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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 
- súčasťou konferencie je aj krst dvoch zbierok: „Tanečno-pohybová 
výchova hravými metódami " -„Mozgásra és táncra nevelés játékos 
módszerekkel"  - dvojjazyčná zbierka nácviku tanca a pohybových hier 
na základe dramatickej výchovy I. a II. časť ( podporené z dotačného 
systému MK SR  a ÚV SR v roku 2014)  
 
Prednášajúci 
 

1. Mgr. Ján Paprčka, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava  
2. Mgr. Petra Krnáčová, PhD., riaditeľka ÚZUČ NOC,  

Bratislava 
3. Mgr. art. Péter Lévai, Ph.,  odborný pracovník VŠTU,  

Budapešť (MR) 
4. Doc. Katalin Mizerák, PhD., vedúca Katedry pedagogiky, 

VŠTU, Budapešť  (MR)    
5. Doc. Ján Blaho, choreograf, tanečný pedagóg,  Katedra tanečnej 

tvorby VŠMU, Bratislava  
6.  Mgr. art.  Agáta Krausová, ArtD., pedagogička ľudového 

tanca, etnochoreologička, Katedra etnológie a folkloristiky  FF 
UKF Nitra 

7. Mgr. art. Stanislav Marišler,  ArtD., odborný asistent KTT 
VŠMU Bratislava,  umelecký vedúci SĽUK-u 

8. Mgr. Katarína Babčáková, PhDr., etnologička, Katedra 
etnológie a folkloristiky  FF UKF Nitra,      odborná  
pracovníčka ÚZUČ NOC, Bratislava 
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9. Dušan Hégli, tanečný pedagóg, choreograf, umelecký vedúci 
tanečného divadla Ifjú Szivek/Mladé Srdcia, Bratislava 

10. Mgr. art. Martin Urban, PhD., tanečný pedagóg, choreograf, 
UMB Banská Bystrica 

11. Mgr. Art. Ing. Slavomír Ondejka, pedagóg ľudového tanca, 
choreograf 

12. PhDR. Alena Kotvanová, riaditeľka kancelárie Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 
 

Hostia 
Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., VŠMU Bratislava 
Doc. Mgr. Marta Poláková, ArtD., VŠMU Bratislava 
Mgr. Sofia Doskalová, ÚV SR 
Dr. Zsolt Harmati, I. radca Veľvyslankyne  MR Bratislava 
Mgr. Daniela Gundová, riaditeľka KOS v Nitre 
Katarína Király, konateľka, Celoštátna slovenská samospráva v MR 
Dr. Vlastimil Fabišík, choreograf, režisér, Brno 
Mgr.art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD. , tanečný pedagóg, choreograf, 
CTK Myjava 
Mgr. Viera Vlčková, riaditeľka ROS Komárno 
Mgr.art. Miroslava Palanová, riaditeľka LKS, choreograf, Liptovský 
Mikuláš 
Silvia Nemeš, choreografka a lektorka, Budapešť (MR) 
 
Organizátor 
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, www.roslevice.sk 

 
 
 
 
 
 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150113&app=1&c=qtypehosted&s=qtype&rc=qtypehosted&dc=&euip=87.197.106.52&pvaid=5b327694319c4e60890dac263fc03c30&dt=Desktop&fct.uid=3b1fd799919c4ac0b0b7a0ccbd69981c&en=wFwOv0Mq3bQrK4mUr%2bVwtBgooLFrS2MRkY5nxbqb7AI%3d&du=www.htf.vsmu.sk%2fpeople.php%3fid%3dliszkayova&ru=http%3a%2f%2fblekko.com%2fa%2fserpr%3fr%3dcgo4Q4MO-vT3KtdAdygMp51a-Jc-1uLHGy2b3Zu3cXygVW_oyTLe7JY6R1WsfG9DU0Spv1aO0jQEk8XaI7oIG-47fFnU9uQUrbLzN_z4-3z7mpHoRD58jM6IK3QmAkYL5rnrWOWhCPUx5Q5G2S_w4UJvDkqaqKdTtNvEb2Qol84zBY704jTMsvBLWmhzqbt9V0b4GuEX4gxmYFmNJ3eaTg%26exp%3djens_mojo%26_C%3dJ1%26p%3d1&ap=1&coi=866&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=59475A2CEB72A2D257336B6AF574458A
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„VZDELÁVANIE V OBLASTI 
FOLKLORIZMU NA SLOVENSKU“ 
 
Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka 

 
 
Abstrakt 
 

V úvode príspevok identifikuje systém organizácie osvetovej 
činnosti a jej postavenia v štátnej správe a samospráve. Objasňuje 
základné pojmy v oblasti folklorizmu. Na základe špecifikácie 
jednotlivých okruhov vedomostí v oblasti folklorizmu uvádza separátne 
stupne vzdelania, rozsah vedomostí, ktoré poskytujú a možnosti ich 
dosiahnutia na vzdelávacích inštitúciách na Slovensku. V závere uvádza 
spôsob doplnkového vzdelávania.  
 

Tento príspevok je uvádzacím k odbornej konferencii 
o pedagogike ľudového tanca. Keďže už dlhodobo v oblasti folklorizmu 
absentujú vzdelávacie aktivity, je potrebné si ozrejmiť základné pojmy 
a systém vzdelávania v tejto oblasti.    

 
 
 
 



9 
 

Organizácia v osvetovej činnosti 
 
Od roku 1989 sa venujem pedagogike ľudového tanca vo 

folklórnych kolektívoch na Slovensku. Časom som si rozširoval svoje 
vedomosti  o tanci všeobecne a najmä o ľudovom tanci. Postupom času 
som začal pôsobiť aj  v širšom kontexte doma aj v zahraničí. Začal som si 
však všímať fakt širokej neinformovanosti o ľudovom tanci. Ako sa to 
stalo? Prečo vo folklórnom hnutí dlhodobo absentuje odborné 
vzdelávanie? 

 

 
      
 
Po transformácii spoločnosti po roku 1989 v oblasti osvetovej 

činnosti dlhodobo prebiehali rôzne reformy. Ich výsledkom bolo 
oddelenie štátnej správy a samosprávy a tým aj oddelenie Národného 
osvetového centra ako najvyššej osvetovej inštitúcie pod správou štátu 
a Krajských a regionálnych centier, ktoré sa dostali pod správu 
samosprávy. Tým sa narušil systém odborného vedenia a NOC 
v Bratislave sa dostalo iba do pozície odporúčateľa. Krajské a regionálne 
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strediská svoju činnosť organizujú na pokyny samosprávy. Každý kraj si 
vytvoril vlastný systém osvetovej činnosti a často to boli úplne 
nekoncepčné riešenia iba na základe politických preferencií. V niektorých 
krajoch zrušili osvetové strediská a namiesto nich zriadili kultúrne centrá, 
ktoré sústreďujú činnosť na polo komerčné účely a osvetovú činnosť plnia 
iba okrajovo. 

Z tohto pohľadu vyplýva, že činnosť v oblasti osvetového 
pôsobenia nie je možné viesť koncepčne ale ostáva iba na úrovni ľudského 
faktoru.  

 
Z hľadiska odborných informácii pociťujeme celú generačnú 

medzeru. Generácia odborných pracovníkov spred roku 1989 nepripravila 
svojich nástupcov. Ich formovanie prebiehalo na úrovni samovzdelávania 
a čiastkového vzdelávania. Ďalšia generácia sa vyformovala až po 
ukončení štúdií po transformácií štátneho vzdelávacieho systému 
vysokých škôl zameraných na ľudovú kultúru.  

Je preto pre mňa ako odborníka dosť nepochopiteľné, kto dnes 
vystupuje ako tanečný pedagóg, etnológ, etnochoreológ, etnomuzikológ 
a choreograf a iba na základe záujmovej činnosti bez odborného vzdelania 
šíri často neúplné informácie. Ak niekto pôsobí v oblasti folklorizmu 
dlhšie obdobie, prisvojuje si vzdelanie, ktoré nemá a odborná verejnosť to 
dlhodobo toleruje.  
 Vysoko si vážim všetkých, ktorí sú aktívni v oblasti folklorizmu 
a zapájajú sa, čo aj len okrajovo do tejto činnosti. V okamihu ak ale ide 
o nadhľad k danej téme, rozhoduje úroveň poznatkov, ktoré daná 
osobnosť má. Tu by mali byť citeľné rozdiely a odborná verejnosť by to 
mala v spolupráci s amatérskym hnutím prezentovať. Je iba na nás aby 
sme si uvedomili, na akej pozícii v rámci celého systému sa nachádzame 
a či naše vedomosti sú dostatočné, aby sme si ju obhájili. 
  
