šrámeková. Iste je to aj veľkou zásluhou pani 
učiteľky miestnej ZŠ Viery Nipčovej, ktorá sa ma
lým spevákom venuje s neúnavným zanietením. 
V tekovskom regióne máme aj ďalších vynikajú
cich spevákov, ktorí sa v  slávikovi umiestnili veľmi 
vysoko: Kristínu Kotorovú z Tekovských Nemiec, 
Ivanu Šolmošiovú zo Starého Tekova, M. Havra

novú z Čajkova či P. Béreša zo Starého Tekova. Taká bohatá úroda 
zlatých hláskov, aká sa nám rok čo rok predstavuje na krajskom kole 
Nitrianskeho kraja v Leviciach, je veľkým potešením. Natália Band
ziová zabojovala vo finále Slávika Slovenska celkovo 6 krát! Verme, 
že o nej budeme ešte počuť. Aspoň tak, ako počúvame o členke 
tohtoročnej ústrednej poroty, vynikajúcej profesionálnej speváč-
ke, pedagogičke a zberateľke ľudovej piesne Angele Vargicovej. 
Pochádza totiž zo susednej dediny Veľké Kozmálovce.



ľudová hudba folklórneho súboru ZOBOR v Nitre
Folklórny súbor ZOBOR bol založe
ný roku 1956 a jeho dnešným zriaďova
teľom je Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre. Súčasťou súboru je 
aj ľudová hudba, ktorú tvoria talento
vaní vysokoškolskí študenti. Vedie ju 
Ondrej Hlaváč. Dramaturgická línia 
folklórneho súboru ZOBOR vychád

za z pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej 
oblasti. Zasahuje však aj do iných kultúrnych oblastí Slovenska. 
FS ZOBOR absolvoval už stovky vystúpení doma a v zahraničí 
(Turec ko, Taliansko, Rakúsko, Španielsko, Postrugalsko, Čína, 
USA a i.). Na Slovensku sa podieľa na príprave a profilovaní vý
znamných akademických folklórnych podujatí Akademická Nitra 
a pod. Folklórny súbor ZOBOR so svojím tanečnou sekciou, diev
čenskou speváckou skupinou a ľudovou hudbou patrí k vyhľadá
vaným umeleckým telesám, ktorý svojím elánom a mladistvosťou 
významne reprezentuje tie najkrajšie tradície slovenského ľudové
ho umenia. Ľudová hudba FS ZOBOR sprevádza finalistov a víťa
zov Slávika Slovenska po prvý raz.

BARBORA CHLEBCOVÁ, herečka a moderátorka, ktorú ro
dinné zväzky spájajú s Nitrou, sa v úlohe mo
derátorky Slávika Slovenska predstavuje takisto 
po prvý raz. Mnohí poznajú B. Chlebcovú z de
siatok seriálových dabingových rolí, zo súťaže 
Dievča za milión, ale aj z niektorých hereckých 
úloh v seriáloch TV Markíza. Istý čas pracovala 
ako moderátorka rozhlasovej stanice Europa 2. 

Veríme, že sa sama ako súťaživý typ dokonale vžije do duší finalis
tov Slávika Slovenska 2012.

JuBILANT ONDREJ DEMO
PhDr. Ondrej Demo, CSc. (1927), jubilant, 
večný mladík, neúnavný optimista, obdivovaný 
slovenský etnomuzikológ a folklorista, rozhla
sový redaktor, dirigent, upravovateľ a zberateľ 
slovenských ľudových piesní, autor stoviek od
borných materiálov z rôznych oblastí slovenskej 
hudby. Svoje profesionálne osudy spojil aj s naj

masovejšou detskou speváckou súťažou Slávik Slovenska a ako 
člen celoštátnej ústrednej poroty zasadá v súťaži prakticky od jej 
začiatkov. Len prednedávnom sa náš jubilant dožil krásnych 85 
rokov. Sme nesmierne šťastní a hrdí, že v plnej sile je aj dnes čle
nom ústrednej poroty, ktorá posúdi výkony najtalentovanejších 
detských interpretov slovenskej ľudovej piesne v Slávikovi Slo
venska 2012. Milý Ondrej, vážený pán doktor, želáme Vám do ďal-
ších rokov veľa zdravia, sily a duševného elánu, ktorý Vám, my 
mnohí mladší, z duše doprajeme a v kútiku duše závidíme! Živió! 
Na mnogaja i blagaja ljeta!

ŠPECIÁLNy HOSŤ
JuRAJ ZAuJEC

Finalista Hlas česko Slovensko



čO (možno) NEVIETE O RyBNíKu

1. DEDINA AKO MAľOVANÁ
• Prvé stopy po osídlení človeka v rybníckom chotári sú z mlad

šej doby kamennej, z neolitu – 4000 rokov pred naším leto
počtom. Z tohto obdobia pochádza kamenný čakan nájdený 
vo viniciach nad Rybníkom.

• Spôsob stavania domov sa radí medzi tzv. ulicovky s pomerne 
vzácnym rínkom v strede, s výraznou dominantou rímskoka
tolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice s piatimi oltármi z roku 
1770, výnimočného diela klasicistickej architektúry. V spôsobe 
bývania sa staré spája s novým. 

• Špecifická je aj architektúra hajlokov – vínnych pivníc, ktorých 
je v Rybníku vyše 500. Niektoré z nich mali aj tzv. schovánky, 
druhé pivnice, do ktorých sa vchádzalo malým otvorom. Slú
žili v prípade nebezpečia.

