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Za viac ako jedno desaťročie, zahĺbením sa do slovenských nást-

rojových tradícií, nesmiernou húževnatosťou a pracovitosťou postupne 

zvládol techniku výroby a hry fujár, rôznych typov píšťal, oktávových 

a tradičných sláčikových nástrojov, ninery a napokon aj výrobu gájd.... 

                                                                        (O. Elschek) 
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Novohradské osvetové stredisko  

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Banskobystrického samosprávneho kraja, 

Obec Cinobaňa, Mesto Lučenec, Mesto Poltár, 

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 

 

 

uvádzajú 

 

Ozveny duše 
výstavu ľudových hudobných nástrojov jubilanta 

 

 
 

a slávnostný program pri príležitosti životného jubilea  

„Majster Kobliček 
- výrobca ľudových hudobných nástrojov“ 
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Slovom sprevádza:  

Marek Ťapák  

 

Kurátorka výstavy:  

Renáta  Babicová 
 

Námet, scenár a réžia:  

Roman Malatinec  

 

Asistenti uvedenia programu: 

Jaroslav Černák, Ján Malatinec 

  

 
Hlavný partner:  

Podujatie z verejných zdrojov podporil 

 
 

 

 

 
 

Účinkujú:  

 
ĽH Jaroslava Hazlingera z Detvy,  
 

Anna Šatanová zo Sliača,  
 

Ľubomír Tatarka zo svojimi 
žiakmi zo Slovenskej Ľupče,  
 

Milan Rusko st., Milan Rusko ml.  
a Rastislav Šimkovič z Bratislavy,  
 

Trio fujaristov  
z Kokavy nad Rimavicou: 
Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ, 
Ján Kroták,  
 

Michal Fiľo a Matúš Fiľo 
z Banskej Bystrice,  
 

Mužská spevácka skupina 
a heligónkari  z FS Vepor 
z Klenovca,  
 

Stanislava Zvarová z Klenovca,   
 

FS Detva z Detvy,  
 

Rozkazovači:   
Ján Malatinec z Korytárok,  
Jozef Ostrihoň a Jozef Melich    
z Detvy,  
Ján Marcinek z Dúbrav,  
 

Deti zo ZŠ s MŠ v Cinobani,  
 

Ladislav Kobliček z Kalinova.    
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Ak aj je Novohrad región tak trochu mimo „veľkého“ folklórneho 

diania, žijú tu ľudia, ktorým sa stali činnosti súvisiace s ľudovou tradíciou 

celoživotnou inšpiráciou tvorby. Patrí k nim najmä Tibor Kobliček z Turi-

čiek, ktorý ako významný výrobca slovenských ľudových hudobných nás-

trojov sa dožíva jubilea 80 rokov – 16. 5. 2017. 

 

Ako jeden z najvýznamnejších slovenských výrobcov je chvalabohu, 

neustále vitálny a aktívny. Verejnosť, najmä folklórna, ho pozná a ešte stá-

le spolupracuje s ním pri viacerých celoštátnych festivaloch a rôznych kul-

túrno - spoločenských podujatiach. Mnohé ocenenia z minulých ročníkov 

celoštátnej súťaže Instrumentum Excellens FSP Detva svedčia o jeho maj-

strovstve, umeleckom stvárnení s dôrazom na detail i vdýchnutie duše do 

množstva hudobných nástrojov, ktoré vytvoril. Vždy vychádza z pôvodné-

ho, vekmi prevereného nástroja, ale dáva mu svoju neopakovateľnú pečať 

najmä pri výtvarnom dotvorení s jeho excelentnou zručnosťou pre detail 

tak, že mnoho ľudí, nielen odborníkov, vie – tak toto je Kobliček.  

Syn Tibora Kobličeka Ladislav sa tiež aktívne zúčastňuje tohto výz-

namného podujatia a výstavu dopĺňa svojimi výrobkami – husľami a vio-

lami.  

Jubileum Tibora Kobličeka je zamyslením sa nad jeho tvorbou, ktorá 

už niekoľko desaťročí inšpiruje mnoho záujemcov a milovníkov sloven-

ského ľudového umenia. 

 

Do ďalších rokov Ti Tibor vinšujeme hlavne dobré zdravie a veľa 

tvorivých síl. 

 

 

Mária Ambrušová 

riaditeľka NOS 
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... lebo život človeka ak má byť ukotvený, musí spočívať na pevných zák-

ladoch, musí mať cveng a byť zrkadlom vlastnej duše... 

                          (I. Kovačovič o T. Kobličkovi) 
 

 

OZVENY DUŠE 
 

V každom umení umelec zobrazuje len svoju vlastnú dušu... Aké jedno-

duché, ale nadčasové slová... Vyslovené Anatolem Francem sú aj po sto-

ročnici výpovedné, plné pravdy, poznania a bezpochyby vystihujú svet 

zručných remeselníkov, majstrov, nadaných umelcov už dávno pred ním. 

K všestranným talentom s citlivým prístupom k tradíciám, ale zároveň 

s inovatívnym cítením, okom pre detail, nevšedným zmyslom pre výtvarné 

i interpretačné variácie patrí aj majster, jubilant Tibor Kobliček (Turíčky, 

1937). Pripomeňme a zhodnoťme si pri príležitosti jeho životného jubilea 

aspoň časť jeho  nesmierne všestranného, predovšetkým neprofesionál-

neho života. 

