
HUDOBNÍ KOŠIČANIA   Andrej Štec, 5.A 
 
1. Napíš názov jednej piesne (ľudovej  alebo hocakej), v ktorej sa spomínajú Košice, napr. ľudová 

pieseň Na košickej turňi dva holubki śedza. 
 
Piesne, v ktorých sa spomínajú Košice: 

• A chto beťar u Košichoch, kedz ne ja 

• Cez Košice mutná voda pretekáva 

• Pozem pesničku od Košickeho mlyna 

• Hore Košicami sypaná dražočka 

• Keď ja bula v Košicoch na baľe 

• Pres Košice prelecela 

• Košice, Košice v rovune stojice 

• Ide verbunk ide hore Košicami 

• Ket som išiel hore mestom, hore Košicami 

• Ked ja budzem z Košíc maširovac 

• Košická kasáreň 

• Keď som išiel cez Košice sám 
 

2. Uveď aspoň jedného známeho žijúceho alebo už aj nežijúceho hudobníka, hudobnú skupinu, 
speváka či spevákov, ktorý pochádza z Košíc, alebo má s nimi niečo spoločné.  
 
Štefan Štec – spevák ľudových piesni 
Lukáš Adamec – spevák populárnej hudby 
Adriena Bartošová – džezová speváčka 
Štefan Margita – operný spevák 
 

3. Uveď nejakú jeho pieseň, skladbu či album; ak je k dispozícii, tak aj link na ňu, jej text (aspoň 
jednu slohu) a tiež fotografiu tohto speváka/speváčky/hudobníka/hudob. skupiny (link)    

 
Štefan Štec – album „Poletiv by´m na kraj svita“ 
link:  https://www.youtube.com/watch?v=6aepwvQIdbA    
 
Oj, na hori dva duby, dva duby, 
syďat na nych holuby, holuby, 
a pid nymi dva chlopci 
ej, hoj, dva chlopci, 
rozkazujut divočci, divočci. 
 
Ty sja ďivko vydavaj, vydávaj, 
taj na mene nečekaj, nečekaj, 
bo ja chlopec molodyj, 
ej, hoj, molodyj, 
v mene konyk voronyj, voronyj. 
 
Jak to ďivča počulo, počulo,  
Taj do mene prybihlo, prybihlo. 
Nakopalo koriňa, 
Ej ,hoj, koriňa, 
Spid biloho kamiňa, kamiňa. 
 
Što ťa mi,lyj pryneslo, pryneslo, 
Či koleso, či veslo, či vreslo, 
Prynis mene syvyj kiň, 
Ej, hoj, syvyj kiň, 
Bo Ty moja a ja Tvij, a ja Tvij. 

https://www.youtube.com/watch?v=6aepwvQIdbA


 
 
 

Lukáš Adamec – album „Tancuj mi“ 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=a9Y0ms7dM4g 
 
Krásna a neznáma 
Zviera a v nej dáma 
Vábiš ma krivkami 
Súboj je pred nami 
 
Vôkol už zastal čas 
Túžim byť dnes víťaz 
Do noci vyhrávať 
Do rána sa vnárať 
 
Tak poď a tancuj, spievaj, hraj 
Tak poď a tancuj, život ochutnaj 
Tak poď a tancuj, neprestávaj žiť 
Tak poď a tancuj, tancuj mi 

 
 
 

 
  
Adriena Bartošová – album „O smútku a radosti“ 
link:  https://www.youtube.com/watch?v=olgtFn7DECw 
 
 
 
 

 
 

 
 
Štefan Margita – album – Melanchólie 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=caLLkHve32E 
 
 
 
 
 

 
 
Napr. skupina Nocadeň – vydali album Auróra – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q      
Ak nebudeš vedieť, spýtaj sa rodičov. Tí si toho už viac pamätajú – môžu ti pomôcť. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a9Y0ms7dM4g
https://www.youtube.com/watch?v=olgtFn7DECw
https://www.youtube.com/watch?v=caLLkHve32E
https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q


Prvá domáca úloha z HUV v II. polroku 

Milí piataci, ako prvú domácu úlohu v II. polroku vám dávam: 

1.Napíš názov jednej piesne (ľudovej  alebo hocakej), v ktorej sa spomínajú Košice, napr. ľudová 

pieseň Na košickej turňi dva holubki śedza. 

