OZ „RADOSŤ“ pri meste Pezinok, história a súčasnosť.
Cesta bola kľukatá, ale krásna a bohatá
Prihovára sa k Vám Folklórny spevácky súbor seniorov Radosť z Pezinka. Napriek tomu, že
nie sme jediným speváckym súborom v Pezinku, predsa sme iní a naša cesta za folklórom sa začala
netradične.
Súbor vznikol v roku 2005, kedy si skupina nadšencov pod vedením Mgr. Márie
Miškeríkovej zaumienila využívať svoj voľný čas tak, aby nielen sebe, ale aj ostatným ľudom
prinášala radosť a pripomínala časy našich predchodcov, ktorých starosti, ale aj radosti sa uchovali
v krásnych folklórnych piesňach. Títo nadšenci založili Občianske združenie „RADOSŤ“ pri meste
Pezinok. Prvopočiatky boli úzko spojené s tzv. ľudovým divadlom, akýmisi spevohrami, v ktorých
zaznievali ľudové piesne hlavne z oblasti západného Slovenska. Pod názvom „Folklórne divadlo
Radosť“ vznikali hudobno-slovné pásma.
Zakladajúci členovia folklórneho divadla Radosť
Dr. Kamil Baxa -dramaturg a umelecký vedúci
Mgr. Mária MIŠKERIKOVÁ
Anna GONDOVÁ

Božena MRKEVČÍKOVÁ

Mária GRELLOVÁ

Eman PENÁK

Anna HOLOŠKOVÁ

Hilda STRAPÁKOVÁ

Emília CHMELÁROVÁ

Ján VESELÝ

Magda KOLLÁROVÁ

Ivanka GUŠTAFÍKOVÁ

Ján LUNÁK

Alžbeta JEDLIČKOVÁ

Ing. Margita MICHNIKOVÁ

Anton JEDLIČKA

Ing. Marta TOMAŠOVIČOVÁ

Miro PISÁRIK

Vínko, vínko, tvrdý chlebík - rok 2006

Folklórne divadlo Radosť za obdobie 2006-2012 okrem množstva koncertov doma i v zahraničí
odohralo viaceré divadelné pásma :
2006 Vínko, vínko, tvrdý chlebík -spevohra podľa predlohy pezinského rodáka Ing. Vladimíra Nosáľa
2007 „Kraj otcov, mám, kraj ty náš rodný“
2008 „Vínečko veselé“ pásmo hovoreného slova a spevu
2008 - 2009 - „Svadby, svadby, svadbaté“ -prvá spevohra pootvárajúca dvierka do histórie pezinskej
svadby

Svadby, svadby, svadbaté rok 2008
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2010 „Takí sme boli“ -spevohra v dvoch dejstvách -prekáračky, pesničky a spomienky na mladosť.
2011 „La konkurz – la kasting“ spevohra o živote a prijímaní nových členov súboru
2012 „Keď chcem dievku vydať“ -spevohra o veselých páračkách v Pezinku a okolí.

Keď chcem dievku vydať rok 2012
K zmene pôvodného zamerania súboru došlo v roku 2012, kedy sa ukončením tvorby spevohier sa
zo súboru vyprofilovala spevácka zložka pod názvom „Pesničkári pezinskí“, zameraná na prezentáciu
piesní predovšetkým z oblasti Malokarpatského regiónu.

Súbor v roku 2012
Účinkovanie v domovskom meste Pezinok pri najrôznejších kultúrnych a spoločenských akciách, ako
aj pre Jednotu dôchodcov Slovenska, ktorá združuje staršiu generáciu občanov, sa stalo hlavnou
náplňou činnosti súboru.
V roku 2013 súbor úspešne vystúpil aj na Medzinárodnom festivale v Myjave . V tom istom roku sa
stal súčasťou unikátneho slovenského projektu s názvom „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“,
ktorého autorom je Doc. Ing. Viliam Ján Gruska. Projekt vznikol na počesť 1150. výročia príchodu sv.
Cyrila a Metoda na naše územie. Na starobylom hrade Devín opäť zneli na pravé poludnie hymnické
a z národného hľadiska významné piesne, ktoré do jednotného spevníka spracoval autor projektu.
V tomto roku súbor doprevádzali na akordeóne Miroslav Kern a Marian Gašparovič.
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Posolstvo piesní Slovensku a svetu - DEVÍN rok 2013
Roky 2014-2016 – súbor viedol umelecký vedúci Miroslav Rajt
V roku 2014 začal súbor spoluprácu s vynikajúcim akordeonistom Miroslavom Rajtom, ktorý sa
stal aj umeleckým vedúcim súboru. Začala sa skvelá etapa rozširovania repertoáru súboru.
Súbor nahral spolu s dvoma ďalšími pezinskými súbormi prvé CD.
V roku 2015 súbor v TV Senzi nahral 10 videoklipov.
Svoje 10. výročie založenia FSS Radosť oslávil spoločným koncertom s cimbalovou muzikou Marca
Rajta -syna umeleckého vedúceho. Piesne ako Klenová, Klenová, Gajdujte, gajdence, Hore na
Bradle a ďalšie v podaní vynikajúcich spevákov a speváčok súboru Majky Miškerikovej, Evky
Frťalovej, Vierky Komendovej, Pavlínky Burgerovej, Majky Kakalíkovej, Mirka Sedláka, Mirka Kosu,
Palka Nagya, Mirka Achbergera, Milana Vaškoviča, Milana Vencela a ďalších rozozvučali sálu v KD
Pezinok a potešili srdcia priaznivcov súboru. Súbor sa postupne dostával aj na pódiá okolitých
i vzdialenejších miest. Na Krajskej prehliadke folklórnych súborov JDS Bratislavského kraja bolo
vystúpenie Radosti hodnotené ako jedno z najlepších.
Koncert k 10. výročiu založenia súboru 2015