                                                                                                                                       

Úvodom nemožno nespomenúť, že začínal výtvarnými aktivitami v oblasti 

amatérskeho výtvarného hnutia v druhej polovici 60. rokov minulého sto-

ročia a jeho malebné kresby, maľby či akvarely oslovili verejnosť a prá-

vom i odborné poroty na viacerých podujatiach a výstavách i v medziná-

rodnom kontexte. Čistota, krása, krehkosť, ale aj monumentalizácia sú do-

minantné v zobrazení nielen novohradskej krajiny, ale stávajú sa zároveň 

aj symbolom slovenskej krajiny a slovenskosti vôbec. Svoje výtvarné zna-

losti zúročil a pretavil rovnako pôsobivo aj v ďalšej, ťažiskovej časti svojej 

tvorby spájanej s tradičnými ľudovými výrobkami z dreva, kože, kovu, ro-

hoviny, kosti, kde  pridanou hodnotou je aj zmysel pre technickú presnosť 

získanú praxou sústružníka a precízna remeselná zručnosť. Tejto činnosti 

sa začal venovať od roku 1971 a v súčasnosti patrí k najvšestrannejším vý-

robcom ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Začal s fujarami, 

kde mu bolo inšpiráciou stretnutie s triom Kubincovcov z Utekáča, ale aj 

s ďalšími fujaristami, no jeho prvé dotyky s fujarou sa spájajú s detstvom 

v súvislosti s menom Juraja Haranzu z rodných Turíčiek.  
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S fujarami sa zúčastnil aj na pr-

vom ročníku prestížnej celoštát-

nej súťaže výrobcov ľudových 

hudobných nástrojov Instrumen-

tum Excellens (1975) na Folklór-

nych slávnostiach pod Poľanou 

v Detve, kde aj hneď za tento 

nástroj získal Cenu dr. Ladislava 

Lenga a označenie majstrovský 

nástroj Instrumentum Excellens, 

ocenenia však zbieral i v ďalších 

ročníkoch tejto súťaže. 

Jeho sortiment je v súčasnosti 

naozaj úctyhodný: z jeho rúk vy-

chádzajú nielen ľudové hudobné 

nástroje –  fujary,  trombity, rôz-

ne typy  pastierskych píšťal, gaj-

dy, gajdice, trúby, ozembuchy, 

rohy, ale vyrába aj strunové nást-

roje – korýtkové husličky, basič-

ky,  ninery. Vzácne sa však ve-

nuje aj výrobe historických nást-

rojov zachovaných už len v mú-

zeách (ninery, lutny, citary, trumšaj-

ty), zastúpené sú aj zaujímavé zvu-

kové  nástroje z oblasti detských 

a jarmočných zábaviek (rapkáče, fú-

kače, mlynčeky). Každý nový nás-

troj bol pre neho nesmiernou výz-

vou, musel sa popasovať nielen s 

prípravou,  technikou výroby, re-

meselno – výtvarným stvárnením, 

ale aj nezanedbateľnou kvalitnou 

zvukovou stránkou nevyhnutnou 

pre praktické využitie nástroja.  

 

Húževnatosťou a pracovitosťou sa 

dopracoval k ovládaniu všetkých 

známych ľudových výtvarných 

techník a postupov a je známe, že 
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Húževnatosťou a pracovitosťou sa dopra-

coval k ovládaniu všetkých známych ľu-

dových výtvarných techník a postupov 

a je známe, že o každom nástroji si vedie 

presnú evidenciu s technickými paramet-

rami a postupmi, ktoré mu pomáhajú pri 

ďalšej práci. Dôležitým faktorom je i to, 

že je zdatným muzikantom – interpretom 

ľudovej hudby, ako jediný hrá na všetky 

hudobné nástroje, ktoré sám vyrába, vrá-

tane historických. Navyše, sám pätnásť 

rokov pôsobil ako člen folklórneho súboru 

Detva (od roku 1975) i s ľudovou hudbou 

Ondreja Molotu, čo mu umožnilo predsta-

viť svoje nástroje doma i v zahraničí. 

Ruka talentovaného výtvarníka sa nespor-

ne prejavila predovšetkým v prístupe k  

výtvarnému poňatiu hudobných nástro-

jov. Vychádzajúc z tradičnej ľudovej or-

namentiky dokázal do dekoru inovatívne 

pretaviť svoje vlastné prvky, čím vytvára 

nezameniteľný svojský, originálny ruko-

pis. Hudobné nástroje zdobí zväčša vege-

tatívnymi i geometrickými prvkami, s rôz-

nymi štylizáciami tulipánov, šesť a štvor-

lístkových roziet v kruhu, kvetov, z geo-

metrických vzorov je to kosoštvorec s  

prehnutými stranami umiestenými v kru-

hu. Ornament na drevených častiach nás-

trojov vytvára technikou jednoduchej lin-

kovej rezby, vruborezu a nízkeho reliéfu, 

ktoré zaujímavo dopĺňa vypichovaním, na 

niektorých aj leptaním vzoru a jeho oko-

lia, vybíjaním povrchu zvlneným plieš-

kom, či vylievaním cínom.  
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Často zaujímavo kombinuje na jednom 

nástroji i viacero techník. Túto súhru 

dopĺňa písmo v textoch, vročenie či au-

torská značka v plastickom prevedení. Tú 

umiestňuje vždy viditeľne a v pôsobivom 

dekoratívnom stvárnení sa aj samostatná 

stáva miniatúrnym umeleckým dielkom. 