  
Základné pojmy pre vzdelávanie v oblasti 
folklorizmu 
 
  Vo svojom príspevku by som sa preto rád zmienil o vzdelávaní 
a vzdelaní v oblasti folklorizmu na Slovensku. Najprv spomeniem 
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niekoľko základných pojmov v tejto oblasti, aby sme si ujasnili 
terminológiu, ktorú používame a z toho vyplývajúce kontexty, ktoré nám 
otvoria pohľad do danej problematiky. Keďže ide o základné pojmy 
presne definované, nedovolím si ich necitovať. Najprv si rozoberieme 
základné pojmy ako je „folklór“ a „folklorizmus“. 
 
FOLKLÓR – súhrnné označenie pre ľudové piesne, hudbu, tance, 
slovesnosť, hry a dramatické útvary, ktoré sa prenášajú medzi generáciami 
formou priamej kontaktnej komunikácie. Tieto kultúrne javy sa realizujú 
v malých sociálnych skupinách a existujú vo viacerých variantoch. 
Odrážajú sa v nich sociálne vzťahy, etické a estetické názory, ktoré sú 
obrazom kolektívnych noriem spoločenstva. Ich pretrvávanie 
v kolektívnej pamäti súvisí obvykle s viacerými funkciami, ktoré 
v konkrétnom prostredí plnia: estetickou, poznávacou, obradovou, 
výchovnou, zábavnou, ale aj ekonomickou (vyberanie pri obchôdzkach). 
Folklór je súčasťou skupinovej identity, má výrazné etnické znaky a dnes 
sa považuje za hodnotnú časť nehmotného kultúrneho dedičstva. 
(Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1995. s. 139).  
 Ide teda o živú súčasť tradičnej kultúry, ktorá sa v prirodzenom 
prostredí prenáša tradovaním z generácie na generáciu. Keďže v tejto 
oblasti pôsobia z hľadiska výučby (pedagogiky) pôvodní nositelia ľudovej 
kultúry, nebudeme sa touto oblasťou v príspevku zaoberať. 
 
FOLKLORIZMUS – využívanie alebo napodobňovanie prvkov ľudovej 
kultúry mimo jej prirodzeného prostredia a spravidla mimo pôvodných 
funkcií. Folklorizmus predstavuje historicky dlhodobý proces 
vzájomného ovplyvňovania umeleckých prejavov takzvanej „ľudovej“ a 
„vysokej“ proveniencie. Pod folklorizmom sa tiež chápe druhá existencia 
folklóru, to znamená sprostredkovanie javov ľudovej kultúry z druhej 
ruky. V súčasnosti sa folklorizmus skúma spravidla v dvoch líniách, ktoré 
sa však vzájomne prelínajú a nie je ich možné striktne od seba oddeliť. 
Vonkajšiu líniu tvorí využívanie javov ľudovej kultúry v oblasti 
komerčných záujmov, napríklad turistiky a podobne. Vnútornú líniu tvorí 
záujem rôznych skupín i jednotlivcov o cieľavedomé uchovávanie, 
ochranu a rozvíjanie ľudových tradícií. S ohľadom na rôzne oblasti 
ľudového umenia a ich využívanie sa folklorizmus delí na hudobný 
(využívanie a napodobňovanie hudobného folklóru), literárny (využívanie 
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a napodobňovanie slovesného folklóru), tanečný (využívanie a 
napodobňovanie tanečného folklóru), scénický (vyžívanie javov ľudovej 
kultúry na scéne) a výtvarný (napodobňovanie a využívanie ľudového 
výtvarného umenia mimo autentického prostredia). (Encyklopédia 
ľudovej kultúry Slovenska. 1995. s. 140).  

Z definície vyplýva, že všetko, čo sa nás ako pedagógov ľudového 
tanca týka, sa deje v oblasti folklorizmu, teda využívame 
a napodobňujeme tanečný folklór. Na základe našej práce to následne 
využíva autor umeleckého diela pri svojej práci na scénické spracovanie 
(nie naopak, pedagóg ľudového tanca vyučuje scénický tanec na základe 
požiadavky autora a to potom prezentujeme ako ľudový tanec).  
 
