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Vec: Pozvánka na cyklický vzdelávací program v rámci projektu 
VZDELÁVAME UMENÍM 

      

Regionálne  osvetové stredisko v Leviciach Vás pozýva na ďalšie cyklické školenie a cyklus tvorivých 

dielní, ktoré sú voľným pokračovaním vzdelávacích seminárov určených pre vedúcich folklórnych 

kolektívov, tanečníkov, pedagógov MŠ. ZŠ. SZUŠ a ZUŠ.  

        Tematické zamerania jednotlivých víkendových seminárov poskytujú účastníkom informácie z 
oblasti metodiky výučby ľudového tanca a zároveň reflektujú aktuálne problémy, súvisiace so stavom 
a smerovaním scénického folklorizmu na Slovensku. Teoretické poznatky sa doplnia praktickými 
ukážkami cvičení, zameraných na tanečno - pedagogickú prácu s rôznymi vekovými kategóriami 
interpretov. Odborné semináre v roku 2019 sa konajú po troch líniách: 
 

I. Vzdelávací program:  
Nonverbális és másodlagos verbális kommunikáció a magyar 
néptáncban/Neverbálna a druhotne verbálna komunikácia v maďarskom 
ľudovom tanci. Néptánc gesztusok és hétköznapi gesztusok, mint koreográfiai 
inspirációk/Gestá v ľudovom tanci a každodenné gestá, ako choreografické 
inšpirácie) 

 
Odborný seminár zameraný na výučbu ľudového tanca (ale aj na výučbu všetkých tanečných žánrov)  
a na tvorbu choreografie sa koná pod taktovkou  profesora Pétera  Lévaiho , vysokoškolského 
pedagóga, vedúceho katedry magisterského štúdia  z Maďarskej univerzity tanečného umenia 
(MUTU) z Budapešti, a choreografky Szilvia Nemes z MUTU z Budapešti. V rámci metodiky výučby 
ľudového tanca vytvoríme jedinečnú formu odborného vzdelávania sa pre pedagógov, tanečníkov, 
vedúcich folklórnych kolektívov z celého Slovenska, keď najnovšie poznatky účastníci získajú priamo 
od zakladateľa metodológii výučby ľudového tanca prof. Lévaiho. Na Slovensku ojedinelými sú jeho 
prednášky o analýze archívnych záznamov a ich reprodukcii ako metodickom prístupe k 
vyhodnoteniu a spracovaniu pramenného folklórneho materiálu. 
Odborné semináre sa uskutočnia v Želiezovciach (viď. plagát v prílohe).   
Termíny:  13.-14.apríla 2019, 
                  18.-18.mája 2019 
                  23.-24.novembra 2019 
                  7.-8.decembra 2019. 
Podmienkou účasti na tvorivých dielňach je zaplatenie účastníckeho poplatku na číslo účtu: 
7000311345/8180 (IBAN SK25 8180 0000 0070 0031 1345) a zaslanie záväznej prihlášky spolu aj s 
potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok je 10,00€/osoba/1tvorivá 
dielňa (1 dvojdňové víkendové stretnutie).  Počet prihlásených účastníkov je 20 osôb /1 tvorivá 



 

 

dielňa. Jazyk odborného seminára: slovenský, maďarský (tlmočenie zabezpečené). Termín uzávierky 
je 29.3.2019. 
 

II. Vzdelávací program  
 

Agressziókezelő gyakorlatok az iskolai és a szabadidős tevékenységek során 
(A „másság-kezelése” játékosan)/Cvičenia na odbúranie  agresivity počas 
školských a voľno-časových aktivít (Zaobchádzanie s „inakosťou“- hravo).  
A népi játék és a néptánc helye, szerepe az általános pedagógiában. Általános 
készségek fejlesztése mondókával, játékkal, tánccal/Miesto a úloha detských 
hier a ľudového tanca vo všeobecnej pedagogike/Rozvoj základných zručností 
s riekankami, s hrami, s tancom. 
 
Na jar primárnym celkom odborných seminárov sú prednášky s cvičeniami na odbúranie  
agresivity počas školských a voľno-časových aktivít, zaoberať sa bude aj s poruchami 
správania a so zaobchádzaním  s „inakosťou“. Účastníci si obdržia aj metodický materiál už 
vydaný k danej téme. Prednášajúca lektorka  Dr. Katalin Mizeráková, PhD., z Katedry 
pedagogiky Maďarskej univerzity tanečného umenia v Budapešti. 
Termín: 9.-10.marca 2019 

Detské hry, metodika výučby detských hier a rozvoj základných zručností je témou jesenných 
odborných seminárov. Lektorkou bude Mgr. Katalin Balatoni PhD. zakladateľka metodologii 
programu „Így tedd rá!“ pre školskú a predškolskú vekovú kategóriu. 
Odborné semináre sa uskutočnia v Želiezovciach (viď. plagát v prílohe)na Základnej škole.  
Termíny: 28.-29.septembra 2019 
                 26.-27.októbra 2019. 
Podmienkou účasti na tvorivých dielňach je zaplatenie účastníckeho poplatku na číslo účtu: 
7000311345/8180 (IBAN SK25 8180 0000 0070 0031 1345) a zaslanie záväznej prihlášky spolu aj s 
potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok je 10,00€/osoba/1 víkendové 
stretnutie. Počet prihlásených účastníkov je 30 osôb /1 odborný seminár. Jazyk odborného seminára: 
slovenský, maďarský (tlmočenie je zabezpečené). Termín uzávierky je 29.2.2019. 
 