Aj na historických nástrojoch uplatňuje 

svoje obľúbené motívy i tie však tvorivo 

rozvíja o ďalšie prvky a techniky – napr. 

techniku prerezávania inšpirovanú du-

chom renesancie. 

Odkaz majstra Tibora Koblička? Na jeho 

hudobných nástrojoch vďaka ich zvuko-

vým vlastnostiam hrajú vynikajúci muzi-

kanti i popredné folklórne súbory. Vlast-

nia ich múzeá, divadlá, filmové štúdiá, 

jednotlivci, zberatelia. Nemenej dôležitý 

je i fakt, že mnohé, takmer zabudnuté 

nástroje sa mu podarilo vrátiť do života. 

Ten, kto ich chytí do rúk, vidí, že vo všet-

kých sa snúbi krása, výtvarné cítenie 

s technickou inovatívnosťou v jeden ce-

lok. Sám majster sa stal pojmom aj ako 

interpret – hudobník a spevák s kvalitnou 

interpretáciou ľudových piesní z Podpo-

ľania a iných regiónov Slovenska a jeho 

popularitu dokazujú pozvania na domáce 

i zahraničné festivaly i výstavy v celoslo-

venskom i medzinárodnom kontexte. Ži-

vé rozhovory, nahrávky, mediálne výstu-

py  s majstrom sa stali inšpiráciou širokej 

i odbornej verejnosti, výrobcom, fanúši-

kom.  

 

O tom, že nežije len prítomnosti, svedčí 

aj to, že jeho odkaz už teraz úspešne 

rozvíja syn Ladislav.                                                           
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O tom, že nežije len prítomnosti, svedčí aj to, že jeho odkaz už teraz ús-

pešne rozvíja syn Ladislav. 

 
 

Vráťme sa teda na začiatok – k slovám Anatola Franceho. To, že hudobné 

nástroje sú ozvenou majstrovej vlastnej duše, je isté, rovnako aj to, že 

každý jeho hudobný nástroj v jeho podaní sa stáva skvostom, umeleckým 

dielom. Navyše, v jeho práci sa vkusne snúbi minulosť s prítomnosťou, 

ľudskosť s múdrosťou a pokorou k životu. A tak jubilantovi, majstrovi 

Tiborovi Kobličekovi, poprajme ešte veľa tvorivých síl a životnej energie 

pri zachovávaní tejto krásy. 

 
 

 

PaedDr. Renata Babicová,  

Podpolianske múzeum v Detve 
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Z ocenení a výstav: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETVA 

1975               

Cena Instrumentum Excellens a plaketa dr. 

Ladislava Lenga za fujaru na prvom ročníku 

celoštátnej súťaže výrobcov ľudových hu-

dobných nástrojov Instrumentum Excellens 

o Cenu dr. Ladislava Lenga na Folklórnych 

slávnostiach pod Poľanou v Detve 

1976               

V rámci súťaže Instrumentum Excellens 

zvláštne ocenenie za invenčný prístup k ľu-

dovému hudobnému nástroju, fujare dvo-

jačke  v rámci celoštátnej súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov Instrumen-

tum Excellens na Folklórnych slávnostiach 

pod Poľanou v Detve  

1977            

Diplom za účasť a udržiavanie tradícií 

v rámci súťaže výrobcov ľudových hudob-

ných nástrojov Instrumentum Excellens – 

gajdy 

1978             

Cena Instrumentum Excellens  a plaketa dr. 

Ladislava Lenga v rámci súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov za gajdy 

1979             

Cena  Instrumentum Excellens  a plaketa dr. 

Ladislava Lenga v rámci súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov za kolekciu 

rohov a trúb  

1980             

Cena Instrumentum Excellens  a plaketa dr. 

Ladislava Lenga  v rámci súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov za strunové 

hudobné nástroje 

1981            

Diplom za účasť a udržiavanie tradícií v  

rámci súťaže Instrumentum Excellens za  

pastierske signálne nástroje. Uskutočnila sa 

výstava Zvukové hudobné nástroje – výber 

z ocenených nástrojov z predchádzajúcich 

ročníkov o cenu L. Lenga. 

 1982             

Cena Instrumentum Excellens a plaketa dr. 

Ladislava Lenga v rámci súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov za kolekciu 

pracovných, obradových nástrojov a 

detských zábaviek        

1982             

Cena Instrumentum Excellens a plaketa dr. 

Ladislava Lenga v rámci súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov za kolekciu 

pracovných, obradových nástrojov a dets-

kých zábaviek        

1983              

Cena Instrumentum Excellens a plaketa dr. 

Ladislava Lenga v rámci súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov za píšťaly 

1984              

Cena Instrumentum Excellens  a plaketa dr. 

Ladislava Lenga v rámci súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov za detské 

zvukové hračky a zábavky 

1985              

Cena Instrumentum Excellens a plaketa dr. 

