Správa o činnosti OZ Zemplínski heligónkari za rok 2016 predložená na
výročnej členskej schôdzi dňa 24.2.2017 predsedom Pavlom Hájnikom.

Vážení členovia OZ zemplínski heligónkari, priatelia heligónky a našich ľúbezných ľudových
pesničiek !
Aj rok 2016 v našej tvorivej činnosti môžeme hodnotiť ako veľmi plodný a úspešný, o čom
svedčia aj výsledky našej práce, ktorej plody najlepšie zhodnotia naši fanúšikovia ,priaznivci
,ale hlavne diváci na našich vystúpeniach.
Ale napriek tomu dovoľte aj mne stručne zhodnotiť priebeh a výsledok plnenia plánu našich
úloh, ktoré sme spoločne prijali na výročnej schôdzi 26.2.2016 zhrnuté v ôsmich bodoch.
1.Realizácia projektu Zemplínska heligónka je podstatným napĺňaním hlavného cieľa nášho
OZ ,ktorý máme zakotvený v stanovách OZ. Do jeho realizácie sa zapája najviac inštitúcií,
kolektívov ,jednotlivcov a sponzorov v meste, a čo nás teší, že za tri roky získal aj značný
okruh svojich priaznivcov. Tretí ročník sa uskutočnil 7. mája v MsKS v Michalovciach
a zúčastnilo sa ho spolu 79 účinkujúcich z rôznych regiónov Slovenska. Podrobnejšie
zhodnotenie nájdete aj na samostatnej webovej stránke zemplinskaheligonka.sk, ktorá
dokumentuje a vyhodnocuje jednotlivé ročníky tohto podujatia. Súčasťou tohto projektu bol
aj dvojdňový seminár pod názvom Heligónka a heligónkari – tvorivé dielne, ktorý sme
zorganizovali v spolupráci so ZOS v Michalovciach a DMS v dňoch 8.a 9.10.2016 v priestoroch
galérie ZOS. Zúčastnilo sa ho 25 účastníkov, prevažne heligónkarov zo širokého
okolia. Prednášali na ňom 4 lektori: Michal Klima, Ing. Marián Baran , Mgr. Ing. Dušan Skonc
a Miloš Bobaň a to hlavne o samotnom nástroji a jeho význame v kultúrnom a regionálnom
dianí, o nepriaznivých vplyvoch a trendoch vyučovania hry s dôrazom na regionálny
charakter, spracovávaní pôvodného hudobného a slovného materiálu, práci s archívnymi
materiálmi, číselnom zápise piesní a hre podľa číselného zápisu, hudobným úpravám,
dramaturgickej výstavbe vystúpenia, vedeniu skúšok, ladeniu heligóniek, drobným opravám,
či propagácií prostredníctvom moderných sociálnych sietí, ale aj praktickej ukážke výučby
hry podľa číselného zápisu. Najcennejším výstupom seminára bola vzájomná výmena
skúsenosti.
2. Pravidelnosť nácvikov hrania a spevu sa výrazne prejavuje na kvalite jednotlivých
vystúpení účinkujúcich, preto aj v našom klube tejto otázke venujeme zvýšenú pozornosť.
Skúšky sme organizovali pravidelne v stredu a v piatok v menších skupinách v DMS
v Michalovciach, a v Sečovciach, ale aj individuálne po domácnostiach. Skupinu
Michalovských heligónkarov nacvičoval a viedol Mgr. Ing. Dušan Skonc, a skupinu
Zemplínskich heligónkarov viedol Pavol Hájnik. Braňo Sojka sporadicky trénuje mladých
chlapcov z Parchovian v Sečovciach.
3.Rusínska pieseň je súčasťou koloritu Zemplína a svojou podmanivosťou a temperamentom
si natrvalo vytvorila miesto aj v srdciach Zemplínčanov, preto si ju žiadajú aj naši priaznivci.
