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Svadobné kroje si ušili sami 
 
 
 
Redaktorka: Prvým prekvapením pre rodičov Majerovcov zo Šajby bolo zistenie, že sa 

ich dcéra ide vydávať.  Druhé prekvapenie prišlo, keď oznámila, že chce mať 
celú svadbu v kroji, ktorý si aj sama vyšije.  

Nevesta: Vzhľadom k tomu1, že mám vzťah k folklóru a hlavne k ľudovému odevu, 
tak preto som sa rozhodla, že teda na tú svadbu by som si chcela niečo 
vlastné pripraviť. 

Redaktorka: Kroj začala budúca nevesta spoločne s ocinom šiť a vyšívať v máji tohto 
roka. Stihli to tak za necelý polrok. Dnes je už kroj hotový.  

Nevesta: Ten kroj je svadobný, zo Šajby a vlastne skladá sa z týchto niektorých častí. 
Môžem vám to ukázať na tomto slávnostnom, ktorý vlastne robila moja 
starká.  

Redaktorka: Kroj sa bude skladať zo zelenej vyšívanej kytli2, fiertuchy alebo teda zástery 
z bieleho brokátu, vlastnoručne vyšívaného brusliaku3, oplecka4, ktoré 
Miška zdobila paličkovou čipkou, a taktiež vyšívané kosičky5. Súčasťou 
svadobného oblečenia bude aj takáto obdobná parta. Tú, ako aj celý kroj 
nám ale na kameru neukázali. Nie žeby nechceli, ale ako povera vraví, najmä 
ženích by pred svadbou kroj vidieť nemal. Čo sme však vidieť mohli, je 
ženíchov kroj. Ten celý ušil práve nevestin otec. Svadobný dar ako sa patrí.  

Otec nevesty: Mládenec je z Oravy, takže bolo by dobré, keby sa ženil vo svojom rodnom 
kroji. No, tak toto bola moja premiéra oravského kroju6. Problém bol nájsť 
z ich dediny pravý kroj, ten, čo sa tam u nich nosí. Kým to sme pozháňali. 
A  už keď to doniesli sem, som si to popredkresľoval, prefotil a potom to už 
išlo celkom.  

Redaktorka: Kroj sa pánovi Mirovi podarilo ušiť s prestávkami zhruba za dva mesiace, 
a to bez dopichaných rúk od ihiel či inej ujmy na zdraví. No a čo bolo na 
tomto celom najťažšie?  

Nevesta: Najťažšie bolo skrývať to pred ženíchom, keďže nemôže... ten vlastne 
svadobný odev ženích by nemal vidieť, lebo to prináša nešťastie. Takže som 
vlastne vyšívala len vtedy, keď bol v práci, alebo keď som si zobrala nejaké 
voľno z práce ja. 

Redaktorka: Zatiaľ sa darí šaty skrývať úspešne, takže žiadne nešťastie v manželstve by 
byť nemalo.    

 
 
 
TV Hronka, 1. 10. 2019, minutáž: 02:09 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=RS9cM5Llces&t=41s)    

 
1 štandardne: vzhľadom na to, že ... 
2 hovorovo, sukňa 
3 hovorovo, zdobená vesta 
4 oplecko (N) – krátka zdobená košeľa so širokými rukávmi 
5 kosička (F) – trojuholníková šatka na plecia 
6 štandardne: kroja 
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