Ladislava Lenga v rámci súťaže výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov za zvládnutie 

výroby podpolianskych píšťal 

1986            

výstava – výber z ocenených nástrojov z 10. 

ročníkov o cenu L. Lenga 

1987   

Cena v interpretačnej súťaži Instrumentum 

Excellens o Cenu dr. L. Lenga na FSP Detva   

2001              

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva za 

píšťaly 

2002              

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva 

rámci obnovenej súťaže výrobcov ľudových 

hudobných nástrojov za fujary 

2003              

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva za 

gajdy, gajdice 

2004              

Certifikát Instrumentum Excellens FSP Det-

va za signálne hudobné nástroje– ozembuchy        

2005             

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva za 

strunové nástroje – ninera, citara 

2006              

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva za 

zvu-kové hračky, zábavky – malý rapkáč, 

veľký rapkáč, píšťalky 
 

 2007             Cena Instrumentum Excellens FSP 
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2006              

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva za 

zvukové hračky, zábavky – malý rapkáč, 

veľký rapkáč, píšťalky 

2007              

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva za 

rohy, trúby 

2008               

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva za 

fujary 

2009               

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva za 

píšťaly 

2010               

Cena Instrumentum Excellens FSP Detva za 

gajdy, gajdice 

V rámci týchto ročníkov (2001 – 2010) 

organizátor pripravil počas troch dní fes-

tivalu FSP (piatok – nedeľa) samostatné výs-

tavy ocenených ľudových hudobných nást-

rojov v priestoroch Domu kultúry A. Slád-

koviča v Detve.                                                                                     

1988          

Udelenie Pamätnej striebornej medaily 

Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve 

2004, 2005, 2011  

– výstavy ocenených ľudových hudobných 

nástrojov získaných  počas jednotlivých roč-

níkov súťaží výrobcov ľudových hudob-

ných nástrojov Instrumentum Excellens FSP 

v Podpolianskom múzeu v Detve   

2015          

Fujary, výstava fujár zo súťaže výrobcov 

Instrumentum Excellens FSP Detva v r.        

2001 – 2010 zo zbierkového fondu Podpo-

lianskeho múzea v Detve, Podpolianske mú-

zeum v Detve  

2015       

Fujara, fujarka, fujarôčka, výstava fujár zo 

súťaže výrobcov Instrumentum Excellens 

FSP Detva v r. 2001 – 2010  zo zbierkového 

fondu Podpolianskeho múzea v Detve, Les-

nícke a drevárske múzeum Zvolen (v rámci 

medzinárodného festivalu Duša fujary) 

 

LUČENEC 

1987        

Tibor Kobliček – súborná autorská výstava 

k 50. nar.  v Dome kultúry ROH Lučenec 

1998 

Tibor Kobliček – výtvarná tvorba, ľudové 

hudobné nástroje, zberateľstvo, Novohrad-

ská galéria a Novohradské múzeum  

2003 

Majster Kobliček – autorská výstava v rámci 

folklórneho festivalu a stretnutia mladých 

folkloristov Koliesko, Kultúrny dom Kokava 

nad Rimavicou 

2007        

Majster Kobliček z Turičiek, autorská výs-

tava pri príležitosti životného jubilea, Reduta 

Lučenec, udelenie Medaily Daniela Gabrie-

la Licharda za dlhoročnú prácu v oblasti 

výroby slovenských hudobných nástrojov 

2012 

Koma, tak ako je, autorská výstava pri príle-

žitosti životného jubilea, slávnostný prog-

ram, Kultúrny dom Cinobaňa 

2017         

Ozveny duše, autorská výstava ľudových 

hudobných nástrojov majstra v rámci sláv-

nostného programu k životnému jubileu au-

tora, Synagóga Lučenec 
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Z OSTATNÝCH VÝSTAV A OCENENÍ 

1969 – 1977    

Ceny na celoslovenskej prehliadke amatér-

skeho výtvarníctva v Dubnici v rôznych výt-

varných odboroch 

1972 – 1998   

Výstavy v Detve, vo Zvolene, Banskej Bys-

trici, Bratislave, Martine, Ružomberku, Li-

berci, Gorlitzi, Boleslawi 

1976 – 2004    

Účasť na rôznych domácich i zahraničných 

vystúpeniach v Juhoslávii, Maďarsku, Poľ-

sku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Ho-

landsku, Veľkej Británii, Nemecku, Švéd-

sku, Rakúsku, ZSSR, Českej republike, Al-

žírsku, Egypte, EXPO 1992 v Seville a 2000 

v Hannoveri 

1976 – 2004   

Účasť na folklórnych festivaloch vo Vý-

chodnej a Detve, Myjave, Strážnici, Kokave 

nad Rimavicou, Červenom Kláštore, Malej 

Lehote a iných 

1996          

Výstava hudobných nástrojov na Folklór-

nom festivale vo Východnej 

1997          

Udelená Pocta ministra kultúry Slovenskej 

republiky 

2001          

Udelená strieborná plaketa Za rozvoj kraja 

od Krajského úradu v Banskej Bystrici  

2004          

Účasť a prezentácia tvorby na podujatí  Ľu-

dové hudobné nástroje – živá tradícia vo 

Dvore remesiel ÚĽUV -u Bratislava 

2005          

Udelený titul ÚĽUV-om Majster ľudovej 

umeleckej výroby     

2005        

Rohovina, zanikajúca výroba, autorská výs-

tava majstra v Galérii ÚĽUV-u Bratislava 

2007           

Udelené ocenenie Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja  

Kvet kultúry za dlhodobé tvorivé 

výsledky v oblasti výroby 

tradičných ľudových hudobných 

nástrojov a šírenie bohatstva 

Kvet kultúry za dlhodobé tvorivé výsledky 

v oblasti výroby tradičných ľudových hu-

dobných nástrojov a šírenie bohatstva ľu-

dovej kultúry 

2015        

Tibor Koblíček – ľudové hudobné nástroje, 

autorská výstava majstra v Galérii ÚĽUV-u 

Bratislava 

2015         
Výrobcovia fujár v súčasnosti – Majstri ľu-

dovej umeleckej výroby, výstava výrobcov 

fujár  v Galérii ÚĽUV-u Tatranská Lomnica 
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„Rád mám krásu, rád sa so životom popasujem a žijem rád“.   