2. DEDINA AKO KLENOTNICA
• Obec Rybník je širokoďaleko známa  svojou úctou k tradí

ciám predkov, ktoré aj súčasní obyvatelia udržujú a šíria. Ide 
najmä o ľudové zvykoslovie, ľudový spev a tanec. V obci pracu
je detský folklórny súbor KOLOVRÁTOK,  spevácke skupiny 
KRIVÍN a skupina RYBNÍČAN. Malí divadelníci sú združení 
v súbore ŽABKA.

• Tri detské talenty v speve ľudovej piesne preslávili Rybník 
v najmasovejšej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA, ktorej mimo
riadneho Tekovského kola sa počas nedávneho 5. vinobrania 
zúčastnili aj zakladatelia súťaže majster Peter Dvorský a básnik 
Peter Štilicha. Garant súťaže Peter Dvorský v Rybníku verej
ne vyhlásil, že celoštátne kolo budúceho 22. ročníka národnej 
súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2012 sa bude konať v Rybníku, 
čo je veľká pocta pre túto malú dedinku. Doteraz sa tieto gala
programy konali len vo veľkých mestách.      

• Slávu rybníckeho kroja, ktorý patrí k najkrajším, šírila vyšívač
ka Margita Ábelovská. Bábiky odeté do slávnostného i pracov
ného rybníckeho kroja sa prostredníctvom najvyšších predsta
viteľov Slovenska dostali k mnohým svetovým osobnostiam.

• Rybnícky kroj sa zaskvel aj v ďalekej Číne, keď v roku 2008 
získala Rybníčanka Anna Klepáčová za  nádherne vyšitý kroj 
2. miesto a striebornú medailu spomedzi národných krojov 
z 56 krajín sveta. 

• Rybnícke osobnosti: Benedikt Szőlősi, autor prvého tlačeného 
slovenského katolíckeho spevníka z roku 1655. Filozof Mikuláš 
Muška (1714) prednášal teológiu vo Viedni. V roku 1921 sa tu 
narodil detský lekár Ladislav Ivičič, ktorý sa venoval aj detskej 
kardiológii. Patrí mu svetové prvenstvo v súvislosti s publiko
vaním DuvinovhoJohnsonovho syndrómu u novorodenca.

3. DEDINA AKO POSPOLITOSŤ
• V obci je ZŠ s MŠ, zdravotné stredisko, lekáreň, na základe zá

ujmu obyvateľov obec pripravuje výstavbu nájomných bytov. 
Pokračuje rekonštrukcia a prestavba starších domkov.

• Informovanosť obyvateľov zvýšila vlastná celá novinová strana 
obce Rybník v každotýždňovom vydaní regionálneho týžden
níka POHRONIE. Na základe spoločného pilotného projektu 
medzi Obcou Rybník a POHRONÍM dostáva tento týžden



ník každá rybnícka domácnosť, čo v podmienkach regionálnej 
žurnalistiky v SR  dosiaľ okrem tohto projektu neexistuje. 

4. DEDINA AKO HOSTITEľ
• Turistami je hojne navštevovaný Ľudový dom, Kostol Najsvä

tejšej trojice, Cirkevná kúria, originálne hajloky, termálny pra
meň Teplička, kaplnka Sv. Urbanka, patróna vinohradníkov 
a kaplnka Sv. Jozefa v cintoríne. V rybníckom chotári sa v roku 
1664 odohrala jedna z rozhodujúcich bitiek medzi Turkami 
a cisárskymi vojakmi, v ktorej zahynul známy kapitán Štefan 
Koháry.

• K atrakciám patrí legendárny Mačací brod, miesto zakreslené 
aj v starých mapách. Viaže sa k nemu dávna povesť o vojsku, 
ktorého sa pri Hrone zľakla mačka a pri úteku sa prebrodila 
riekou na plytkom mieste, čím vojsku ukázala cestu. Tradu
je sa tu, že každá vojna sa končí pri Mačacom brode. Toho 
dôkazom sú okrem iných aj strategicky veľmi významné boje 
na tomto mieste v rámci Bratislavskobrnianskej operácie 
na konci 2. svetovej vojny.

• Legendami je stáročia opradená  postava rybníckeho zbojníka 
Zlejka, ktorý prepadával kupcov a jarmočníkov pri tlmačskom 
prievoze. Žil v diere v skale na Krivíne (n. v. 316 metrov), kto
rá sa dodnes volá Zlejkova diera. Povesť o tomto rybníckom 
zbojníkovi pod názvom Smrť zbojníka Zlejka napísal spiso
vateľ a básnik Andrej Chudoba žijúci a tvoriaci v neďalekom 
Pukanci. Nedávno o Zlejkovi vznikla televízna  inscenácia.

5. DEDINA AKO ZÁHRADA
• V časti rybníckeho chotára sa rozkladá veľmi zaujímavý prí

rodný útvar Slovenská brána,  ktorá mala byť vyhlásená za ge
ologickú rezerváciu hneď po 2. svetovej vojne. Aj napriek 
činnosti kameňolomov je južná časť Slovenskej brány neporu
šená a patrí k tomu najkrajšiemu, čo príroda na juhu Sloven
ska vytvorila. Systém hradísk Slovenskej brány ako strážnej 
brány do územia Slovanov, chránil prístup do doliny Hrona, 
aj do údolí rieky Žitavy a Nitry. Slovenská brána je zároveň 
rezerváciou teplomilného rastlinstva.

• Do rybníckeho chotára patrí aj Chránená krajinná oblasť 
Štiavnické vrchy, prírodná rezervácia Krivín (hranica medzi 
teplomilným a studenomilným rastlinstvom), lokalita Natura 
2000 – Čajkovské bralie a Termálny potok Teplica.
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