
 

 

 

 

ĽUBOŠ VAŠKO 

C – Shop, spol. s.r.o.   

Pracovná pozícia: špecialista nákupu        

 

Podporuje organizáciu: Detský folklórny súbor 

Hanička    

Názov projektu: ABOVSKÉ KABÁTY  

Cieľ projektu: Aktívne  vzdelávanie členov DFS 

Hanička v oblasti  tradičného odievania. Realizácia 

praktických tvorivých dielní, doplnenie krojového 

vybavenia detského folklórneho súboru Hanička. 

Popis projektu: Detský folklórny súbor Hanička  

združuje deti a mládež vo veku od 3 do 15 rokov. Okrem pravidelnej činnosti pre členov, 

organizuje podujatia pre verejnosť (školy tanca, výchovné koncerty a pod.). Ťažiskovou činnosťou 

je prezentácia folklóru v javiskovej úprave. Programovú produkciu realizujeme v tzv. krojoch –

tradičných odevoch. Kroje  si väčšinou  zhotovujeme svojpomocne. Niektoré odevy  musí vyrobiť 

profesionálny alebo skúsený výrobca.  Preto sme 

pre členov súboru a ich rodinných príslušníkov 

pripravili aj vzdelávanie v oblasti odievania                          

v tradičnej kultúre, konkrétne z regiónu Abov (okolie 

Košíc). Na základe  poskytnutej  dotácie sme 

zrealizovali doplnenie krojového vybavenia DFS 

Hanička.  Kroje sme väčšinou  zhotovovali  

svojpomocne, niektoré nám pomáhala vyrábať 

profesionálna krajčírka. Počas týchto stretnutí nám 

krajčírka ukázala postupy pri príprave na šitie a samotné 

zhotovovanie  krojov a krojových súčiastok.  Spoločne  

sme do novembra 2017 doplnili do krojárne nasledujúce 

časti krojov:  10ks/ detské šaty (vigančeky), 10 ks/ 

blúzky, 5ks/ chlapčenské košele, 10ks/ vrchné sukne, 

10ks/ vrchné šatky. V priebehu decembra 2017 sme 

doplnili: 10ks/ spodnice, 10ks/ vrchné sukne, 5ks 

/chlapčenské nohavice, 5ks/lajbliky chlapčenské, 5 ks/ 

košele, doplníme tanečnú obuv – čižmy, topánky                     

a detskú obuv. Poskytnutie dotácie nám umožnilo                   



 

 

v mesiacoch september - november 2017 realizovať verejnú prezentáciu v doplnených krojoch 

(vystúpenia, výchovné koncerty pre ZŠ, natáčanie TV relácie Zem Spieva/RTVS). Nadácia Veolia 

Slovensko finančným  príspevkom  významne  podporila   prípravu a realizáciu tvorivých dielní, 

doplnenie krojového vybavenia detského folklórneho súboru a realizáciu  projektu ABOVSKÉ 

KABÁTY.  

Angažovanosť žiadateľa: Aktívna účasť na tvorivých dielňach spoločne s dcérou a synom, ktorí sú 

členmi DFS Hanička. Spolupráca pri organizovaní tvorivých dielní, úprava miestnosti a sály (stoly, 

stoličky, projekcia), príprava pracovných pomôcok (látky, šijací stroj, a pod.), prenášanie 

hudobných nástrojov pri tanečných dielňach.     