 (T. Kobliček) 
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Tibor Kobliček prekročil osemdesiatku. Pripomíname si to a hodno-

tíme, čo bolo jej obsahom v priebehu doterajšieho života. No dokonale 

oceniť čo vykonal, aké výsledky a úspechy dosiahol, na to sotva máme 

možnosti a schopnosti. Pri tomto konštatovaní vychádzam aj z vlastných 

skúseností. 

Tibora poznám – a to je moje jubileum – päťdesiat rokov. Náš prvý 

kontakt sa spája s jeho začiatkami v maliarskej tvorbe. V umeleckej čin-

nosti patrí k jeho úspechom Hlavná cena na celoslovenskej súťaži amatér-

skych tvorcov Výtvarná Dubnica za cyklus olejov Rodná krajina. 

Ocenenia Instrumentum excellens  získal niekoľkokrát na súťaži výrobcov 

ľudových hudobných nástrojov na FSP v Detve. To však boli len začiatky. 

Tiborovi som pomáhal pri inštalácii viacerých výstav aj za hranicami 

Slovenska. Nebola to služba, bol to pre mňa zážitok. Vystavoval obrazy 

a hudobné nástroje, ktoré prezentovali jeho schopnosti verne a umelecky 

tvorivo dokumentovať históriu a majstrovstvo ľudového umenia Slovákov. 

Vrcholom bola jeho súborná výstava asi 100 ľudových nástrojov na 

svetovej výstave EXPO 2000 v Hanoveri, z ktorej si vybrali aj niekoľko 

nástrojov do Svetového múzea hudobných nástrojov v Berlíne. Doteraz sú 

tam v expozícii reprezentujúcej Slovensko. Na EXPE sa však nepredstavil 

prvýkrát, to bolo v Sevile v r. 1992, kde počas dvoch mesiacoch aj hral. 

To, že som sa zoznámil s Tiborom, prispelo aj k následnému rozvoju 

mojich vzťahov k folklóru. Od roku 1970 som chodil do Detvy na fol-

klórne slávnosti, písal som o nich ako novinár. Ako jeden z hlavných 

dôkazov našich bratských vzťahov bola fujara, ktorú mi Tibor ponúkol. 

Geneticky mám blízko k Podpoľaniu, pesničky som poznal a tak som začal 

hrať. Neskôr som do toho zapojil aj syna, ktorý sa stal fujaristom v súbore 

Gymnyk. Potom založil detský ľudový súbor Kobylka a tam učil chlapcov 

hrať na fujare. Aj takto sa prejavuje dosah Tibora Kobličeka a jeho tvorby. 

Ale čo sa hriešne málo spomína, je rovnako umelecká tvorba jeho syna 

Ladislava, ktorý dokáže vyrobiť aj klasické husle. 

 

Tibor, veľa zdravia, šťastia a úspešnej tvorby Ti želá 

 

Milan Rusko  
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Milý jubilant! 

Človek môže byť šťastným, keď nájde svoje miesto, uplatní svoj talent 

a predpoklady pre tvorbu tak, ako sa to podarilo Tebe. Každý z Tvojich 

priaznivcov, obdivovateľov a priateľov, poznajúc čo len časť Tvojho diela, 

musí vzdať úctu k jeho dokonalosti. Tak aj ja, ktorý si netrúfam v mojej 

gratulácii konkurovať všetkým odborníkom, čo sa kedy zaoberali Tvojou 

tvorbou, katalogizovali ju, či inak popísali. Kobliček je už pojmom, ktorý 

netreba propagovať, ale rešpektovať a pokloniť sa pred ním. Drahý 

priateľ, blahoželám k životnému jubileu a prajem Ti pevné zdravie! 

Koma Tibor sa dožíva osemdesiatky. Kto by to povedal? 

 