2.Uveď aspoň jedného známeho žijúceho alebo už aj nežijúceho hudobníka, hudobnú skupinu, 

speváka či spevákov, ktorý pochádza z Košíc, alebo má s nimi niečo spoločné.  

3.Uveď nejakú jeho pieseň, skladbu či album; ak je k dispozícii, tak aj link na ňu, jej text (aspoň jednu 

slohu) a tiež fotografiu tohto speváka/speváčky/hudobníka/hudob. skupiny (link)    

Napr. skupina Nocadeň – vydali album Auróra – link: https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr 

CEZ KOšICE 

MARIáN čEKOVSKý 

marián čekovský to si nedám len tak vziať 

čo vlastne mám, možno snívam všade kde som, či tu a či tam 

čakám svoj čas, príde viem dovtedy   mám, svoj oheň v očiach mm...

 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q


Ľudová pieseň  

Idze verbunk idze, hore Košicami 

1. 

Idze verbunk idze, hore Košicami, 

[:zverbuj sa Janíčko s čiernyma očkami.:] 

2. 

Ja še ňezverboval, našilu me vžaľi, 

[:ľenu košeľečku na mňe potarhaľi.:] 

3. 

Cenka košulienka, šila ju Elenka, 

[:šila ju cez týždzen, plakala každý dzen.:] 

4. 

Ket ju vyšivala, pekne si spievala, 

[:ket mi ju davala, žalostne plakala.:] 

5. 

Dalej od Levoči, dalej od Budzina, 

[:budzeš ty plakaci, aj cela rodzina.:] 

6. 

Neplač, milá, neplač, nehub sebe oči, 

[:ved ma nepovedu dalej od Levoči.:] 

7. 

Načo ci, mili moj, ta košielka budze, 

[:ket pojdzeš na vojnukto ju nosic budze?: ] 

8. 

Ket pojdzem do vojny, budze mi na rany 

[:a ket ma zabiju, budze mi do jamy.:] 

 

 

Hudobníci z Košíc: 

● skupina Peter Bič Project 

● skupina Backwards - Skupina nadšencov, ktorá oživila muziku skupiny Beatles.  

● skupina No Name 

● spevák Andy Ďurica 

● operný spevák Štefan Margita 

 

  



Peter Bič Projekt 

 

Pieseň „Čoskoro“ - https://www.youtube.com/watch?v=PCFdJ2PJ3DM 

 

Text piesne: 
Mám toľko prebdených nocí 

Viac ako zhasnutých dní 
A verím v ten pocit 

Ktorý vo mne zostal z nich 

Čoskoro 
Pod modrou oblohou 

Z vrabca bude orol 
O-óu 

Čoskoro 
Možno si dám pohov 
Od všetkých názorov 

Už čoskoro 

Keď z obalu nepohnem sa, dokážem 
Sa aspoň trochu rozdýchať 

Moja cena stúpa, tlak mi klesá 
A kričím, že som tichá 

Čoskoro 
Pod modrou oblohou 

Z vrabca bude orol 
O-óu 

Čo-čo-čo-čoskoro 
Možno si dám pohov 
Od všetkých názorov 

Už čoskoro 

Mám v sebe rozliaty piesok 
Viac, ako sype sa sĺz 

Pýtam sa: "Kde vlastne som?" 
Odpoviem si: "Čo už" 

Keď sa všetko podarí 
Aj keď nejasný je… 

https://www.youtube.com/watch?v=PCFdJ2PJ3DM


 

 

 
 

 

 

 



Prvá domáca úloha z HUV v II. polroku 

Milí piataci, ako prvú domácu úlohu v II. polroku vám dávam: 

1.Napíš názov jednej piesne (ľudovej  alebo hocakej), v ktorej sa spomínajú Košice, napr. ľudová 

pieseň Na košickej turňi dva holubki śedza. 