Rozmanitosť a špecifičnosť nárečia si vyžaduje zvýšené nároky na nácvik jej interpretácie ,
ktoré môže dokonale zvládnuť len rodený „ Rusnák“. V našom klube sa rusínskym piesňam
venoval Mgr. Ing. Dušan Skonc , ktorý však prejavil vôľu, formou osobného listu,
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osamostatniť sa a vystúpiť z nášho klubu. Na prianie p.Skonca, list Vám prečítam neskôr
v bode diskusia a bude priložený k tejto správe ako jej súčasť .
Keď že každá skupina nacvičuje svoj repertoár piesní samostatne, a mnohé piesne sú aj
totožné, nie je problém pripraviť aj spoločné koncerty. Musí však byť vôľa , príležitosť
a podmienky na zorganizovanie takého spoločného koncertu. V r. 2016 obidve skupiny so
svojím nacvičeným repertoárom uskutočnili desiatky rozličných vystúpení po rôznych
kultúrnych podujatiach, rodinných a firemných príležitostiach a festivaloch. Tradične počas
vianočných sviatkov absolvujú nespočetné množstvo vianočných koncertov po našich
kostolíkoch a kultúrnych domoch, pričom nabehajú stovky kilometrov na svojich autách.
Logickým dôsledkom preto bolo nahrať na CD pásmo vianočných kolied a zvykosloví ,
a predstaviť ho na spoločnom koncerte „Vianoce s heligónkou, “ ktorý sa uskutočnil
11.12.2016 v MsKS v Michalovciach . Tradičnými spojencami a spoluorganizátormi tohto
podujatia boli : ZOS, DMS, MsKS , mesto Michalovce a FS Hnojňaňe z Mihaľovec. Čím sme
splnili 4.6.a 8. bod nášho plánu činnosti na r. 2016.
V 7. bode nášho plánu sme mali - zabezpečiť prezentáciu činnosti nášho OZ na našej webovej
stránke , ale aj v ostatných médiách za predchádzajúce päťročné pôsobenie klubu. Od
samého začiatku vzniku klubu venujeme v rámci našich možností patričnú pozornosť aj
dokumentácií, archivácií a propagácií našej činnosti. No nečakane prudký rozmach našich
aktivít , ale aj nástup moderných mediálnych technológií a množstvo nazbieraného
dokumentačného materiálu, spôsobili, že nestačíme držať krok z dobou. Len vďaka
systematickej a profesionálnej práci nášho fotografa Michala Orosa, ktorý nám od samého
začiatku nášho pôsobenia zriadil a spravuje na fejsbuku našu stránku
zemplinskiheligonkari.sk, kde zverejňuje fotky aj videá z našich podujatí, výbornej spolupráci
s TV Mistrál, ktorá nám vyhotovuje DVD záznamy a taktiež pravidelne prináša reportáže
o našich aktivitách, ale aj vaším individuálnym videám a fotkám , nazbieralo sa strašne veľa
materiálu, ktorý treba roztriediť, označiť a archivovať. S príchodom Mgr.Dušana Skonca do
klubu v r. 2013, sme začali spravovať vlastnú doménu na webe pod názvom
zemplinskiheligonkari.sk, ktorú Dušan aj administroval do r. 2015. V r. 2014 sa stal naším
členom aj Braňo Sojka, ktorý v spolupráci s Mgr. Skoncom začal pracovať na novej koncepcií
našej stránky a spravovaní domény. Zdĺhavý prevod práv domény s názvom
zemplinskiheligonkari.sk na nového správcu, takmer jeden rok, spôsobil, že naša stránka bola
na dlhšiu dobu znefunkčnená. Až v jeseni v r.2016 sa podarilo postupne začať obnovovať
činnosť na stránke. Ukázalo sa, že pre veľké množstvo materiálu, a lepšiu prehľadnosť, bude
lepšie, keď pre projekt Zemplínska heligónka vytvoríme samostatnú stránku
zemplinskaheligonka.sk. Takže ku dnešnému dňu spravujeme tri stránky + vlastný účet na
Yutube, ktoré sú navzájom prepojené.