Tibor Kobliček, 

to je značka! Už tradičná, rešpektovaná veľmi širokým spektrom odbor-

níkov a znalcov. Tak múzejníkov, organológov, folkloristov ako aj praktic-

kých hudobníkov, hráčov na ľudových hudobných nástrojoch. Majster 

Kobliček je všeobecne známym a uznávaným výrobcom predovšetkým 

tradičných pastierskych hudobných nástrojov. Jeho záujem o toto remeslo 

prirodzene preľnulo od úspešnej činnosti výtvarníka, ktorý sa zaujímal 

o fujaru, v jeho prostredí reprezentovanú Kubincovcami z Utekáča. Oča-

rila ho ich hra na tomto impozantnom nástroji, a túžba mať fujaru ho do-

viedla k prvým pokusom vyrobiť ju. Zakrátko sa stal výrobcom fujár a píš-

ťaliek, ktorého vyhľadávali tí najlepší interpreti. Tvorivý Tibor Kobliček 

nasával vedomosti o tradičnej výrobe a kombinoval ich s vlastnou inven-

ciou, výtvarným cítením a nezriedka i experimentom vedúcim k vývoju ich 

novej podoby. K fujare a píšťalkám sa pridružili gajdy, gajdice, rohy 

a trúby, ninery, husličky, ozembuchy a hudobné hračky, pastierske palice 

a artefakty od výmyslu sveta. Nepotreboval chystať ponuku, ale spravidla 

bol oslovovaný s požiadavkami, aby rekonštruoval hudobný nástroj, ktorý 

sa nezachoval, alebo ho už nikto nevie vyrobiť. Vďaka špeciálnym zákaz-

kám sa Tibor stal vyhláseným „majstrom tisícich remesiel“, ktorého vý-

robky boli vždy nielen kvalitné, ale aj krásne. Prianím nás, všetkých obdi-

vovateľov majstrovstva Tibora Koblička je, aby z jeho dielne, spod jeho 

zlatých rúk, vyšlo ešte veľa nádherných diel. 

Igor Danihel 
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S Tiborkom som sa spoznal vo vlaku, v roku 1976 cestou na hudobný fes-

tival Oj Dunave plavi do Noveho Sadu, kam sme spolu cestovali s detskou 

ľudovou hudbou Zornička, speváckou skupinou súboru Marína a fuja-

rovým triom Kubincovcov.  

On, ako multiinštrumentalista a výrobca ľudových nástrojov mal veľký 

vak s množstvom rôznych píšťal, fujár, drumbiel a iných ľudových nás-

trojov. Už cestou tam, ale najmä späť som ho otravoval, aby mi požičal 

fujarku a ukázal mi, ako na nej hrať. Bol som asi dosť neodbytný, lebo mi 

sľúbil, že mi ako kamarát takú fujarku urobí, aby som aj ja mohol hrávať 

na tento náš krásny nástroj. A naozaj, za pár mesiacov, v sobotu zastalo 

pred našim domom v Tŕní jeho auto a Tibor mi priviezol malú fujarku G, 

síce nezdobenú, ale pekne a čisto znejúcu. Hneď po jeho odchode som celé 

popoludnie cvičil v našej záhrade a už na druhý deň som s ňou vystupoval 

s našou folklórnou skupinou z Tŕnia. 

Odvtedy sme sa stretávali pravidelne na folklórnych festivaloch v Detve, 

vo Východnej a na rôznych kultúrnych podujatiach, kde prezentoval a tak-

tiež predával svoje výrobky. Každá návšteva jeho dielne v Turíčkach bola 

pre mňa veľkým zážitkom a vždy som s radosťou robil reklamu jeho nást-

rojom, keď sme pri jeho stánku spolu niečo zahrali.  

Na objednávku mi postupne vyrobil nástroje, na ktorých doteraz hrávam, 

skladaciu fujaru, rôzne píšťalky, špeciálne ladené, korýtkové husličky, ale 

aj nineru pre SĽUK, nástroje, s ktorými som absolvoval veľa vystúpení 

doma aj v zahraničí (Japonsko) a urobil množstvo nahrávok.  

 

Milý Tibor. K Tvojim 80. narodeninám Ti zo srdca prajem ešte veľa zdra-

via a sily, aby si ešte dlho inšpiroval mladých ľudí svojimi nástrojmi 

a umením k udržovaniu a rozvíjaniu nášho ľudového dedičstva, tak ako 

mňa vtedy pred mnohými rokmi. Aj vďaka Tebe a Tvojim nástrojom som 

okrem huslistu aj multiinštrumentalista a šírim našu kultúru po celom sve-

te. Veľmi Ti za to ďakujem. Prajem si, aby sme sa ešte dlho stretávali na 

folklórnych podujatiach ako dlhoroční kamaráti a kolegovia.  

Všetko najlepšie. 

 

Róbert Puškár 
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POKLONA KAMARÁTOVI   

 

                  Pred desiatimi rokmi som  napísal o svojom vzťahu k majstrovi 

Tiborovi Kobličkovi, ktorý sa formoval už veľa rokov pred tým. Od sa-

mého začiatku, od prvého stretnutia ešte na pôde Štúdia amatérskych 

výtvarníkov  pôsobiaceho pri Krajskom osvetovom stredisku pod vedením 

Elenky Tomaníkovej, kedy sa Tibor venoval maliarskej tvorbe a získaval 

úspechy na  Výtvarnej Dubnici a iných výtvarných súťažiach a výstavách,  

kde sme si ako krajania padli do oka. Naše cesty sa však definitívne preťali  

vtedy, keď Tibor našiel v sebe vzťah k čomusi, čo ho poznačilo po celý do-

terajší život v tom najlepšom. Je to vzťah a nesmierna úcta k tradičnej 

ľudovej kultúre, najmä k tej hudobnej a výtvarnej, ktoré sa v ňom stretli. 