 Na to, aby sme mohli kvalifikovane pôsobiť v oblasti či už 
folklóru, ale hlavne v oblasti folklorizmu, kde poskytujeme vedomosti 
sprostredkovane teda cez pedagógov, si musíme uvedomiť rozsah 
informácií a oblasti, v ktorých sa pohybujeme. Poznatky o javoch 
a prvkoch tradičnej kultúry delíme do piatich základných oblastí: 
 
ETNOLÓGIA – „vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kultúrou a spôsobom 
života človeka ako člena určitej spoločnosti. Etnológia skúma súčasné 
kultúrne prejavy spravidla s ohľadom na ich historickú perspektívu, 
zaoberá sa vývojom kultúry i otázkami kultúrnej zmeny. Súčasťou 
predmetu etnologického výskumu je i historické štúdium ľudovej kultúry, 
ktorá vo viacerých európskych krajinách, vrátane Slovenska, tvorí 
významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Hlavnou metódou získavania 
empirických poznatkov o kultúrnych javoch a konaní človeka je 
v etnológii terénny výskum. Pomocou pozorovania a rozhovorov s ľuďmi 
etnológia popisuje a analyzuje určitú kultúru vo vzťahu k istej spoločnosti 
v konkrétnom čase a priestore.“ (Etnológia na Slovensku na prahu 21. 
storočia. 2002. s. 277 ). 

V súčasnosti vystupuje do popredia aj nový odbor KULTÚRNA 
ANTROPOLÓGIA – ktorá skúma ľudskú kultúru (najmä morfologické a 
psychologické podmienky jej vzniku a pod.). (Encyklopédia ľudovej 
kultúry Slovenska. 1995. s. 290).  

Na rozdiel od etnológie teda nehľadá iba kultúrne javy a artefakty 
ale hľadá odpovede na otázku, prečo a za akých podmienok vznikali. 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
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ETNOCHOREOLÓGIA – „vedná disciplína, ktorá sa zaoberá 
komplexným skúmaním ľudových tancov a hier. Zapodieva sa zbieraním, 
dokumentáciou, analýzou, systematikou a mnohostrannou interpretáciou 
ľudových tancov.“ (Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1995. s. 
128) 
 Z tejto definície teda jasne vyplýva, že tieto vedomosti nie je 
možné získať iba štúdiom, ale je potrebné v danej oblasti folkloristiky (ako 
vednej oblasti) aj dlhoročne prakticky pôsobiť.  

V súčasnosti aj v tomto odbore vystupuje do popredia nový odbor 
TANEČNÁ ANTROPOLÓGIA – ten skúma morfologické, 
psychologické a religiózne podmienky vzniku tancov a ich súvislosti. 
Úlohou tohto odboru je skúmanie podmienok vzniku tancov z rôznych 
hľadísk. 
 
ETNOMUZIKOLÓGIA – „základná hudobnovedná disciplína, ktorá sa 
vyvinula z hudobnej folkloristiky pod vplyvom hudobnej histórie, 
etnografie a sociálnej i kultúrnej antropológie. Skúma hudbu kmeňových 
spoločenstiev, ľudovú hudbu a hudbu mimoeurópskych civilizovaných 
etnických spoločenstiev. Hlavné úlohy: pomocou zvukového záznamu a 
notového zápisu dokumentovať prevažne ústne tradované hudobné 
prejavy, analyzovať ich, sprístupniť a štýlovo charakterizovať - 
vzájomnou konfrontáciou rozličných hudobných  kultúr skúmať ich 
historický pôvod, teritoriálne rozšírenie, vývoj, vzájomné vzťahy a otázky 
vzniku hudby.“ (Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1995. s. 129).  

Pre oblasť folklorizmu z daného vyplýva mať poznatky o pôvode 
hudobného materiálu a jeho interakcii s tanečným materiálom. Je 
potrebné aby sme vedeli prečo a za akých podmienok hudobné štýly a 
tance vznikali a ako sú navzájom podmienené. Tanec bez správneho 
hudobného podkladu stráca svoje opodstatnenie (svoju funkciu – aj 
interpretačnú stránku). Bez správneho kontextu týchto dvoch zložiek nie 
je možná plnohodnotná interpretácia ľudového tanca. 
 
