
 

 

              

                                           

 
Váš list číslo/zo dňa                                Naše číslo                    Vybavuje/linka                             Levice 
                                                                                                    Estera Juhászová/0918949538     8.12.2017 
 
 
 
Vec: Pozvánka na konferenciu 
 
 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Vás pozýva na podujatie:                       

„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry  
– ideológie vo folklórnom hnutí“ 

IV. medzinárodná konferencia  
 
Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej len ROS) 
Termín konania: 25.-26.1.2018,Levice  (štvrtok, piatok) 10.00 – 18.00  
 
Miesto konania konferencie 25.1.2018: Hotel Golden Eagle, Námestie Hrdinov, Levice 
Realizované pod záštitou: štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Konrád Rigó 
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia 
Jazyk konferencie: slovenský, maďarský (tlmočenie zabezpečené) 
 
Charakteristika: 
Základnou orientáciou ROS je  dlhodobé, cieľavedomé a komplexné smerovanie k rozmanitosti 
regionálnych a lokálnych kultúrnych prejavov v záujmovo – umeleckej činnosti. Medzi naše aktivity 
patrí aj organizovanie metodických  a odborných seminárov pre zvyšovanie vedomostí o vlastnej 
regionálnej, lokálnej a tradičnej kultúre. Zameriavame sa na rozvoj medzinárodnej spolupráce v 
oblasti kultúry, vytvárame a sprostredkujeme medzinárodné partnerstvá a siete v oblasti tradičnej 
kultúry. Pomocou  poskytnutých finančných prostriedkov z dotačného systému MK SR , ÚV SR a FPU 
už od roku 2011 organizujeme tvorivé dielne pre vzdelávanie vedúcich folklórnych kolektívov z celého 
Slovenska.                                                                                                          
 
Cieľ  konferencie:   
-  poukázať na priamu a dynamickú výmenu názorov a skúseností na medzinárodnej úrovni, tak 
prispieť k rozvoju tvorivosti v oblasti metodiky výučby ľudového tanca na aktivitách tanečnej 
antropológie a tanečnej folkloristiky 
- spoznať rôzne metódy pri výučbe ľudového tanca pre tanečných i netanečných pedagógov                                   
- poskytnúť nové poznatky, ukázať na príležitosti hlbšej spolupráce, na posilnenie Vyšehradskej 
štvorky v rámci kultúrneho a vzdelávacieho dialógu. 
 
Cieľová skupina:  vedúci folklórnych kolektívov, choreografi, tanečníci z celého Slovenska, metodici  
regionálnych a krajských osvetových stredísk. 
 
Tematické celky konferencie 25.1.2018:  
Otváracie tematické celky  uvedie a moderátorom diskusie bude Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. 
(dramaturgička, etnomuzikologička, Banská Bystrica) 

1. Ľudový tanec, ľudová kultúra. Prenos tanečných vedomostí a ich prijímanie. Metamorfózy 
tanca. Výučba ľudového tanca a jej vplyv na folklórne hnutie. 



 

 

2. Vývoj vzdelávacieho systému. Umelecké odborné vzdelávanie. Možnosti výučby ľudového 
tanca v inštitucionálnych rámcoch v 2018.  

3. Zachovanie tradícií. Rozvoj zručnosti a kompetencii pomocou detských ľudových hier.   
4. Choreografické myslenie. 

 

Prednášajúci: 
Mgr.art. Katalin Balatoni PhD., Univerzita ELTE PPK, Budapešť, Maďarsko 

Peter Vajda, tanečný pedagóg, Košice 
Mgr.Zuzana Bobriková, novinárka, Košice 
József Farkas, Hagyományok Háza, Budapešť, Maďarsko 
Dr.Katalin Mizerák, vedúca katedry, vysokoškolská docentka Univerzita tanečného umenia 
Budapešť, Maďarsko 
Mgr.Peter Kocák, pedagóg, choreograf, Vranov nad Topľou 
Péter Lévai, vysokoškolský pedagóg, odborný pracovník Univerzita tanečného umenia 
Budapešť, Maďarsko 
Mgr.Katarína Babčáková PhD. metodička folklóru, etnologička, Národné osvetové centrum  
Bratislava 
Mgr.Jaroslava Kohútová, Vladimír Mišík, vedúci súboru DFS Kornička, Trenčín 
Eliška Hrbíková, choreografka, umelecká vedúca DFS Malý Vtáčnik, Prievidza 
Mgr.Alžbeta Lukáčová, PhD. dramaturgička, etnomuzikologička, Banská Bystrica 
Szilvia Nemes, tanečný pedagóg, profesionálna tanečnica Maďarského štátneho ľudovo-
umeleckého súboru, choreografka, Budapešť, Maďarsko 

Dr.Bernáth László, PhD. univerzitný docent, Univerzita ELTE PPK, Budapešť, Maďarsko 
Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD. tajomníčka katedry, odborná asistentka  Katedry tanečnej 
tvorby, VŠMU Bratislava 
 

Miesto konania tvorivých dielní 26.1.2018: Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom 

maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, 93401 Levice.   

1.tvorivá dielňa (8.00 – 10.00) 
Péter Lévai 
 
2. tvorivá dielňa (10.30 – 12.30) 
Katalin Mizerák 
 
3. tvorivá dielňa (13.30 – 15.30) 
Alžbeta Lukáčová 
 
 
Podrobný program konferencie a tvorivých dielní:   

 podrobný program konferencie(časové rozpätie prednášok, poradie) bude včas zaslané  
 
 
 
Úsilím všetkých zainteresovaných je, aby medzinárodná konferencia  dôstojne prezentovala výsledky 
umeleckej práce v oblasti ľudového umenia v širokom kontexte, aby prezentovala tradičnú kultúru a 
primerane - atraktívnym spracovaním ju včleňovala do súčasnej kultúry. 
 
 Tešíme sa na Vašu účasť. 



 

 

 
Viac info: 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
Koordinátor projektu: 
Estera Juhászová, metodička ROS 
Fr.Hečku 25 
934 47 Levice 
00421 918 949 538 
juhaszova@roslevice.sk 
www.roslevice.sk 
 

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 

S pozdravom, 

Alžbeta Sádovská, Mgr. 

riaditeľka Regionálneho osvetového strediska   
v Leviciach 
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