Jeho nadanie pre krásno, ktorého sa mu dostalo zrejme od sudičiek pri 

kolíske sa roztvorilo naplno a majster, tento veľký chlap desatora remesiel 

začal žiariť „na folklórnom nebi“ a začal rozdávať ľudom zo seba svoje 

vnútro.  Preto vždy bolo a podnes je dobre sa s Tiborom stretnúť, pristaviť 

sa na kus reči, čo v jeho ponímaní znamená pomerne dlhý čas, lebo on 

musí a chce o tom čo sa mu páči i o tom čo ho trápi povedať veľa a čaká aj 

odpovede. Určite je to najmä preto, lebo sa v živote drží slov: „Rád mám 

krásu, rád sa so životom popasujem a žijem rád“.    

                  Tak tomu bolo vždy pri stretnutiach v jeho dielni, „jeho krá-

ľovstve“ na Turíčkach i pri návštevách v jeho výtvarnej dielni v sklárňach 

v Poltári. Tak tomu bolo na každom stretnutí majstrov v ŠAV, tak tomu 

bolo na každom jednom sústredení so súborom Detva na Ružinej i v jeho 

sídle v Kultúrnom dome Andreja Sládkoviča. Tak tomu bolo na každom 

ročníku FSP v Detve, ale aj vo Východnej, Heľpe, Hrušove, Kokave. Tak 

tomu bolo na začiatku pri návštevách u uja Kubinca na Salajke, či na 

salaši ujčoka Sanitrára na Kováčovej, ale aj na ďalších miestach, na ktoré 

sme spolu chodievali a spoznávali život s takými kamarátmi, akými sú 

Marco Kubinec, Paľko Bielčik, Ľubo Párička, Maťo Tesák, Peter Bláha, 

Miro Moncoľ, Juraj Dufek a ďalší z našej generácie. Tie rozhovory nebrali 

konca, najmä vtedy, keď sme debatovali o tom, čo po majstroch výroby 

nástrojov žiadal pán dr. Ivan Mačák a Tibor nie so všetkým súhlasil, ale 

úctu voči tomuto vzácnemu mužovi, ktorý mimoriadne po roky ovplyvňoval 

tradičnú ľudovú hudobnú kultúru, mal veľkú. 
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          Poznám pomerne dobre povahové črty Tibora Kobličeka, jeho 

vnútro, jeho zmysel pre požartovanie v každej chvíli, ale aj jeho zmysel pre 

povinnosť a pravdu, jeho výbušnosť hlavne vtedy, keď išlo o hľadanie 

pravdy a spravodlivosti. Viem veľa o jeho záľubách a úspechoch, o jeho 

vzťahu k prírode, o zberateľskej vášni v mladosti, o mnohých cenách vo 

výtvarnom umení a tým aj o jeho maľbách a intarziách. Tiborov „fortieľ“ 

k životu naplno, úcta k rodisku a kraju, vzťah k vlastnej rodine a jeho duša, 

ktorá videla a zažila veľa, sa pretavila do vlastnej symboliky a do kvality 

„par excellens“, lebo Tibor zdedil od predkov nielen  zručnosť, múdrosť a 

pracovitosť, ale aj ľudskosť a tieto vlastnosti sú zárukou jeho kvality pre 

každý čas života. Tibor totiž patrí k ľuďom, ktorí keď zoberú do ruky 

obyčajný kus dreva, vidia v tom o veľa viac ako iní. Tibor vidí v tom dreve 

roky jeho žitia, vidí v ňom jasné obrysy zdobiace jeho chvíle a vtedy cíti vo 

svojej dlani aj budúcnosť oživeného dreva. Vie totiž, kde sa má vybrať, aby 

našiel to najkrajšie drevo, vie, ako najlepšie ho odrezať, doniesť ho domov 

a roky ho opatrovať tak, aby celkom dozrelo. Potom mu dá veľmi presný 

základný  tvar,  ponechá v ňom to najkrajšie, uberá z neho toľko, aby doň 

vložil svoju dušu, z ktorej „vyčarí“ prvý zvuk, ktorý sa pod jeho dychom 

premení na tóny piesne a tieto potom vie svojsky so svojim citom pre krásu 

odovzdať ľuďom. To, že nežije len pre prítomnosť, ale pre ďalšie dni 

a roky svedčí, že vo svojom synovi Lackovi má vynikajúceho pokračo-

vateľa  všetkého, čo patrilo a patrí k jeho životu. 

              Našiel si svoju cestu najmä preto, lebo v ňom pevne zakorenená 

kultúrnosť, vzdelanosť a šikovnosť sa jeho osobnou zásluhou a možno aj 

jeho tvrdohlavosťou, no najmä jeho zanietenosťou naplno otvorila a roz-

vinula. Ľudia si ho vážia nielen ako majstra výrobcu a výborného muzi-

kanta, ale najmä ako človeka svojského, pracovitého a ľudsky hrdého na 

to, čo vie, hrdého na svoje rodisko i bývanie, hrdého na svoju rodinu, hr-

dého na svoj kraj v Turíčkach i na svoje Slovensko. Keď berie do rúk 

nástroj za nástrojom, keď o nich s láskou hovorí a keď na nich zahrá, 

vtedy sa mu chveje hlas, rosia sa mu oči a úsmev mu vychádza na tvár. On 

veľmi dobre vie, že odkaz otcov si treba vážiť a ctiť, lebo pomôže nám 

ľuďom veľa razy v našom živote. V ňom je nielen naša minulosť, ale najmä 

srdce a duša človeka a takým človekom je môj vzácny kamarát Tibor 

Kobliček.  
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ukotvený, musí spočívať na pevných základoch, musí mať cveng a byť 

zrkadlom vlastnej duše. A tou Tvojou dušou, si sa zvykol prihovárať všet-

kým tým čo si cítil vo svojom vnútri, lebo veľmi dobre vieš, že nie krajšej 

piesne na svete, ako je tá, ktorá sa zrodila v rodisku, tam doma, kde človek  

prichádza na svet, Nuž Tibor môj, klaniam sa Tvojmu životu a prajem Ti 

ešte veľa dobrých a šťastných rokov.                                         