Prístupové práva na spravovanie stránok a účtov majú : Michal Oros , Braňo Sojka a Pavol
Hájnik. Roztriedenie, výber a označenie materiálov, je práca oveľa náročnejšia na čas,
trpezlivosť, aj počítačovú zručnosť a aj finančné zabezpečenie , ako sme pôvodne
predpokladali. Preto pri tvorbe plánu a rozpočtu a príprave projektov pre finančné
zabezpečenie našich aktivít musíme počítať aj s touto položkou a vyčleniť na ňu potrebné
množstvo financií.
A tak som sa dostal aj k vyhodnoteniu 5. , t.j. posledného bodu plánu činnosti v r.2016, ale
najdôležitejšieho, a tým je – zabezpečenie finančných prostriedkov na projekt „Zemplínska
heligónka“ a ostatných plánovaných aktivít OZ .
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Finančné prostriedky na naplnenie príjmovej časti rozpočtu OZ v r. 2016, ktorý predpokladal
4 400€, sme zabezpečovali písaním projektov a žiadostí, zháňaním sponzorov a darcov
a organizovaním vystúpení za odplatu. V skutočnosti sa nám podarilo zabezpečiť 5 450€, a to
nasledovným spôsobom:
- Dotácie MF
3 000€
- Mesto Michalovce
400€
- Sponzori
450€
- Pôžička Hájnik
250€
- Dobrovoľné vstupné
50€
- Príjmy za vystúpenia
1300€
- Príjmy spolu :
5 450€.
Ku sponzorom a spoločným vystúpeniam treba dodať, že sa na nich mali podieľať podľa
spravodlivosti obidve skupiny rovnako , to znamená z celkovej sumy 2 000€, mala každá
skupina zabezpečiť po 1000€. Skutočnosť bola takáto :
Michalovskí heligónkari – sponzorské100€
- 1 spoločné vystúpenie - 150€
Spolu :
250€
Zemplínski heligónkari – sponzorské
550€
vystúpenia1 200€
Spolu :
1 750€
Žiadosti na dotácie a projekty v mene OZ Zemplínskych heligónkarov som písal ja ,ako
štatutár. Na projekt Tvorivé dielne p. Navrátilová za ZOS, tieto prostriedky nie sú
zarátané ani do nákladov ani do príjmov OZ, lebo sú v účtovníctve ZOS a DMS.
Od júla r. 2016 sa skupina Mgr. Dušana Skonca – Michalovskí heligonkári odmietla
podieľať na spolufinancovaní spoločne naplánovaných aktivít na r. 2016, ktoré sme
uznesením schválili na výročnej členskej schôdzi OZ dňa 26.2.2016 jednohlasne a bez
výhrad. Až listom zo dňa 7.2.2017 Mgr. Dušan Skonc vysvetľuje svoje dôvody, prečo
je tomu tak, a prejavuje svoju vôľu o osamostatnení skupiny Michalovskí heligónkari ,
a o jeho vystúpení z OZ. Ďalej sa vyjadruje, že sa nehnevá a do budúcnosti sa nebráni
spolupráci dvoch samostatných OZ , konštatuje, že to pre neho nebolo ľahké
rozhodnutie a žiada ma, aby som rešpektoval jeho vôľu. Nuž za seba môžem povedať,
že jeho vôľu budem plne rešpektovať, a plne budem rešpektovať aj rozhodnutia
väčšiny členov OZ Zemplínski heligónkari o spolupráci s OZ Michalovskí heligónkari .
Veď jedným z hlavných cieľov a úloh nášho OZ je pozývať k spolupráci inštitúcie, OZ,
FS, cirkvi, skupiny aj jednotlivcov , pre napĺňanie ušľachtilých cieľov združenia.
