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Folklór na Slovensku patrí medzi najväčšiu pýchu našej krajiny. 
Každá dedina, mesto má svoj vlastný charakter – kroje, hudba, piesne, zvyky, 

tradície, nárečie a tance. 

Folklór – to je to veľké bohatstvo a dedičstvo, ktoré máme a ktoré si 

nenecháme nikdy a nikým vziať. 

  

 Kroj – oblečenie –ľudí, žijúcich na dedinách sa v minulosti zaoberajúci roľníctvom 

a pastierstvom, slúžil na ochranu tela. Vyrábali si ho z domácich surovín, podľa druhu práce 

a postavenia. Boli zhotovované na krosnách, ručne, šili a vyšívali sa na šijacích strojoch, ktoré si 

pamätáme už len my. Konope, ľan, ovčia vlna, to bol základ na výrobu. Plátené košele, gate, 

súkenné nohavice , kabanice, guba, kožuchy, sukňa, čepiec, zástery , brušlik, šurc, čiapky – to je 

kroj. No najväčším pokladom na týchto odevoch sú nádherné výšivky, ich varianty, technika, 

ornamentika, farebnosť, kompozícia bola príznačná pre ten, ktorý kraj. My ich už len s úžasom 

obdivujeme a vzdávame hold našim prarodičom, rodičom, čo všetko dokázali, aj napriek tomu, 

že ťažko pracovali, nebola technika a všetko toto hlavne v zimnom období dokázali povyšívať 

a ušiť. 

 Aj my, hlavne ženy našej FS CIPAFKA máme krásne kroje, ktoré sme uchovali po našich 

babičkách, dedkoch a rodičoch. 

 Dnes 16.11.2022 sme vyparádili našich chlapov – členov FS – novými krojmi. Vďaka 

príspevku OÚ Ruská Nová Ves sme mali možnosť dať zhotoviť kroje pre našich folkloristov . Sú 

to vešáci a veríme, že teraz im ich  kroje ešte viac zvýraznia postavy a Vy naši verní oceníte 

naše kroje už na najbližšom kultúrnom podujatí. 

Súčasne chceme privítať nových folkloristov a to Jožka Sasaráka a Mirka Ňachaja. 

Srdečne ich vítame a veríme, že ich hlasy prispejú k obohateniu našej FS CIPARKA. Potešíme sa 

ak medzi nás prídu ďalší mladí, deti, starí a starší a budeme šíriť a zachovávať dedičstvo našich 

otcov. 
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