Kmeťobend – Keď som išiel cez Košice 

2.Uveď aspoň jedného známeho žijúceho alebo už aj nežijúceho hudobníka, hudobnú skupinu, 

speváka či spevákov, ktorý pochádza z Košíc, alebo má s nimi niečo spoločné.  

Igor Timko, Lukáš Adamec, Ondrej Kandráč, Waldemar Matuška, Štefan Margita 

3.Uveď nejakú jeho pieseň, skladbu či album; ak je k dispozícii, tak aj link na ňu, jej text (aspoň jednu 

slohu) a tiež fotografiu tohto speváka/speváčky/hudobníka/hudob. skupiny (link)    

No Name, Chinaski – Na, na, naaa 

https://youtu.be/2cL0mLP58HA  

 

Napr. skupina Nocadeň – vydali album Auróra – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q      

Ak nebudeš vedieť, spýtaj sa rodičov. Tí si toho už viac pamätajú – môžu ti pomôcť. 

https://youtu.be/2cL0mLP58HA
https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q


Prvá domáca úloha z HUV v II. Polroku 

Michaela Pustaiová 

 

1. Ej, až ja budem z Košíc mašírovat, 

dám ja sebe koníčka okovat. 

Dám ja jemu zlaté klince zrobit, 

frajírečko moja, ej, jak ťa mám ožárit. 

 

2. 

Ej ošálim ťa, budeš za mnú plakat, 

ej, budeš za mnú písaníčko písat. 

[:Drobný liter na bílem papíru, 

ej, ked ja budem zajtra na kvartíru.:] 

 

2. Peter Tóth, Marián Čekovský, Puding pani Elvisovej 

 

3. Peter Tóth – Trinitarian  https://www.youtube.com/watch?v=767-jABp3Dg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=767-jABp3Dg


Prvá domáca úloha z HUV v II. polroku 

Milí piataci, ako prvú domácu úlohu v II. polroku vám dávam: 

1.Napíš názov jednej piesne (ľudovej  alebo hocakej), v ktorej sa spomínajú Košice, napr. ľudová 

pieseň Na košickej turňi dva holubki śedza. 

Keď som išiel cez Košice - Kmeťoband 

2.Uveď aspoň jedného známeho žijúceho alebo už aj nežijúceho hudobníka, hudobnú skupinu, 

speváka či spevákov, ktorý pochádza z Košíc, alebo má s nimi niečo spoločné.  

Lukáš Adamec 

3.Uveď nejakú jeho pieseň, skladbu či album; ak je k dispozícii, tak aj link na ňu, jej text (aspoň jednu 

slohu) a tiež fotografiu tohto speváka/speváčky/hudobníka/hudob. skupiny (link)  

Horúca láska 

https://www.youtube.com/watch?v=MW-_2upLDLQ 

  

 

 

Máš tie oči jak uhlíky 

Máš ich jak dievča z Afriky 

No ty si však kráska z Luníka 

Spievaj, tancuj, čaruj mi 

Nechcem byť viac rozumný 

Chcem len tvojou krásou prenikať 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MW-_2upLDLQ


Prvá domáca úloha z HUV v II. polroku 

Milí piataci, ako prvú domácu úlohu v II. polroku vám dávam: 

1.Napíš názov jednej piesne (ľudovej  alebo hocakej), v ktorej sa spomínajú Košice, napr. ľudová 

pieseň Na košickej turňi dva holubki śedza. 

 

" Kec som ja bul u Košici"  

 

2.Uveď aspoň jedného známeho žijúceho alebo už aj nežijúceho hudobníka, hudobnú skupinu, 

speváka či spevákov, ktorý pochádza z Košíc, alebo má s nimi niečo spoločné.  

