Valika Foltýnová – v Lozorne žije so svojou rodinou a aj
vďaka manželovi, ktorý odtiaľto pochádza, sa Lozorno
stalo jej pravým domovom až do takej miery, že priložila
ruku k dielu a aktívne prispela ku kultúrnemu rozvoju
Lozorna práve založením tejto speváckej skupiny. Loza
je ako jej ďalšie dieťa, láska ku spevu a tradíciam sa
odráža v jej aktivitách. Loze dáva rozvahu a ako
správna kapitánka udáva jej smer. Valika spieva 1. hlas

Lenka Lutonská – pochádza zo Stupavy, avšak v
Lozorne sa tiež udomácnila vďaka manželovi. Lenka je
najmladšia členka skupiny a oblasť duchovných piesní
je plne pod jej taktovkou. Lenka je pre Lozu nevyhnutný
článok aj hrou na klávesoch a dokonca aj na organe.
Srší z nej obrovská pohoda a kľud, ktorý sa veľmi
pozitívne odráža na atmosfére nácvikov aj vystúpení.
Lenka spieva tiež prvý hlas.

Vlasta Hubková – je rodená Lozorňanka, žije tu i
pracuje a jej obrovské nasadenie pre jej rodnú dedinu a
jej obyvateľov sa prejavilo aj v tom, že popri množstvu
aktivít a koníčkov zistila, že sa dá aj spievať . V
skupine spieva 1. hlas, jej umelecké cítenie a tvorivosť
pomáha Loze v napredovaní novými nápadmi a
spoluorganizáciou vystúpení a akcií.

Eva Laudisová – z Lozorna nepochádza,no žije tu už
niekoľko rokov a tiež patrí k tým, ktoré sa tu plne
udomácnili. O Evičke treba prezradiť i to, že účinkuje vo
viacerých zboroch v Bratislave, jej profesionalita sa
odzrkadľuje vo všestrannosti a prispôsobivosti – nemá
problém zaspievať hocijaký hlas. Jej príjemná,
nekonfliktná povaha, zmysel pre precíznosť a
profesionalita sú pre Lozu veľkým obohatením.

Edita Valachová – tiež v Lozorne žije už nejaký piatok
so svojou rodinou a ako jedni z mála zapadli sem tak,
že dnes ich snáď nikto neberie ako „Paščekárú“. Editka
spieva 1. hlas, je veľmi priateľská, milá a ochotná,
často krát zmobilizuje dokonca aj manžela do rôznych
akcií, za čo im je Loza vždy veľmi vďačná.

Anička Ryšková – je „cezpoľná“, žije v Malackách a
ochotne dochádza do Lozorna na všetky nácviky aj
vystúpenia, aby mohla prispieť ku kultúre obce aj
celého regiónu. V skupine spieva 1. hlas. Hudba, spev
je niečo, čo jej robí obrovskú radosť, ktorú z nej cítiť a
ktorá je veľmi nákazlivá a pre kolektív obohacujúca.

Oľga Jánošová – je Záhoráčka, nepochádza z Lozorna,
ale tiež patrí k tým, ktoré sa sem privydali a plne sa
udomácnili. V Loze nie je od úplného začiatku, spieva
2. hlas, svojou ochotou, temperamentom,
energičnosťou v dobrom zmysle slova patrí k hnacím
motorom Lozy a pôsobenie v Loze jej zase pomáha sa
odreagovať od náročného zamestnania v zdravotníctve.

Anička Hurbaničová – v Lozorne ju pozná takmer
každý, keďže až do dôchodku ľuďom nosila poštu. K
Loze sa pridala neskôr, spieva 2. hlas. Okrem jej
príjemnej povahy, zmyslu pre presnosť a spoľahlivosť,
obohacuje Lozu aj svojou pohostinnosťou, keby ste
nevedeli, tie malé, mimoriadne chutné pagáčiky na
akciách Lozy sú z jej kuchyne.

Helena Havlíková, ktorú ľudia volajú aj Helička je tiež
srdcom Lozorňanka, spieva 2. hlas a napriek tomu, že je
najstaršou členkou skupiny, je jej nevyhnutným článkom –
s Valikou sú totiž skvelá dvojka pri spievaní duet, má
naozaj nezameniteľný a nádherný hlas, ktorý v duetách
krásne vynikne. Aj fotka vypovedá o tom, že je to akčná
žena – vo svojom veku stále pracuje, stíha toho naozaj
veľa, avšak dokáže si čas zadeliť tak, aby sa mohla
zrelaxovať pri nejakom seriáli, na ktorý sa po skúške
vždy veľmi ponáhľa.

Terka Beňková tiež cezpoľná, žije v Malackách a
prezradíme aj to, že ju do Lozy doviedla jej teta Anička
Rišková. V Loze spieva 1. hlas a mnohí ste ju možno
ešte nevideli. Áno, je služobne najmladšia, rada spieva
ľudové piesne a keď už sa bavíme o Terke, musíme
povedať to, že to jedna zodpovedná, svedomitá
osôbka, vždy ochotná pomôcť a zapojiť sa.

Gabika Ondrovičová – patrí tiež k tým členkám, ktoré
sa v Lozorne udomácnili po sobáši a s Terkou patrí k
služobne mladým členkám. Gabika spieva 1. hlas a
účinkovanie v Loze jej pomáha dobiť baterky, keďže sa
popri náročnému zamestnaniu, domácnosti s 3mi deťmi
každého veku takmer nezastaví. Gabika je veľmi
príjemná a milá osôbka, vzdelaná, mimoriadne sčítaná,
dá sa s ňou baviť na každú tému a aj vďaka
skúsenostiam aj veľmi empatická a ochotná poradiť aj
pomôcť.

Mgr. Art Pavel Zajáček – je známy slovenský dirigent,
hudobný skladateľ a hráč na trombón. V roku 1994
založil Orchester Pavla Zajáčka, s ktorým účinkoval aj v
programoch Slovenskej televízie a Slovenského
rozhlasu. Popri množstvu podujatí, na ktorých sa
zúčastňuje so svojím orchestrom, vedie 3 spevácke
súbory v Lozorne vrátane Lozy, ktorú hudobne vedie od
jesene 2010. S rodinou žije v Plaveckom Štvrtku.