Početné vystúpenia súboru boli ozdobou kultúrnych podujatí nielen v Pezinku, ale aj v obciach
Malokarpatského regiónu. Súbor vystupoval aj v Maďarsku a Českej republike. „Radostníkom“
tlieskali aj zahraniční hostia, ktorí navštívili Pezinok v rámci Medzinárodnej organizácie Sila
priateľstva. Súboru tlieskali už aj Japonci, Američania, Austrálčania, Nemci, Francúzi, Litovčania,
Mexičania...
Rok 2016 bol pre súbor ťažký, pretože ochorel umelecký vedúci súboru pán Miroslav Rajt. Napriek
tomu „Radostníci“ niekoľkokrát potešili seniorov v Pezinku svojimi pesničkami a dobrou náladou.
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Súbor sa zúčastnil Krajskej prehliadky speváckych zborov JDS a tiež 3.ročníka projektu „Posolstvo
piesní Slovensku a svetu“ na Devíne. Aj v tomto roku Radostníci vystúpili na vinobraní v Pezinku
a hostí potešili svojimi veselými pesničkami a pestrými krojmi.
Predvianočný koncert pod názvom „S Radosťou po našom Slovensku“ sa konal v preplnenej sále
DK. Radosť zo spievania, výborné výkony a potlesk divákov prispeli k vynikajúcej atmosfére večera.
Radostníkov na akordeóne sprevádzal napriek chorobe Miroslav Rajt, umelecký vedúci súboru.

Rok 2017 začal prípravou na veľký koncert a ďalšie zaujímavé podujatia.
V máji 2017 sa súbor predstavil svojim fanúšikom na koncerte v DK v Pezinku a zúčastnil sa XIV.
ročníka Krajskej prehliadky seniorských súborov Zrkadlový háj v BA-Petržalke. Radostníci podali
oduševnený výkon a zaujali nielen porotu, ale roztlieskali aj publikum v sále. Bolo to posledné
vystúpenie s umeleckým vedúcim Miroslavom Rajtom, ktorý v decembri 2017 navždy opustil svoj
milovaný súbor.

Pezinok - jarný koncert 12.5.2017
V júli 2017 sa súbor predstavil na 1. ročníku Kočfestu v Panholci už s novým akordeonistom
a umeleckým vedúcim Ing. Štefanom Šalátom.
V septembri 2017 súbor hosťoval na koncerte organizovanom na počesť 30. výročia založenia
cimbalovej muziky Polajka z Valašského Meziříčí, s ktorou náš súbor spolupracuje už od roku 2014.
V septembri sa súbor predstavil ako organizátor aj účastník XVIII. ročníka Celoslovenskej prehliadky
speváckych súborov seniorov, ktorá sa konala v Pezinku. S rokom 2017 sme sa rozlúčili koncertom
„Radostná jeseň“.
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Od júla roku 2017 – súbor vedie umelecký vedúci Ing. Štefan Šalát
Príchodom Ing. Štefana Šaláta začal súbor pracovať na nových piesňach z celého Slovenska.
Aktivity súboru sa rozšírili aj o nové podujatia. V rokoch 2018 - 2020 súbor absolvoval množstvo
vystúpení a získal mnohé ocenenia.
Rok 2018
Najvýznamnejšie koncerty boli :
• máj 2018 - Jarný koncert „Radostné potulky“ v DK Pezinok
- IV. Medzinárodné folklórne stretnutie troch generácií Trenčianske Teplice
- XV. ročník Krajskej prehliadky speváckych súborov seniorov v DK Pezinok
júl 2018 - Festival seniorských speváckych súborov v Dúbravke
Dúbravský festival seniorských speváckych súborov

• september 2018 - Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov v Komárne
• október 2018 - Jesenný koncert „Za cisára pána“ – venovaný 100. výročiu ukončenia
1. svetovej vojny a 100. výročiu vzniku ČSR

V decembri si súbor uctil
pamiatku Miroslava Rajta
spoločným
koncertom
s
ľudovou hudbou jeho syna
Marca Rajta.