PEDAGOGIKA – „veda o zákonitostiach výchovy, vzdelávania a rozvoja 
človeka (v spoločnosti). Výchovný proces teda môžeme klasifikovať ako 
vysoko komplexný proces zámerného pôsobenia jedného človeka (alebo 
skupiny ľudí) na druhého človeka (alebo skupinu ľudí) za cieľom 
vyvolania zmeny v štruktúre jeho (ich) osobnosti, pričom 
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z celospoločenského hľadiska sa týmto pôsobením zabezpečuje prenos 
kultúrnych statkov daného spoločenstva.“ (Úvod do pedagogiky. 2006. s. 
17). 
 Pedagóg ľudového tanca teda musí mať základné poznatky 
o psychomotorickom vývoji človeka, aby mohol kvalifikovane pôsobiť na 
osobnosť vyučovaného a viesť výchovný proces za účelom jeho 
vzdelávania. Bez poznatkov z jednotlivých oblastí folklorizmu (ktoré 
majú nedeliteľné kontexty) nie je možné účinne viesť proces 
vzdelávania. Ak vyučuje tanečný pedagóg odborne nepripravený 
z hľadiska anatomického vývoja človeka, potom môže dochádzať 
k celoživotným deformačným zmenám v neprospech človeka (trvalému 
poškodeniu zdravia - časté sú najmä poškodenia kĺbov a chrbtice).  Sú teda 
potrebné aj najnovšie odborné vedomosti z týchto odborov.   
 
 Je až zarážajúce, že v amatérskom hnutí je často za pedagóga 
nominovaný tanečník pôsobiaci v kolektíve niekoľko rokov bez 
akéhokoľvek odborného tanečného vzdelania. Aj napriek jeho najlepšej 
snahe môže viesť tanečníkov k trvalému poškodzovaniu zdravia 
a zavádzaniu v podávaní informácií o ľudovej kultúre a ľudovom tanci 
(podávajú sa iba informácie, ktoré tanečník získal interpretáciou 
choreografií v kolektíve bez kontextov vedomostí z oblasti folklóru 
a folklorizmu). 
 
CHOREOGRAFIA – „je sled tanečných modelov (motívov) v divadelnej 
produkcii (predstavení) alebo umenie tvoriť a usporiadať tance pre 
divadelné predstavenie.“  (Choreografia ľudového tanca. 1984. S. 16) 

Ide teda o výber a časovú aj priestorovú organizácia technických 
a výrazových prostriedkov pre vyjadrenie obsahu tanca. Z hľadiska nášho 
vnímania ide o scénické spracovanie ľudového tanca. Musíme teda brať 
do úvahy, že vyjadrovacím prostriedkom je ľudový tanec. Pre autora by 
teda malo byť úplnou samozrejmosťou, že daný tanečný štýl ovláda (ak 
nie, je úlohou pedagóga ľudového tanca aby tento vyjadrovací prostriedok 
rešpektoval a tanečný zbor patrične pripravil). 
  
 Týmto som chcel iba uviesť zložitosť a šírku záberu poznatkov 
z oblasti tanečnej pedagogiky ľudového tanca a s tým súvisiace odbory. 
Ak sa stretneme s odborníkom v oblasti tradičnej kultúry, šírka jeho 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tanec
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poznatkov zvyčajne súvisí s mierou jeho vzdelania a jeho poznatkami 
z praktickej činnosti. V ďalšom sa teda aspoň v základoch zmienim 
o možnostiach vzdelávania v jednotlivých odboroch ľudovej kultúry (so 
zameraním na potreby pedagógov ľudového tanca) na Slovensku. 
 
 
 
Odborné vzdelávanie v oblasti folklorizmu na 
Slovensku 
 
 Odborné vzdelávanie v oblasti folklorizmu na Slovensku je 
realizované na niekoľkých stupňoch. Každý typ vzdelávania je zameraný 
na niektorú oblasť a zabezpečuje buď pedagógov (počas štúdia je nutné 
absolvovať pedagogické minimum) alebo pracovníkov v rámci osvetovej 
činnosti a profesionálneho alebo amatérskeho pôsobenia v oblasti 
folklorizmu. 
 