Doterajšia dlhoročná spolupráca s FS Hnojňaňe z Mihaľovec, s FS Harčarky
z Pozdišoviec, , Vranovskými heligónkarmi, FS Rovina D.Klčovo a.t.ď., svedčí
o cieľavedomom napĺňaní tohto predsavzatia. Len si skutočne neviem predstaviť
spolupracujúceho, ktorý od vás uteká.
Toľko k vyhodnoteniu plánovaných aktivít OZ v r. 2016. V ďalšej časti správy chcem
vyzdvihnúť niektoré neplánované akcie a podujatia, ktorých sa Zemplínski heligónkari
úspešne zúčastnili. Najvýznamnejšou akciou bola okresná súťažná prehliadka
speváckych skupín, sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov, ľudových hudieb –
hudobný folklór dospelých, ktoré organizovalo ZOS v Michalovciach- zariadenie KSK,

v Pozdišovciach 28.5.2016. Tu sme sa v kategórií spevácke skupiny umiestnili
v striebornom pásme. Druhá skupina sa podujatia odmietla zúčastniť.
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V kategórií sólisti inštrumentalisti som ja a Michal Klíma získal zlaté pásmo
s postupom na kraj. Na krajskom kole, ktoré sa konalo 09.09.2016 v Jasove, sme
spolu s Michalom Klímom získali znovu zlaté pásmo. Na XIII. ročníku súťažnej
prehliadky ZUČ „Srdce ako dar“, ktorá sa konala 27.9.2016 v Michalovciach, sme
získali 1.miesto v kategórií sólisti inštrumentalisti. Na 18.Kojšovskej heligónke 2016 –
nesúťažnej prehliadke inštrumentalistov ,ktorá sa konala 3. – 4. 9. 2016, sme zožali
pekný úspech, keď sa nám dostalo od organizátorov tej cti, že sme prehliadku
začínali aj končili a dostali sme neobmedzený priestor na vystúpenie aj v prvom aj
v druhom dní. Na pozvanie RTVS sme sa 26.mája v Košiciach zúčastnili priameho
vysielania v relácii Teleregina.
Zemplín a Zemplínskych heligónkarov sme reprezentovali aj na Zakarpatskej Ukrajine
v meste Tjačiv v mesiaci júl na gréckokatolíckej kresťanskej „Púti národov
a národností“ na Slávnostnej archijerejskej sv. liturgií na ktorej hlavným slúžiteľom
bol Vladyka Milan Šašik-biskup, ktorý nás pozval na večeru, ako prejav uznania za
naše vystúpenie. Heligónka znela aj v Békešskej Čabe v Maďarsku, kde som sa
zúčastnil s Merníckym evanjelickým spevokolom na V. evanjeliských cirkevných
dňoch 6. – 8. Júla 2016. Naše piesne počúvali a s nami spievali pod šapitom
Dolnozemskí Slováci z Maďarska, Rumunska, Chorvátska , Srbska a Slováci z Česka. Aj
na medzinárodnom festivale športu a umenia „Život je krásny“ pre ľudí tretieho veku,
ktorý sa konal 8. – 11. Septembra 2016 v Michalovciach za účasti delegácií
z Bieloruska, Bulharska, Česka, Chorvátska, Lotyšska, Macedónska, Srbska a Ukrajiny
sme reprezentovali Zemplín a aj Slovensko , aj tu sme získali 1. miesto v kategórií
kultúra a 2. miesto v kategórií spev skupina do 8 ľudí. Dôležitejšie však ako ocenenia
sú pre nás osobné stretnutia s ľuďmi a nadväzovanie nových kontaktov a priateľstiev
a dojednávanie následných stretnutí a podujatí. Aj tieto stretnutia nás znovu uisťujú,
že melódie našej zemplínskej ľudovej piesne zaznievajú aj v ľudových piesňach
okolitých národov, a že naše zemplínske piesne a kroje dokážu osloviť a očariť celý
svet. Takéto zážitky a skúsenosti sa nedajú kúpiť za nijaké peniaze, ktoré by sme
mohli zarobiť, keby sme sa správali ako hudobná kapela , čo sa ženie za každým
vystúpením s čo najväčším zárobkom. Verím, že aj pri plánovaní aktivít na rok 2017
a aj na ďalšie roky , sa týchto našich zásad my neopustíme.
