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Ľudová hudba Prešovčan

a sólisti

 ♫ Husle: Stanislav Salanci, Radovan Klein, Viktor Gliganič

 ♫ Viola, ústna harmonika: Viktor Gliganič

 ♫ Akordeón: Michal Kišeľák

 ♫ Gitara, trombón, píšťaly, spev: Peter Ivan

 ♫ Cimbal: Jozef Salanci

 ♫ Kontrabas, xylofón: Július Humeňanský

 ♫ Klarinet: Ján Bak,  a.h.

 ♫ Perkusie, kachón: Peter Ondria, a.h.

Ľudová hudba Prešovčan oslavuje 65

● Výber piesní - sólisti:  Viera Horňáková, Petra Humeňanská-Sedláková,  
Anna Servická, Peter „Armstrong“ Ondria 

● Hudobná úprava, dramaturgia: Zdeno Fačko, Viktor Gliganič, Július Humeňanský   
● Nahrávka, mastering, zvuková réžia: Stanislav Baláž   
● Nahraté: Studiofolk s. r. o., Raslavice, 2019   
● Vydavateľ: ℗ 2019 Ľudová hudba Prešovčan   
● Cover design, DTP: © 2019 Adriana Veličková, Marian Chovan
   Vydané k 65. výročiu vzniku Ľudovej hudby Prešovčan  
Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Ďakujeme A. Veličkovej a M. Chovanovi za obetavú a nezištnú prácu na dizajne CD.

Kontakt: 
email: presovcan.lh@gmail.com 
mobily: 0908 053043, 0905 300176 
Web: www.lh-presovcan.webnode.sk
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Ľudová hudba Prešovčan má dlhoročnú tradíciu. V roku 1954 ju založili piati hu-
dobníci: Ing. Július Humeňanský – primáš, Imrich Szeghy – cimbal, Ladislav Petruščák 
– klarinet, Ondrej Fedák – viola a Jozef Klobušický – kontrabas. V súčasnosti (2019) ju 
tvorí už druhá a tretia generácia hudobníkov.

Za 65 rokov jej existencie sa v nej vystriedalo viacero umelcov. Prvé nahrávky sa 
viažu ku košickému rozhlasu a piesňam Janky Guzovej – Beckovej a Jožka Príhodu. 
Neskôr to boli sólisti DJZ v Prešove – Valéria Lešková, Ladislav Kicko, Július Piussi, 
Emil Prieložný, Jozef Stražan st., ľudový rozprávač Ďuri Štachitka. Hudba zabezpečova-
la doprovody na súťažiach spevákov „Východoslovenská pieseň, Ľubovnianska valaška, 
Makovická struna.“

S Jankou Guzovou účinkoval Prešovčan takmer vo všetkých mestách východného 
Slovenska vrátane Vysokých Tatier, ale aj v Prahe, Žiline, Turčianskych Tepliciach a inde. 
V roku 1962 účinkoval s Jankou Guzovou na prvom televíznom vystúpení v Košiciach. 
Bohužiaľ, televízne a rozhlasové nahrávky z tohto obdobia sa v archívoch nezachovali.

Sólistami hudby v neskoršom období boli Monika Kandráčová, Anna Servická,  
Rudolf Smoter, Vierka Horňáková, Jozef Andraščík, Anna Hrabčáková. 

Okrem toho, muzikanti Ľudovej hudby Prešovčan tvorili takmer 10 rokov hudobnú 
zložku FS Sabinovčan, s ktorým úspešne reprezentovali náš folklór doma i v zahraničí.

Prešovčan má vo svojom repertoári okrem ľudových piesní aj koncertné skladby, 
svetové  evergreeny, klasické, operetné, muzikálové, filmové, jazzové a country melódie. 
Svoju hudobnú produkciu obohacuje o sólový spev, ľudové rozprávanie, alebo tanečné 
páry pre ľudové aj pre spoločenské tance.

Dnes Ľudová hudba Prešovčan združuje skúsených hudobníkov, ktorí Vás zabavia 
kvalitnou a pestrou muzikou, a aj preto je Prešovčan vítaným účastníkom mnohých hu-
dobných podujatí. Július Humeňanský, 2019

Doteraz vydané tituly ĽH Prešovčan  (vo vlastnej úprave)

 1. MC aj CD A v tej našej stodolečke (1994)  2. MC aj CD Verškom milá, 
verškom... (1995)  3. MC aj CD Čija to dzivečka (1999)  4. CD Výberové 
CD (2000)  5. CD World melodies 1 (2001)  6. CD A ket ja husički pasala 
(2002)  7. CD MIX – ponukové (2003)  8. CD World melodies  2 (2004) 
  9. CD Diagnóza Klarinet (2008)  10. CD Vianočná nálada (2009)  
11. CD Furmaňe – V Trebišove hudaci zahraľi (2009)  12. CD Našo najotre-
panejše (2014)  13. CD The best of World melodies 1 & World melodies 2 
(2017)  14. CD Ľudová hudba Prešovčan a sólisti (2019)  

Ľudová hudba Prešovčan má kvalitnú vlastnú hudobnú produkciu, ktorá je ob-
ľúbená na verejných i súkromných podujatiach. Často žiadané sú aj koncerty so sólis-
tami, ktoré sú pre publikum nevšedným zážitkom.

Viera Horňáková - spieva ľudové, hlavne šarišské a cigánske piesne, účinkovala 
s Kandráčovcami, s Anderom z Košíc, vedúca FS Jablonečka v Pečovskej Novej Vsi. 

Petra Humeňanská-Sedláková - finalistka prvej série Superstar, bývalá členka 
SND, RND, Novej scény, Malej scény, spieva šansóny, muzikál, folk, pop, etno, mantry 
a vlastnú tvorbu.

Anna Servická - spieva duchovné, rusínske a šarišské piesne, ktoré táto známa ľu-
dová speváčka prezentovala takmer na všetkých kontinentoch.

Peter „Armstrong“ Ondria - populárny interpret Louisa Armstronga, spieva ta-
nečné a populárne piesne, swing a vlastnú tvorbu.



Peťka Humeňanská-Sedláková:
 ♫ Páslo dievča pávy (E. Suchoň)                                     3:13
 ♫ Les Passants (Zaz / Zaz)                                            2:39
 ♫ Mamka Zem (Petra / Petra)                                       5:37

Vierka Horňáková:
 ♫ Pitala še mi mac                                                      1:53
 ♫ Z haju do haju                                                          2:28
 ♫ Išlo dzivče ku spovedzi                                               1:39
 ♫ Dolu Gincom viter duje + Od Majdanu bistra voda 

(R. Matisovský / O. Matisovský)                                  6:18

Peter „Armstrong“ Ondria:
 ♫ Paula (L. Sipský, J. Pavelčák / L. Sipský)                      3:58
 ♫ Hello, Dolly (J. Herman / J. Herman)                           2:55
 ♫ Tancujem s tebou rád (A. Leverkühn / P. Brhlovič)        2:57

Hanka Servická:
 ♫ Mamko moja ľuba                                                    3:26
 ♫ Oj, mala mati                                                           1:59
 ♫ Oj, kebŷ ja muža mala + Ej, počorňiľi horŷ + 

Ej, vŷľala ša voda (A. Servická)                                   4:06
 Celkový čas: 43:07
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