Stredoškolské vzdelanie: 
 
Stredoškolské umelecké vzdelanie špecifikované v § 16 zákona 245 z roku 
2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov   
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PEDAGOGIKA TANCA 
-  vyššie odborné vzdelanie v oblasti tanca (titul DiS. art., uvádza sa za 
menom) 
- stredné školy zamerané na vyššie odborné vzdelanie v oblasti tanca 

 DiS. art. – diplomovaný umelec – tento titul získa študent po absolvovaní 
štúdia na 8 - ročnom Konzervatóriu. Ukončuje teda pedagogické štúdium. 
Zároveň je oprávnený vyučovať ako pedagóg tanca na ZUŠ. 
  Z tohto vyplýva, že absolvent 8 - ročného konzervatória už vo 
veku 18 rokov je odborne pripraveným vyučovať na ZUŠ (s minimálnou 
odbornou praxou).   
 
- vyššie odborné vzdelanie v oblasti tanca (titul DiS. art., uvádza sa za 
menom) 
- stredné školy zamerané na vyššie odborné vzdelanie v oblasti tanca 

 DiS. art. – diplomovaný umelec – tento titul získa študent po absolvovaní 
štúdia na 6 - ročnom Konzervatóriu. Ukončuje teda pedagogické štúdium. 
Zároveň je oprávnený vyučovať ako pedagóg tanca na ZUŠ.  
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Vysokoškolské vzdelanie: 
 
Vysokoškolské vzdelanie špecifikované v §52 a § 53 Zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách.  
 

 
 
ETNOLÓGIA  
– Etnologické vzdelanie (titul Mgr., uvádza sa pred menom) 
- vysoké školy zamerané na etnológiu. Každá škola je špecializovaná na 
určitý odbor. To teda znamená, že nie na každej škole je plnohodnotne 
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vyučovaný každý odbor. Pre svoje zameranie sú preferované predmety 
k určitej špecializácii. Prináša to špecifické vedomosti, ktoré 
prednaznačujú aj uplatnenie študentov v praxi.  
 
Univerzita Komenského v Bratislave – Katedra etnológie a muzeológie –  
Študenti sú vzdelávaní hlavne pre ich uplatnenie v oblasti odborných 
pracovníkov múzeí a muzeálnych zbierok. 
UKF Nitra – FF - Katedra etnológie a folkloristiky 
Vzdelávanie študentov je zamerané na uplatnenie v oblasti folklorizmu 
a osvetovej činnosti. Zameranie je najmä na oblasť folklorizmu 
v amatérskom hnutí, odbornej vedeckej činnosti a osvetovej činnosti. 
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Katedra etnológie a 
mimoeurópskych štúdií 
Vzdelávanie je zamerané najmä na konfesionálnu oblasť a kulturológiu. 
Prešovská univerzita – FF - Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie 
Vzdelávanie je zamerané na Estetiku a Kulturológiu. 
 
ETNOCHOREOLÓGIA  
– Etnochoreologické vzdelanie (titul Mgr., uvádza sa pred menom) 
- vysokoškolské vzdelanie s týmto zameraním je iba na jednej škole. 
Pripomínam však fakt, že bez dlhoročnej praxe toto vzdelanie nie je v tejto 
oblasti relevantné. Pre tento odbor sú nutné širokospektrálne vedomosti, 
ktoré nie je možné získať iba štúdiom na škole ale je potrebné ich získavať 
ďalším dlhoročným štúdiom a praxou.  
 
UKF Nitra – FF - Katedra etnológie a folkloristiky 
 
ETNOMUZIKOLÓGIA  
– Etnomuzikologické vzdelanie (titul Mgr., uvádza sa pred menom) 
- vysoké školy zamerané na etnomuzikológiu 
 
UKF Nitra – FF - Katedra etnológie a folkloristiky 
Absolventi sú pripravený zastupovať funkcie odborných pracovníkov 
v oblasti etnomuzikológie a osvetovej činnosti. 
 