V nasledujúcej časti mojej správy chcem dať námet na prerokovanie a prijatie úloh,
ktoré by sme mali v r. 2017 realizovať. Keď že termíny na predkladanie žiadosti
o dotácie už plynú od polovičky decembra a niektoré už skončili, v predstihu som
podal žiadosť na FPU ,mesto Michalovce, VUC KSK Košice a MF SR. Žiadosti som
formuloval tak, aby sme mohli financovať náklady na realizáciu projektu Zemplínska
heligónka 2017, odborný seminár, vianočný koncert „Vianoce s heligónkou“,
spublikovať činnosť zemplínskych heligónkarov za päťročné obdobie svojej činnosti,
a vyhotoviť DVD záznamy z realizovaných podujatí. Aby sme boli pripravený
zúčastňovať sa kultúrnych podujatí, musíme pokračovať v spoločných nácvikoch
nového repertoáru našich zemplínskych ľudových piesní. Pripravovať pásma piesní
a slova ku rôznym príležitostiam. Individuálnym a kolektívnym tréningom hrania na
heligónke zdokonaľovať svoj štýl pre zvyšovanie kvality spoločných aj sólových

vystúpení. Dokonale zvládnuté piesne nahrávať na videozáznam a postupne
zverejňovať na internetových stránkach s cieľom vytvorenia
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databázy videozáznamov zemplínskej ľudovej piesne s heligónkou a zachovať ich pre
nasledujúce generácie. Aj naďalej hľadať spolupracovníkov na realizáciu projektu
Zemplínska heligónka vo všetkých okresoch Zemplína a zväčšovať tak možnosti na
objavovanie talentovaných hráčov na heligónke a akordeóne. Pre zabezpečenie
financovania aktivít, aj naďalej oslovovať sponzorov a darcov, písať projekty pre
granty, zaregistrovať sa na 2% z daní atď. a organizovať vystúpenia za odplatu.
Možnosti na sebarealizáciu v našom klube sú veľké a rovnaké pre každého priaznivca
a milovníka našej ľudovej piesne a harmoniky. Je len na Vás , aké ciele si spoločne
vytýčime.
Podľa stanov, končí trojročné funkčné volebné obdobie výboru a revízora nášho
OZ, preto na dnešnej schôdzi si musíme zvoliť nového predsedu a ostatných
funkcionárov na ďalšie trojročné obdobie. Chcem sa Vám všetkým preto veľmi
srdečne poďakovať za spoluprácu a spoločne vynaložené úsilie pri budovaní základov
novostavby, ktorú naši následníci môžu naďalej úspešne zveľaďovať. Chcem sa Vám
poďakovať za pekné zážitky, nadobudnuté skúsenosti a nadviazané priateľstva, ktoré
som získal v spoločenstve skvelých ľudí, ktorých spája láska ku folklóru a heligónke
a ochota spolupracovať a pomáhať jeden druhému, nezištne darovať radosť, úsmev
,dobrú náladu a podeliť sa o skúsenosť ale aj trápenie. Chcem sa poďakovať aj za
spoločenstvo ľudí, ktoré svojou snahou, trpezlivosťou, vytrvalosťou, vzájomnou úctou
a toleranciou, spoluprácou a povzbudzovaním dokáže napĺňať sny a dosahovať aj
malé zázraky, spoločenstvo, ktoré hľadá spôsoby, ako môžeme jeden druhému
pomôcť. Chcem vyjadriť ochotu aj naďalej zotrvať v takom spoločenstve a odovzdávať
mu nadobudnuté skúsenosti a podieľať sa na jeho zveľaďovaní, ak to bude aj Vaša
vôľa.
Ďakujem za pozornosť.