                                                                                                                          

  Igor  K o v a č o v i č 

Banská Bystrica 

5. apríla 2017  
 

Aj keď viem, že čas sa zastaviť 

nedá a rôčky pribúdajú, chcem 

môjmu vzácnemu priateľovi Ti-

borovi pri slávení jeho životného 

jubilea poďakovať za všetko, čo 

sme spolu prežili. Chcem mu po-

ďakovať za každú jednu chvíľu 

i za výnimočné dielo vytvorené 

jeho nadaním, ale predovšetkým 

za jeho vzácnu ľudskosť v kaž-

dom okamihu žitia. Chcem mu 

 poželať všetko najlepšie a naj-

krajšie na ceste ďalším životom, 

lebo verím, že jeho cesta je aj 

cestou všetkých nás, ktorí ho 

máme radi, ktorí mu veríme a 

ktorí si ho ako človeka považu-

jeme . 

S úctou k tomu, čo sme prežili 

a ešte prežijeme, Ti Tibor, kama-

rát môj vzácny vinšujem veľa 

pekných a dobrých rokov v živo-

te i v bohumilej robote pre ľudí, 

lebo život človeka ak má byť 

ukotvený, musí spočívať na 

pevných základoch, musí mať 

cveng a byť zrkadlom vlastnej 

duše. A tou Tvojou dušou,  si sa 

zvykol  prihovárať všetkým tým 

čo si cítil vo svojom vnútri, lebo 

veľmi dobre vieš, že nie krajšej 

piesne na svete, ako je tá, ktorá 

sa zrodila v rodisku, tam doma, 

kde človek  prichádza na svet, 

Nuž Tibor môj, klaniam sa 

Tvojmu životu a prajem Ti ešte 

veľa dobrých a šťastných rokov.                                         
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Milý Tibor! 

Je pre mňa veľkou cťou stáť v zástupe gratulantov k Tvojmu okrúhlemu 

životnému jubileu. 

 

V mysli sa mi vynárajú spomienky na detstvo. Vidím v nich seba a ešte 

pár chalanov spolu s Tvojím synom Lacom. Keď sme sa chceli ísť spolu 

von hrať alebo bicyklovať a prišli sme pre Laca. On to však nemal tak 

jednoduché ako my. Nemohol len tak zdupkať. Najskôr bolo treba pomôcť 

v dielni s drevom – najskôr práca, potom zábava. Neraz sme mu pomáhali  

chytro navŕtavať fujary, aby bol čím skôr hotový. Pamätám si Ťa – vysoký 

chlap v najlepších rokoch – prísny. Teraz, keď sa pozerám na Laca, vidím 

v ňom Teba v tých rokoch.  

Vždy si bol usilovný, iný ako tí druhí. Učarovala Ti práca s drevom, a nie 

hocijakým. V každom strome, konári, ktorý Ti skrížil cestu, si videl píš-

ťalu, fujaru alebo ozembuch. Láska prešla do vášne, z ktorej sa zrodilo lo-

go, ktoré sa stalo značkou známou nielen na Slovensku, ale aj vo svete, 

značkou slovenskej kultúry. 

Máš mnoho známych a priateľov, pozná Ťa svet, hral a spieval si na mno-

hých vystúpeniach, festivaloch, pre významné osobnosti, Tvojimi fujarami 

boli obdarovaní štátnici, významné zahraničné návštevy. To všetko sa 

zrodilo v skromnej dielničke na tichej ulici v malej dedinke Turičky. Mož-

no by vedeli rozprávať Tvoje ruky, možno krížiky na chrbte, ktoré Ťa 

pomaly tlačia k zemi, koľko to bolo dní, hodín, koľko potu, prejdených 

kilometrov, napadaných pilín. Dnes, keď si vo veku, že už môžeš bilanco-

vať prežité roky, sa možno v rýchlosti času zastavíš a pomyslíš si, že to 

prešlo akosi prirýchlo. 

 

Vážim si Tvoje priateľstvo. V tento čas chcem ako starosta obce Cinobaňa 

vyjadriť svoj obdiv a úctu človeku, ktorý si ju právom zaslúži. V zastúpení 

našich občanov Ti želám mnoho zdravia, spokojnosti a pohody v osobnom 

živote. Do ďalších rokov veľa elánu a tvorivých síl. Nech sa Ti energia 

a láska, ktorú vkladáš pri výrobe do hudobných nástrojov, vráti  v podobe 

krásnych tónov, ktoré potešia a pookrejú Tvoje srdce.  

 

                        S  úctou Jozef Melicher, starosta obce Cinobaňa  
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Ozveny duše 
výstava ľudových hudobných nástrojov jubilanta 

 

 
 

a slávnostný program pri príležitosti životného jubilea  
„Majster Kobliček 

- výrobca ľudových hudobných nástrojov“ 
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