PEDAGOGIKA – Pedagogické vzdelanie v oblasti ľudovej kultúry (titul 
Mgr., Mgr. art., uvádza sa pred menom) 
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- vysoká škola je zameraná na pedagogickú prácu v oblasti ľudovej 
kultúry  
 
Prešovská univerzita – PF – Katedra hudby a katedra výtvarnej výchovy 
a umenia 
Absolventi sú pripravený na vyučovanie ľudovej hudby na 1 stupni ZŠ. 
Vzdelávanie je čiastočne zamerané na pedagogiku v oblasti tradičnej 
kultúry a kulturológie pre 1 stupeň ZŠ. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Katedra hudobnej kultúry 
Poskytuje vzdelanie pre hudobno-výchovné predmety, s rozšírením pre 
konkrétne druhy školských hudobných a hudobno-tanečných súborov 
a amatérske (ochotnícke) telesá – teda okrajovo aj pre folklórne súbory. 
Vysoká škola múzických umení v Bratislave – HTF – Katedra tanečnej 
tvorby 
Pripravuje študentov v oblasti pedagogiky ľudového tanca na všetkých 
typoch škôl. 
 

Z tohto vyplýva, že okrem tanca nemáme v oblasti ľudovej 
kultúry špeciálne pripravených pedagógov pre vzdelávací proces. Preto je 
relevantné, že túto oblasť vypĺňajú na všetkých typoch škôl prioritne 
odborne pripravené osoby bez pedagogického vzdelania. 
 Na Prešovskej univerzite sa síce pripravujú odborníci aj z oblasti 
kulturológie, ich zameranie je však iba na vyučovací proces na 1 stupni 
ZŠ. Na Univerzite Mateja Bela sú podávané základné informácie 
o scénickom spracovaní materiálu ľudovej kultúry. Nie sú tam podávané 
plnohodnotné vedomosti pre vyučovanie v oblasti folklorizmu. 
 
CHOREOGRAFIA – vzdelanie v oblasti choreografie ľudového tanca 
(titul Mgr. art., uvádza sa pred menom)  
- vysoká škola je zameraná na vzdelávanie v oblasti tvorivého procesu 
scénickej tvorby v oblasti ľudového tanca 
 
Vysoká škola múzických umení v Bratislave – HTF – katedra tanečnej 
tvorby 
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Ďalšie tituly vo vzdelávaní v oblasti folklorizmu: 
 
Vysokoškolské vzdelanie špecifikované v §54 Zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách.  
 

Terciálne odborné vzdelanie v oblasti folklorizmu 

Doktor umenia  
ArtD. 

terciálne odborné vzdelanie v oblasti umenia  
– pedagogika ľudového tanca 
- choreografia ľudového tanca 

Doktor filozofie 
PhD. 

terciálne odborné vzdelanie v oblasti filozofických 
vied 
(etnológia, etnochoreológia, etnomuzikológia, ???) 

 
 
ArtD. (uvádza sa za menom) – doktor umenia – získané na VŠMU, KTT 
– môže byť v oblasti pedagogiky alebo choreografie ľudového tanca. 
Absolventi zastávajú funkcie vo vedeckých inštitúciách a pri vzdelávaní 
na vysokých školách. 
 
PhD. (uvádza sa za menom) – doktor filozofie – získané na univerzitách 
so zameraním na etnológiu, etnochoreológiu alebo etnomuzikológiu. 
Absolventi zastávajú funkcie vo vedeckých inštitúciách a pri vzdelávaní 
na vysokých školách. 
 

Ide o terciálny stupeň vzdelania orientovaný najmä získavanie 
poznatkov založených na súčasnom stave vo vedeckej, umeleckej 
a publikačnej činnosti a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu. 
Tento stupeň vzdelania je skôr zameraný k tomu aby jeho absolventi 
vytvorili štruktúru vedecko-odbornej činnosti a po odbornej stránke 
zabezpečovali skvalitňovanie činnosti v oblasti folklorizmu. 
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Doplnkové vzdelávacie kurzy a školenia: 
 

 
 
Certifikované kurzy – doplnkové odborné vzdelávanie ukončené 
záverečnou skúškou. Tieto kurzy sa organizujú iba pod garanciou MŠ SR. 
Absolventi týchto kurzov majú garanciu odborného vzdelania podľa 
zamerania kurzu. To znamená, že absolvent kurzu je odborným 
pedagógom pre tú oblasť, ktorá je garantovaná kurzom. 
 
