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Folklórna svadba ako za starých čias 
 
 
 
Redaktorka:  V minulosti pravidlo, dnes niečo nevídané. Moderné svadby podľa 

najnovších trendov vystriedali typické slovenské tradície.  
Svadobčanka:  Je to výnimočné, že všetci sú tu od začiatku svadby v krojoch až do 

rána bieleho. 
Redaktorka:  Tiež teda mám na sebe kroj, pretože som tu tiež  ako hosť. Čo, čo 

povieš na môj kroj. Aký je?  
Svadobčanka:  Je krásny a vidím, že je z Hrochoti.  
Redaktorka:  Áno, správne, uhádla si.  

Boli tu ale zastúpené aj iné koruny našej kultúry: ako Myjava, Liptov, 
Šariš, Heľpa či Kokava. 
O tom, že sme účastníkmi skutočne výnimočnej svadby, vás 
presviedčať nemusíme. Živá ľudová hudba, všetci v krojoch a dobrá 
nálada.  
To, prečo sa nevesta a ženích rozhodli pre takýto typ svadby, nebolo 
pre rodinu a známych žiadnym prekvapením.  

Mama nevesty: Poviem vám, že toto bol, toto bol môj celoživotný sen, aby sa moje 
dcéry vydávali v krojoch so všetkou touto folklórnou parádou a som 
strašne šťastná.  

Redaktorka: Práve Folklórny súbor Partizán je ich druhou rodinou.  
Svadobčan: No je super, že je takáto svadba už len z toho dôvodu, že sa zachovajú 

tie zvyky, ktoré boli kedysi, či už vlastne ten celkový ako 
harmonogram od rána. Keďže niekedy bola svadba dajme tomu 
týždeň. Ja si pamätám, že moji starí rodičia to mali od pondelka do 
nedele, hej. Že teraz je to v jeden deň, ale je to super, že sme sa takto 
dali dokopy.  

Svadobčanka: Tak takáto folklórna svadba je nezvyk. Akože je to teraz v súčasnosti 
trend mať zavíjanky1 a takéto, ale toto je niečo iné.     

Redaktorka: Nám už len ostáva zaželať mladomanželom, nech im láska vydrží 
dlho ako našim starým a prastarým rodičom.  

Mama nevesty: Ale ja nebudem plakať, lebo ja mám strašne dobrého zaťa. A ja viem, 
že ju dávam do dobrých rúk, takže ja plakať nebudem. A som šťastná 
a spokojná.  

   
 
 
 
Vypni TV (TV Hronka), 20. 8. 2018, minutáž: 00:01:56 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=tmMRYldoMPE)    
 
 

 

 
1 zavíjanka (f) –  regionálny názov pre svadobný obrad snímania nevestinej party (ozdoby hlavy slobodného dievčaťa) 
a následné zavíjanie (čepčenie) nevesty sprevádzané spevom žien 
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