III. Vzdelávací program: Medzinárodné prezentácie a mobility 
 

V rámci metodiky výučby ľudového tanca v rokoch 2017  a 2018 sme vytvorili jedinečnú formu 
odborného vzdelávania pre prihlásených pedagógov, tanečníkov, vedúcich folklórnych kolektívov z 
celého Slovenska, keď najnovšie poznatky účastníci získali počas návštevy školských i mimoškolských 
zariadení, návštev základných umeleckých škôl a zúčastnili sa na vyučovacom procese na Maďarskej 

univerzite tanečného umenia v  Budapešti. Konštruktívna tanečná pedagogika a jej využitie v 
praxi výučby ľudového tanca na ZŠ, MŠ, ZUŠ a účasť vo vyučovacom procese na Maďarskej 
univerzite tanečného umenia v Budapešti: táto veta plne charakterizuje medzinárodnú 
vzdelávaciu aktivitu realizovanú ROS Levice v spolupráci s Maďarskou univerzitou tanečného 
umenia v Budapešti a vďaka Fondu na podporu umenia.  
Vďaka im dni strávené v rámci cezhraničnej spolupráce  v Maďarsku  aj v roku 2019 budú naplnené 
hodinami konštruktívnej práce, ktorá napriek fyzickej i psychickej námahe prinesú účastníkom pozitívny 
pocit z množstva získaných teoretických vedomostí a predovšetkým praktických metodických zručností a 
kompetencií pri výučbe ľudového tanca, pri príprave na tanec prostredníctvom pohybových hier, pri 
poznávaní štruktúry, formy a funkcie ľudového tanca na základe archívnych audiovizuálnych prameňov, i pri 
vedení nácviku ako vyučovacieho procesu s jeho edukačnými, ale aj sociálno-psychologickými funkciami.  



 

 

Odborným garantom a koordinátorom zo strany zahraničného partnera projektu je  Péter Lévai, 
vysokoškolský profesor,  vedúceho katedry magisterského štúdia  Maďarskej univerzity tanečného 
umenia v Budapešti.  
„.....Vysoká úroveň organizačného zabezpečenia (vynikajúce ubytovanie, zabezpečenie dopravy, možnosti 
stravovania), množstvo získaných teoretických vedomostí i praktických ukážok charakterizovali toto podujatie, 
ktoré v budúcnosti odporúčame absolvovať nielen tanečným pedagógom a vedúcim folklórnych kolektívov, ale 
tiež odborníkom s kompetenciou iniciovať zmeny v školskom zákone s cieľom rozvíjania tak pohybových 
a vokálnych zručností, ako aj vedomostí z oblasti regionálnej výchovy..................“(Katarína  Babčáková, 
odborná pracovníčka NOC Bratislava)  

 
Termíny vzdelávacieho seminára v zahraničí sú: 

20.-23.marca 2019 – prvá štvordňová aktivita je smerovaná do Sárospatak, 
Sátoraljaújhely, Miskolc, Nyíregyháza  a Budapešť. Počas štyroch dní školských i 

mimoškolských zariadení, základných umeleckých škôl, navštívime školu s integrovanými deťmi,  
zúčastníme sa tréningového procesu dospelého folklórneho súboru,  zúčastníme sa na vybraných 
vyučovacích prednáškach na Maďarskej univerzite tanečného umenia v  Budapešti. 

Podmienkou účasti  je zaplatenie účastníckeho poplatku na číslo účtu: 
7000311345/8180 (IBAN SK25 8180 0000 0070 0031 1345) a zaslanie záväznej prihlášky 
spolu aj s potvrdením o zaplatenie účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok je  
30 €/osoba – zahŕňa účasť, ubytovanie 3x, stravovanie –3x raňajky. Jazyk medzinárodnej 
mobility: slovenský, maďarský (tlmočenie je zabezpečené). Počet prihlásených účastníkov je 35 osôb. 
Termín uzávierky je 1. marca 2019. 

 

5.-6.apríla 2019 - návšteva XXXIX. ročníka Celoštátneho tanečného domu a 
jarmoku ľudových remeselníkov (miesto Športová Aréna) v Budapešti.  
Podrobný plán dvojdňovej aktivity dostanú účastníci mailom vopred. Naplánované sú predstavenia a 
workshopy individuálne aj spoločné. Účastníci sa zúčastnia: v tanečných workshopov,  koncertov ľudových 
hudieb, prezentácii nových tanečných programov, výučieb ľudového tanca, na besedách s tanečnými 
majstrami a choreografmi. Ubytovanie (2 noci) je zabezpečené v hotely, stravovanie (okrem raňajok) si 
účastník zabezpečí sám. Vstupné do Športovej Arény zabezpečuje ROS Levice. 
Podmienkou účasti je zaplatenie účastníckeho poplatku na číslo účtu: 7000311345/8180 (IBAN SK25 8180 
0000 0070 0031 1345) a zaslanie záväznej prihlášky spolu aj s potvrdením o zaplatení účastníckeho 
poplatku. Účastnícky poplatok je 30,00€/osoba. Jazyk medzinárodnej mobility: slovenský, maďarský 
(tlmočenie je zabezpečené). Počet prihlásených účastníkov je 35 osôb. Termín uzávierky je 25. marca 2019. 

 
Tešíme sa na Vašu účasť! 

                                                                                                                                                                                    
S pozdravom                   

                                                                                                                 Alžbeta Sádovská, Mgr. 

                                                                                                                                        riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach 

 

Kontakty a viac informácií:                                                                     Hlavným partnerom je  
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
Estera Juhászová, metodička folklóru, koordinátorka projektu 
Fr.Hečku 25, 934 47 Levice 
00421 918 949 538, juhaszova@roslevice.sk 
www.roslevice.sk 

http://www.roslevice.sk/

