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                                                                                                    Estera Juhászová/0918949538     10.1.2019 
 
Vec: Pozvánka na konferenciu 
 
 
 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Vás pozýva na podujatie:                       

„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry “ 
V. medzinárodná konferencia  

 

Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej len ROS) 
Termín konania: 7.-8.2.2019 Levice  (štvrtok, piatok)  
Miesto konania konferencie 7.2.2019: Hotel Golden Eagle, Námestie Hrdinov, Levice 
 
 
Odborným garantom konferencie je  Mgr.art. Barbora Morongová PhD.,  
riaditeľky odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín 
obyvateľstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
 
 
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, FPU a KULTMINOR  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. 
 



 

 

 
 
                                              Tematické celky konferencie 7.2.2019:  

- Ľudový tanec. Výučba ľudového tanca, spevu a hudby  a jej vplyv na folklórne hnutie.  
Rozvoj zručnosti a kompetencii pomocou detských ľudových hier. Choreografické 
myslenie/tvorba. 

- Vzdelávací systém. Umelecké odborné vzdelávanie  
- Zachovanie tradícií. Zbierky. Folkloristická rozprava.  
- CIOFF – posilnenie  medzinárodnej pozície v oblasti kultúry. 

 
Oslovení prednášajúci:  
 
Mgr. Andrej Kotlárik, odborný referent Fondu na podporu umenia, Bratislava 
 
Dr. Gergely Agócs PhD., etnograf, muzikant, docent Univerzity v Debrecíne, vedecký 
pracovník Hagyományok Háza (Dom tradícií), Budapešť, Maďarsko 
 
Dr. Katalin Mizerák PhD. vysokoškolská docentka Maďarskej univerzity tanečného umenia 
Budapešť, Maďarsko 
 
Péter Lévai, vysokoškolský pedagóg, odborný pracovník Maďarskej univerzity tanečného 
umenia Budapešť, Maďarsko 
 
Dr. Bernáth László, PhD. univerzitný docent, Univerzita ELTE PPK, Budapešť, Maďarsko 
 
Szilvia Nemes, tanečný pedagóg, profesionálna tanečnica, choreografka, prednášajúca 
lektorka Maďarskej univerzity tanečného umenia Budapešť, Maďarsko 
 
Mgr. Katarína Babčáková PhD. metodička folklóru, etnologička, Národné osvetové centrum  
Bratislava, riaditeľka SNS CIOFF Slovakia 
 
Ján Mernik, umelecký vedúci folklórnej skupiny Pivnica, Srbsko 
 
Mgr. Petra Vaňková, umelecká vedúca VFS Poľana, Brno, Česko 
 
Ing. Martin Ťasko, manažér, umelecký vedúci FS Orgonina, Vranov nad Topľou 
 
Farkas Emőke, zástupkyňa ZUŠ Kenderke, Tata, Maďarsko, program Fürkész pre ZUŠ  
 
Ágnes Nagy Tatárné, pedagóg ľudového tanca, Budapešť, Maďarsko program „Így tedd rá“, 
pre MŠ 

 

Podrobný program konferencie:   

 podrobný program konferencie(časové rozpätie prednášok, poradie) bude zaslané 
prihláseným účastníkom 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tvorivé dielne  8.2.2018 (piatok) 

Miesto konania: Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász 

Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, 934 01 Levice 

Jazyk tvorivých dielní: slovenský, maďarský (tlmočenie zabezpečené) 
 

1.tvorivá dielňa  
(8.00 – 9.00) Farkas Emőke: projekt Fürkész, pre pedagógov zo ZUŠ  
 
(9.15-10.15) Ágnes Nagy Tatárné: program „Így tedd rá!“ pre pedagógov z MŠ 
 
(10.30-11.30) Nemes Szilvia: Néptánc gesztusok és hétköznapi gesztusok, mint koreográfiai 
inspirációk/Gestá v ľudovom tanci a každodenné gestá, ako choreografické inšpirácie 
 
11.30-12.30 obedňajšia prestávka 
 
2. tvorivá dielňa  
(12.30-13.30) Dávid Dudás: Metodika výučby mužských tancov “legíneš“ 
 
(13.45-14.45) Gergely Agócs: Metodika prípravy na výučbu ľudoveho spevu 
 
3. tvorivá dielňa  
(15.00-16.00) Katalin Mizerák : Agressziókezelő gyakorlatok az iskolai és a szabadidős 
tevékenységek során (A „másság-kezelése” játékosan)/Cvičenia na zaobchádzanie agresivity 
počas školských a voľnočasových aktivít  (Zaobchádzanie s „inakosťou“- hravo) 
 
Podmienky účasti:  

 zaregistrovať sa môžete prostredníctvom zaslania vyplneného formulára emailom na adresu 
juhaszova@roslevice.sk do 31.1.2019  

 

 potvrdenie účasti na konferencii 7.2.2019 (úhrada účastníckeho poplatku 10€, zahŕňa: 
obed a večera vo štvrtok, prezentačný materiál)  

 

 potvrdenie účasti na tvorivých dielňach 8.2.2019 (úhrada účastníckeho poplatku 5€, 
zahŕňa: obed v piatok a prezentačný materiál)  

 

 potvrdenie účasti na konferencii a na tvorivých dielňach 7.-8.2.2019 (úhrada 

účastníckeho poplatku 20€, zahŕňa: obed a večera vo štvrtok, obed v piatok, ubytovanie na 
internáte zo štvrtka na piatok a prezentačný materiál)  



 

 

                                                         (prosíme vašu voľbu podčiarknuť)  
 

 úhradu účastníckeho poplatku prosíme zaslať na účet Regionálneho osvetového strediska v 
Leviciach: SK25 8180 0000 0070 0031 1345 do 31.1.2019  

 

 ak má prihlásený účastník záujem o vystavenie potvrdenia o prijatej platbe a účasti na 
konferencií, je potrebné kontaktovať koordinátorku projektu vopred  
 
 

 
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 
 
 
 
 

S pozdravom, 

Alžbeta Sádovská, Mgr. 

riaditeľka Regionálneho osvetového strediska   
v Leviciach 

mailto:juhaszova@roslevice.sk
http://www.roslevice.sk/

