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Program pre Vás ešte tvoríme ale... 

Z fyziky budete mať možnosť sledovať napríklad aj prednášku, ktorá spojila experimentálneho fyzika 

s výrobcom fujár a so slovenským hercom a recitátorom. 

Názov:   O slovenských píšťalách, gajdách a iných ľudových nástrojoch alebo Slovenské 
aerofónne ľudové nástroje 

Anotácia:   Odborno-umelecké pásmo o slovenských ľudových nástrojoch, v ktorých zvuk vzniká 
prúdením vzduchu, o ich výskyte, výrobe a princípoch činnosti. 

Účinkujú: Doc. RNDr. František Kundracik, PhD. (princíp fungovania nástrojov),  
PaedDr. Roman Bienik, PhD. (história, výskyt a výroba nástrojov), 
Jozef  Šimonovič (sprievodné umelecké slovo) 

Trvanie: cca 60-75 minút 
 

Doc. RNDr. František Kundracik, PhD. 
Fyzik pôsobiaci na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave. Okrem 
vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje práci s talentovanou mládežou 
a popularizácii fyziky. Hudba a ľudové nástroje sú jeho koníčkom. 

 
 
PaedDr. Roman Bienik, PhD. 
Pôsobí ako asistent na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej 
univerzity. Patrí k najvýznamnejším slovenským výrobcom ľudových nástrojov, ako 
sú napríklad fujary, píšťalky alebo gajdy. Jeho nástroje získali mnoho prestížnych 
ocenení a používa ich viacero umeleckých súborov. Bienikove fujary vlastnia 
muzikanti a zberatelia vo viacerých štátoch Európy, v Amerike, Afrike, Austrálii či 
v Japonsku a ako oficiálny dar si ich odniesli aj viacerí zahraniční politici. Je 

samozrejmé, že na nástrojoch, ktoré vyrába, vie aj pekne hrať. Angažuje sa aj ako popularizátor 
slovenských ľudových nástrojov a ľudovej torby. 

Jozef Šimonovič 
Slovenský herec a recitátor, ktorý pôsobil v zájazdovom Krajovom divadle v Nitre, 
Poetickom súbore Novej scény v Bratislave a bol tiež členom bol členom 
Rozhlasového hereckého súboru. Z televízie je známy postavou Ľudovíta Štúra v 
trojdielnom televíznom filme Anička Jurkovičová, zo seriálu Povstalecká história či 
z rozprávky Konôpka. Na divadelných doskách zaujal postavou Jánošíka (Na skle 
maľované), Štúra (Evanjelium podľa Jonáša), Ďura (Ťapákovci) a ďalšími. Jeho 
srdcovou záležitosťou je umelecký prednes, ktorý vyučuje v Štátnom 
bratislavskom konzervatóriu. Je nositeľom najvyššieho česko-slovenského 

ocenenia za umelecký prednes - Krištáľová ruža - a je oficiálnym  recitátorom na štátnych 
podujatiach. 
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