
4. ročník

14. septembra 2019
zo Starého Smokovca na Hrebienok



Kto je Goral ? 

Goral je zocelený životom v tých najdrsnejších podmienkach Tatier. Fyzická 

sila, podmienená duchovnou čistotou, zdobila v časoch minulých nejedného 

typického Gorala. Od obyčajných sedliakov aj od ľudí mesta sa odlišoval 

mentalitou a najmä ohnivým temperamentom. 

Určitý čas sa na Goralov dokonca hľadelo ako na vzor dokonalých ľudí! 

Gorali  sú etnografická skupina žijúca na slovensko-poľskom-českom 

pomedzí, dorozumievajúca sa špecifickým goralským nárečím.
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Charakteristika podujatia

Výstup Goralov do hôr v sprievode konských záprahov a tradičnej goralskej hudby zo Starého 

Smokovca na Hrebienok. Symbolickým výstupom si pripomíname historické putovanie Goralov 

počas valašskej kolonizácie z ich pravlasti na rumunsko-ukrajinských hraniciach cez Karpatský 

oblúk a postupné osídľovanie horských a podhorských oblastí slovensko-poľsko-českého 

pohraničia. 

Okrem samotného výstupu  čaká na účastníkov bohatý sprievodný program plný hudby, spevu, 

tanca,  goralských remesiel, tradičných goralských jedál a samozrejme krása ľudového odevu 

z viac ako 20 goralských obci, 6 goralských regiónov a 3 štátov. 

Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Vysokých Tatier Jána Mokoša. Začína sa 

o 9:00. Je pripravené pre všetkých, nielen pre rodených Goralov. Uskutoční sa za každého 

počasia. Zámerom organizátorov je odkryť všetkým milovníkom goralskej kultúry krásy, zvyky, 

tradície a špecifiká  goralských obcí všetkých regiónov Slovenka  ako  Spiš, Orava, Kysuce, 

Liptov, ale i zahraničia - Českej republiky a Poľska. 
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Prostredníctvom tejto udalosti chceme odovzdať odkaz širokej verejnosti: 

Tradície je potrebné nie len zachovávať, ale aj rozvíjať.  

„My, hrdí Gorali, budeme si vždy vážiť dedičstvo našich otcov a matiek 

a zaväzujeme sa ich tradície zachovávať a rozvíjať.“

Prečo organizujeme podujatie ?
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Obnova kultúrnych tradícií, n.o.

riaditeľ: Mgr. Marcel Kandrik

Hlavný organizátor

Sídlo:

Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne

IČO: 50137956

Nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií začala 

svoju č innosť v regióne severného Spiša v roku 2016. 

Už samotný názov našej organizácie napovedá čo - to o jej 

poslaní.  Po rokoch nadšenia z global izác ie a preferovania 

mult ikultúrnost i  s i  čoraz v iac uvedomujeme, čo tým 

strácame a to najmä v oblast i  duchovnej kultúry 

odovzdávanej z pokolenia na pokolenie predchádzajúc imi 

generáciami. Krása a jedinečnosť tejto planéty nespočíva 

len v rozmanitos t i  pr írodných krás, ale aj v rozmanitos t i  

krás vytváraných človekom – hmotných i  duchovných.
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GAS Familia, s.r.o.              Štátne lesy TANAPU                 Hrebienok Resort VPS Vysoké Tatry 

Partneri podujatia

Mesto Vysoké Tatry

primátor  Ing. Ján Mokoš

Záštita

Starý Smokovec - Hrebienok14. septembra 2019 od 9:00 h



Miesto konania - Starý Smokovec (Vysoké Tatry)



Trasa výstupu

cca 2,4 km

1,5 h

ŠTART: parkovisko pri Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v 

tesnej blízkosti údolnej lanovky (Starý Smokovec)

CIEĽ: Szilágyiho pavilón - Hrebienok



8:45 zraz v Starý Smokovec (parkovisko pri kostole- v tesnej blízkosti údolnej stanice lanovky na Hrebienok)

9:00 slávnostné otvorenie, príhovor zástupcov Goralov

požehnanie miestneho farára,

10:00 symbolický výstup Goralov z Kysúc, Liptova, Oravy, Spiša, Moravy, Poľska a Ukrajiny zo Starého Smokovca na Hrebienok 

11:15 príchod na Hrebienok – Szilágyiho pavilón

kultúrny program

12:30 návrat do Starého Smokovca

13:00 kultúrny program 

príhovory hostí a zástupcov Goralov z jednotlivých regiónov

vystúpenia folklórnych súborov

ochutnávka tradičných jedál

prezentácia ľudových remesiel

17:00 sv. omša v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

19:00 ukončenie podujatia

Počas celého dňa (aj počas výstupu) bude v Starom Smokovci prebiehať sprievodný program - príprava tradičných goralských 

jedál, ukážky  ľudových remesiel, hudba, spev, tanec

Časový plán - 4. ročník- 14. septembra 2019
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Naplánujte si trasu

Informácia o možnosti parkovania (Starý Smokovec)

Parkovanie pre účinkujúcich (autobusy a 

autá) je zabezpečené v areáli VPS Starý 

Smokovec

VPS VYSOKÉ TATRY, s.r.o. Starý Smokovec 45

062 01 Vysoké Tatry

GPS: 49.13725 N; 20.22682 E

https://www.google.sk/maps/dir/49.125738,20.1845187/@49.1249319,20.1817081,1135m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.sk/maps/dir/49.125738,20.1845187/@49.1249319,20.1817081,1135m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.sk/maps/dir/49.125738,20.1845187/@49.1249319,20.1817081,1135m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
http://www.vpstatry.sk/mapa.html?idbigpicture=1420845


Daniel Duračinský, DiS.art., MSc

+421 918 962 652

goral@okt.sk

Kontakty

Organizácia podujatia

Ing. Miroslava Fecenková

+421 917 178 438

goral@okt.sk

Folklórne súbory Variace obce

Ing. Ivan Džadoň

+421 915 995 828

goral@okt.sk

Remeselníci

Bc. Lenka Neupauerová

+421 917 173 966

goral@okt.sk
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2018
Spomienka na 3. ročník
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Gorali z 3 štátov, 

6 goralských 

regiónov a viac 

ako 25 goralských 

obcí 

Národnosti:

Slovenská 

Poľská

Česká

12 folklórnych 

súborov, 

14 remeselníkov, 

10 variacich obcí

300 účinkujúcich
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www.goralnagory.sk

www.okt.sk

“Góralu vracaj do hal dňa 14. septembra!”

Presentation by Damián 

Stolár

http://www.goralnagory.sk/
http://www.okt.sk/