ĽH Radoslava Kertisa a speváčky FS Borievka z Košíc 

 

3.Uveď nejakú jeho pieseň, skladbu či album; ak je k dispozícii, tak aj link na ňu, jej text (aspoň jednu 

slohu) a tiež fotografiu tohto speváka/speváčky/hudobníka/hudob. skupiny (link)    

Napr. skupina Nocadeň – vydali album Auróra – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q      

Ak nebudeš vedieť, spýtaj sa rodičov. Tí si toho už viac pamätajú – môžu ti pomôcť. 

 

ĽH Radoslava Kertisa - Čardáše z okolia Košíc 

Ľudová hudba Radoslava Kertisa - Čardáše z okolia Košíc - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q
https://www.youtube.com/watch?v=1CIAIZMrAxE


Prvá domáca úloha z HUV v II. polroku 

Milí piataci, ako prvú domácu úlohu v II. polroku vám dávam: 

1.Napíš názov jednej piesne (ľudovej  alebo hocakej), v ktorej sa spomínajú Košice, napr. ľudová 

pieseň Na košickej turňi dva holubki śedza. 

2.Uveď aspoň jedného známeho žijúceho alebo už aj nežijúceho hudobníka, hudobnú skupinu, 

speváka či spevákov, ktorý pochádza z Košíc, alebo má s nimi niečo spoločné.  

3.Uveď nejakú jeho pieseň, skladbu či album; ak je k dispozícii, tak aj link na ňu, jej text (aspoň jednu 

slohu) a tiež fotografiu tohto speváka/speváčky/hudobníka/hudob. skupiny (link)    

Napr. skupina Nocadeň – vydali album Auróra – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q      

Ak nebudeš vedieť, spýtaj sa rodičov. Tí si toho už viac pamätajú – môžu ti pomôcť. 

 

 

 

1,  Ej, až ja budem z Košíc mašírovat 

2  ,hudobná skupina  :      NO  NAME      album :  S láskou 

 Igor Timko 

 

 

   

       

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q


1.) Ľudová pieseň: Ej, až ja budem z Košíc mašírovať 

 

2.) Spevák z Košíc: Lukáš Adamec 

 

 

3.) Pieseň od Lukáša Adamca: Tancuj mi 

https://www.youtube.com/watch?v=a9Y0ms7dM4g 

 

 

 

 



Ľudová pieseň  

Idze verbunk idze, hore Košicami 

1. 

Idze verbunk idze, hore Košicami, 

[:zverbuj sa Janíčko s čiernyma očkami.:] 

2. 

Ja še ňezverboval, našilu me vžaľi, 

[:ľenu košeľečku na mňe potarhaľi.:] 

3. 

Cenka košulienka, šila ju Elenka, 

[:šila ju cez týždzen, plakala každý dzen.:] 

4. 

Ket ju vyšivala, pekne si spievala, 

[:ket mi ju davala, žalostne plakala.:] 

5. 

Dalej od Levoči, dalej od Budzina, 

[:budzeš ty plakaci, aj cela rodzina.:] 

6. 

Neplač, milá, neplač, nehub sebe oči, 

[:ved ma nepovedu dalej od Levoči.:] 

7. 

Načo ci, mili moj, ta košielka budze, 

[:ket pojdzeš na vojnukto ju nosic budze?: ] 

8. 

Ket pojdzem do vojny, budze mi na rany 

[:a ket ma zabiju, budze mi do jamy.:] 

 

 

Hudobníci z Košíc: 

● skupina Peter Bič Project 

● kupina Backwards - Skupina nadšencov, ktorá oživila muziku skupiny Beatles.  