Rok 2019 - súbor si vytýčil dva ciele a to rozšíriť svoje účinkovanie aj mimo región Pezinka a dobre
sa pripraviť na súťaž seniorských speváckych súborov
• marec 2019 - Moravania bez hraníc KD Ružinov
• apríl 2019 – Kultúrne stretnutie dolnozemských Slovákov v Slovenskom Komlóši v Maďarsku,
vystúpenie pre našich zahraničných Slovákov na festivale „Dni mesta“ (Tóthkomlós) pri
príležitosti 70. výročia založenia Folklórneho súboru Komlóš.
www.ozradost.com Ing. Ján Bodo, jan.bodo1@gmail.com, 0917 718 526. Ing. Štefan Šalát stefan.salat@live.com 0903 917 404

5

OZ „RADOSŤ“ pri meste Pezinok, história a súčasnosť.
• máj 2019 - Jarný koncert „Májové pastorále“ bol tematicky zameraný na piesne o mame,
o robote a láske. Tri témy, ktoré sú úzko späté so životom našich predkov a sú ospievané
v krásnych ľudových piesňach. Koncert mal veľký úspech.
• Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov v DK Petržalka – súbor RADOSŤ postúpil
s repertoárom vojenských a regrútskych piesní do celoslovenského kola, ktoré sa konalo
v septembri vo Zvolene. Radostníci reprezentovali Bratislavský kraj a svojim výkonom potešili.
• júl 2019 – Dúbravský festival speváckych seniorských súborov

Radostníci na festivale v Komlóši rok 2019
• december 2019 - Jesenný koncert „S Radosťou na víne“ - súbor pod vedením umeleckého
šéfa Ing. Štefana Šaláta sa predstavil vinárskymi piesňami zo všetkých vinohradníckych
regiónov Slovenska. Rozsah a unikátna zbierka vinárskych piesní z celého Slovenska
prekvapila nejedného miestneho znalca dobrého vína.
Obdobie 2020- 2021
V tomto období kvôli pandémii koronavírusu musel aj súbor RADOSŤ obmedziť svoju činnosť.
Napriek tomu však vystúpil niekoľkokrát pre dôchodcov izolovaných v DSS, ZOS a CASA v Pezinku.
S vinárskymi pesničkami sa súbor prezentoval na Dni modranských pivníc a na stretnutí členov
Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu v Slovenskom Grobe. S pohárom perlivého moku v ruke
a s piesňou na perách sme úspešne previedli prítomných po vinohradníckych regiónoch nášho
krásneho Slovenska. V septembri sme mali česť vystúpiť pred koncertom profesionálneho súboru
PUĽS z Prešova.
Spoločný koncert FSS Radosť
s Poddukelským umeleckým súborom - rok 2020

www.ozradost.com Ing. Ján Bodo, jan.bodo1@gmail.com, 0917 718 526. Ing. Štefan Šalát stefan.salat@live.com 0903 917 404

6

OZ „RADOSŤ“ pri meste Pezinok, história a súčasnosť.
Rok 2021 začal v tichosti, bez hudby, spevu, spoločných akcií. Prvým oživením a povzbudením do
ďalšej činnosti bolo ocenenie Mesta Pezinok - Medaila so stužkou “Za zásluhy o rozvoj mesta“, ktorú
FSS RADOSŤ získal za aktívnu umeleckú činnosť v oblasti prezentácie spevu a folklórnych tradícií.
Ďalším povzbudením bol úspech v Číne. Medzinárodná asociácia Univerzít tretieho veku AIUTA v
spolupráci s WSTC - World Seniors Tourism Congress – organizovala druhý ročník Medzinárodnej
súťaže umenia pre univerzity tretieho veku pre rok 2021, ktoré sa uskutočnilo v Číne. Veľmi nás
potešila správa, že na vyššie uvedenej súťaži, ktorej vyhodnotenie prebehlo v Číne, sa FSS Radosť
zúčastnil v dvoch kategóriách. Medzinárodná porota ohodnotila FSS Radosť v kategórii ľudový kroj
zlatou cenou a kategórii spev pieseňou „Ja
som gazda dobrý“ v podaní Jozefa Plešku,
Víno vo vinohradoch
taktiež zlatou cenou.
- september 2021