● skupina No Name 

● spevák Andy Ďurica 

● operný spevák Štefan Margita 

 

  



Peter Bič Projekt 

 

Pieseň „Čoskoro“ - https://www.youtube.com/watch?v=PCFdJ2PJ3DM 

 

Text piesne: 
Mám toľko prebdených nocí 

Viac ako zhasnutých dní 
A verím v ten pocit 

Ktorý vo mne zostal z nich 

Čoskoro 
Pod modrou oblohou 

Z vrabca bude orol 
O-óu 

Čoskoro 
Možno si dám pohov 
Od všetkých názorov 

Už čoskoro 

Keď z obalu nepohnem sa, dokážem 
Sa aspoň trochu rozdýchať 

Moja cena stúpa, tlak mi klesá 
A kričím, že som tichá 

Čoskoro 
Pod modrou oblohou 

Z vrabca bude orol 
O-óu 

Čo-čo-čo-čoskoro 
Možno si dám pohov 
Od všetkých názorov 

Už čoskoro 

Mám v sebe rozliaty piesok 
Viac, ako sype sa sĺz 

Pýtam sa: "Kde vlastne som?" 
Odpoviem si: "Čo už" 

Keď sa všetko podarí 
Aj keď nejasný je… 

https://www.youtube.com/watch?v=PCFdJ2PJ3DM


 

Sčamba 

 
Pieseň: „Spomaľme ľudia“ - https://www.youtube.com/watch?v=icov2qvzJwM 

 
Text piesne: 

Čerešenky pripravene v sobotu v sobotu. 
Ščamba im tu asistuje po boku po boku. 
Hej dino dina dina zašpiva tu aj dedina 

dnes večer dnes večer. 
Stoja chlopi a i ženy pri sebe pri sebe. 
Operaju hlavy vzorne o sebe o sebe. 

Hej dino dina dina zašpiva tu aj dedina 
dnes večer dnes večer. 

A tam Ščamba še pridava a zrychli a zrychli. 
Žeby ľudze na rychlos si privykli privykli. 
Hej dino dina dina zašpiva tu aj dedina 

dnes večer dnes večer. 
A my nadoske sme šicke z dzedziny z dzedziny. 
Z jednej veľkej prebarsdobrej rodziny rodziny. 

Hej dino dina dina zašpiva tu aj dedina 
dnes večer dnes večer. 

Čerešenky pripravene v sobotu v sobotu. 
Ščamba im tu asistuje po boku po boku. 
Hej dino dina dina zašpiva tu aj dedina 

dnes večer dnes večer. 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icov2qvzJwM


Prvá   domáca   úloha   z HUV   v II.   polroku   

Milí   piataci,   ako   prvú   domácu   úlohu   v II.   polroku   vám   dávam:   

1.Napíš   názov   jednej   piesne   (ľudovej    alebo   hocakej),   v ktorej   sa   spomínajú   Košice,   napr.   ľudová   pieseň   
Na   košickej   turňi   dva   holubki   śedza.   

  Ej,   az   ja   budem   z   Kosic   masirovat     

2.Uveď   aspoň   jedného   známeho   žijúceho   alebo   už   aj   nežijúceho   hudobníka,   hudobnú   skupinu,   speváka   
či   spevákov,   ktorý   pochádza   z Košíc,   alebo   má   s nimi   niečo   spoločné.     

Backwards     

3.Uveď   nejakú   jeho   pieseň,   skladbu   či   album;   ak   je   k dispozícii,   tak   aj   link   na   ňu,   jej   text   (aspoň   jednu   
slohu)   a �ež   fotografiu   tohto   speváka/speváčky/hudobníka/hudob.   skupiny   (link)     

h�ps://www.youtube.com/watch?v=uDXMLwss7Ss   

  

Napr.   skupina    Nocadeň    –   vydali   album    Auróra    –   link:    h�ps://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q     

Ak   nebudeš   vedieť,   spýtaj   sa   rodičov.   Tí   si   toho   už   viac   pamätajú   –   môžu   �   pomôcť.   

https://www.youtube.com/watch?v=uDXMLwss7Ss
https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q


Prvá domáca úloha z HUV v II. polroku 

Milí piataci, ako prvú domácu úlohu v II. polroku vám dávam: 

1.Napíš názov jednej piesne (ľudovej  alebo hocakej), v ktorej sa spomínajú Košice, napr. ľudová 

pieseň Na košickej turňi dva holubki śedza. 

Ej, až ja budem z Košíc mašírovat 

Drišľak - Pieseň Košice 

Kmeťoband - Cez Košice  

2.Uveď aspoň jedného známeho žijúceho alebo už aj nežijúceho hudobníka, hudobnú skupinu, 

speváka či spevákov, ktorý pochádza z Košíc, alebo má s nimi niečo spoločné.  

spevák Peter Stašák 

spevák Lukáš Adamec 

hudobník Laco Rychtarik 

hudobník, spevák Peter Bič 

speváčka Lina Mayer 

speváčka Kristína - študovala na košickom konzervatóriu 

skupina No name 

skupina The Backwards 

hudobník Marián Čurko 

Ondrej Kandráč, skupina Kandráčovci 

3.Uveď nejakú jeho pieseň, skladbu či album; ak je k dispozícii, tak aj link na ňu, jej text (aspoň jednu 

slohu) a tiež fotografiu tohto speváka/speváčky/hudobníka/hudob. skupiny (link)  

Napr. skupina Nocadeň – vydali album Auróra – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q  

 

Lukáš Adamec, vydal album Lukáš Adamec, link na pieseň Tancuj mi 

Lukáš Adamec - Tancuj Mi [ Official Video ] - YouTube 

text: 

Krásna a neznáma 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q
https://www.youtube.com/watch?v=a9Y0ms7dM4g


Zviera a v nej dáma 

Vábiš ma krivkami 

Súboj je pred nami 

Vôkol už zastal čas 

Túžim byť dnes víťaz 

Do noci vyhrávať 

Do rána sa vnárať 

Tak poď a tancuj, spievaj, hraj 

Tak poď a tancuj, život ochutnaj 

Tak poď a tancuj, neprestávaj žiť 

Tak poď a tancuj, tancuj mi 

 

a link na pieseň Horúca láska 

Lukáš Adamec - Horúca Láska [ Official Video ] - YouTube 

text: 

Máš tie oči jak uhlíky 

Máš ich jak dievča z Afriky 

No ty si však kráska z Luníka 

Spievaj, tancuj, čaruj mi 

Nechcem byť viac rozumný 

Chcem len tvojou krásou prenikať 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MW-_2upLDLQ


Fotka Lukáša Adamca 

 

a fotka Lukáša Adamca so mnou a s mamkou 

 

 

Ak nebudeš vedieť, spýtaj sa rodičov. Tí si toho už viac pamätajú – môžu ti pomôcť. 



Prvá domáca úloha z HUV v II. polroku 

Milí piataci, ako prvú domácu úlohu v II. polroku vám dávam: 

1.Napíš názov jednej piesne (ľudovej  alebo hocakej), v ktorej sa spomínajú Košice, napr. ľudová 

pieseň Na košickej turňi dva holubki śedza. 

2.Uveď aspoň jedného známeho žijúceho alebo už aj nežijúceho hudobníka, hudobnú skupinu, 

speváka či spevákov, ktorý pochádza z Košíc, alebo má s nimi niečo spoločné.  

3.Uveď nejakú jeho pieseň, skladbu či album; ak je k dispozícii, tak aj link na ňu, jej text (aspoň jednu 

slohu) a tiež fotografiu tohto speváka/speváčky/hudobníka/hudob. skupiny (link)    

Napr. skupina Nocadeň – vydali album Auróra – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q      

Ak nebudeš vedieť, spýtaj sa rodičov. Tí si toho už viac pamätajú – môžu ti pomôcť. 

1. Cez košice 

2. Lukáš Adamec 

3. Tancuj mi 

4.  
5. https://www.youtube.com/watch?v=a9Y0ms7dM4g 

https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q