Krásne jesenné dni sme spríjemnili milovníkom prírody a dobrého vína na vinárskych podujatiach
Pezinské vínne pivnice a dvory a Deň vo vinohradoch v okolí Pezinka.
Čas, keď sme nemohli vystupovať, sme však využili a podarilo sa nám získať granty z Nadácie ZSE
a Mesta Pezinok. Za získané financie sme doplnili krojovú výbavu a zabezpečili ozvučovaciu
aparatúru.
Pezinské dvory a pivnice august 2021

A sme tu, v roku 2022, kedy sa budeme
snažiť nadviazať na všetky úspechy a potešiť
našich priaznivcov novými piesňami. Nech
žije Pezinok v FSS Radosť.
Milí naši priaznivci,
Ďakujeme vám za vašu priazeň za celé obdobie pôsobenia súboru. Sme radi, že naše vystúpenia
oslovili nielen seniorov, ale aj širšie spektrum spoločnosti.
Počas pôsobenia súboru za takmer 17 rokov v súbore účinkovalo množstvo zanietencov, ktorí
vystupovali na pódiu pre vás- našich priaznivcov s úmyslom zabaviť a rozdávať radosť.
Nehanbíme sa priznať, že spievanie pomáha aj nám zabudnúť na ťažšie okamihy nášho života a pri
spievaní pookrejeme na duši a každý nácvik a koncert je pre nás radostná udalosť a rozptýlenie.
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Vedúci súboru a OZ Radosť:
Mgr.Mária Miškeriková
Ing. Ján Bodo
Umelecký vedúci súboru :
PaedDr.Kamil Baxa -režisér
Miroslav Rajt
Ing.Štefan Šalát
Manažér súboru :
Členovia
Achberger Miroslav
Barcová Renáta
Baxa Kamil, PeadDr.
Blažková Katarína
Bodo Ján, Ing.
Burgerová Pavlína, Ing.
Cíferský Miroslav
Čemanová Mária
Čibová Oľga
Dubek Ivan, Ing.
Feder Peter, Ing.
Frťala Slavomír, Ing.
Frťalová Eva, Ing.
Gašparovič Ján
Gondová Anna
Grancová Jana
Grellová Mária
Guštafíková Ivana
Hološková Anna
Chmelárová Emília
Jamborová Eva, Ing.
Jedlička Anton
Jedličková Alžbeta
Kakalíková Mária
Kern Miroslav
Kňazovický Ladislav, Ing.
Kollárová Magda
Komendová Viera
Kosa Miroslav, Ing.
Kostka Dušan
Koterec Ondrej
Krejčová Milada
Lefnerová Šárka

Obdobie
2005- 2022
2022
2005- 2012
2012-2017
20172009-2019
2019-2021

◆





◆

◆
◆
◆



◆
◆


◆

■



Hra na akordeón :
Ján Veselý
Marián Gašparovič
Ing. Peter Féder
Miroslav Kern
Ing. Štefan Šalát

 súčasný člen

◆ zakladajúci člen

Ing. Eva Frťalová
Ing. Pavlína Burgerová
Lukáčová Edita
Lunák Ján
Michniková Margita, Ing.
Miškeríková Mária
Mlyneková Anna
Molnárová Jana
Mrkevčíková Božena
Mrózek Drahomír
Mrózková Mária
Nagy Pavol
Noskovič František
Parišek František
Pavelková Anna, Ing.
Penák Eman
Pisárik Miroslav
Pleška Jozef, RNDr.
Pospech Štefan
Rajt Miroslav
Reichbauerová Katarína
Sedlák Miroslav
Sloboda Alojz
Strapáková Hilda
Sýkora Peter
Šalát Štefan, Ing
Šavarová Anna
Šimková Jarmila, Mgr.
Šulovský Pavol
Tomašovičová Marta,Ing.
Trubárová Mária
Vaškovič Milan
Vencel Milan
Veselý Ján

◆
◆
◆





◆




◆
◆



◆






◆

◆

Vážení priatelia, nie je možné činnosť OZ Radosť a činnosť súboru za obdobie takmer 17
rokov popísať na pár stránkach tak, aby tu boli zachytené všetky dôležité udalosti zo života súboru,
všetky vystúpenia a získané ocenenia. Verím, že sa nám aspoň trošku podarilo priblížiť atmosféru zo
života súboru, odhodlanie členov nielen spievať s radosťou, ale radosť aj rozdávať. Vážime si, že
lásku k folklóru a ľudovým piesňam máte v srdci tak, ako členovia nášho súboru. Verím že
sa stretneme nielen na vystúpeniach, ale skúsite si s nami zaspievať . Prosím osmelte sa a skúste to
s nami. Zavolajte, píšte, prídite medzi nás a urobte si radosť s „Radosťou“.
Ing. Ján Bodo, predseda OZ Radosť
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