Odborné školenia – odborné vzdelávanie formou prednášok, ktoré nie je 
ukončené  skúškou 
 Ide o doplnkové vzdelávanie, ktoré je alebo nie je viazané 
záverečnou skúškou. Je súčasťou najmä v amatérskom pôsobení. Úroveň 
jednotlivých kurzov a školení nie je striktne viazaná a certifikovane 
ukotvená. Ich úroveň je teda veľmi závislá na lektoroch, ktorí vedú 
vzdelávanie. Podávanie informácií z praxe je veľmi prínosné, ak však nie 
sú tieto informácie podávané v kontextoch (prednášateľ nie je odborne 
vzdelaný a nemá nadhľad k téme) často sú zavádzajúce. V podstate 
nepovedia účastníkovi školenia načo a s akým prínosom tieto informácie 
spracovávať pre vlastnú prax.  
 Veľmi dôležitým faktorom z hľadiska pamäte je najmä 
preskúšanie – záverečné skúšky. Ak sa obmedzíme iba na podanie 
informácií, z hľadiska pedagogiky skončíme iba v polovici edukačného 
procesu. Fixácia informácií neprebieha a sám prednášajúci pedagóg nevie 
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reflektovať na vlastné prednášky ak nemá spätnú odozvu cez diagnostiku 
prostredníctvom preskúšania. Je teda iba na vlastnej aktivite a sebareflexii 
prednášateľa pokiaľ je schopný identifikovať obsah svojej výučby a jej 
dosah cez účastníkov školenia v teréne.  
 
 Toto sú iba základné informácie spojené s oblasťou pedagogiky 
tanca v oblasti folklorizmu. Takto nastavená legislatívna stránka 
(štruktúra štátnej správy a samosprávy) v podstate ani neumožňuje 
odborné zastrešenie v tejto oblasti. Tam, kde končia systémové chyby je 
dôležitý ľudský faktor. My sami si vytvárame pravidlá a je iba na nás, ako 
ich budeme dodržiavať a prispôsobovať pre skvalitnenie našej činnosti. 
Na samotné pochopenie problémov je ale potrebné mať aspoň základný 
prehľad o fungovaní systému. Zároveň je dôležité mať informácie 
o jednotlivých oblastiach a disponovať základnými poznatkami o ich 
obsahu. Ak sa v tejto problematike orientujeme, pomôže nám to rýchlejšie 
získať informácie dôležité pre náš osobnostný rast a pôsobenie v reálnom 
živote. 
 
 

Znaky učiteľskej práce 
  
 Na záver by som ešte spomenul niekoľko znakov učiteľskej práce, 
ktorá sa nás všetkých, ktorý chceme v praxi ale aj v edukačnom procese 
pôsobiť dotýka. Tieto znaky sformulovala Európska komisia v roku 2005, 
keďže majú jasný európsky charakter. Učiteľské povolanie si vyžaduje: 
 
- vysokú pripravenosť (odborno-predmetovú, psychologickú 
a pedagogickú) 
- o jednotlivých stupňoch som sa už zmienil a každý kto chce pôsobiť ako 
pedagóg by si mal uvedomiť, aký je rozsah jeho vzdelania a ako s ním pri 
svojom pôsobení nakladá 
 
- je spätá s celoživotným vzdelávaním (kontinuálne vzdelávanie) 
- tu by si mal každý uvedomiť, či si rozsah svojich vedomostí pravidelne 
dopĺňa na školeniach, kurzoch, seminároch a konferenciách alebo na 
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základe absolvovania jedného stupňa vzdelania pôsobí v jeho intenciách 
po celý svoj život 
 
- je mobilné povolanie (flexibilita, pružnosť, zapojenie do EU mobilít) 
- každý pedagóg by pri svojej činnosti mal pružne a pohotovo reagovať na 
zmenu svojho pôsobenia, či už inštitucionálnu alebo edukantov (zmena 
dispozícii vyučovaných, generačná zmena, zmena etnická, národná 
a pod.). V jeho záujme by mal rozširovať svoje pôsobenie aj za hranice 
regiónu, prípadne štátu, či už po stránke pedagogickej ako vyučujúci alebo 
ako vzdelávajúci sa. 
 
- spočíva na partnerstve (s rodičmi, inými odborníkmi, komunitou) 
- edukácia nie je uzatvorené partnerstvo učiteľ - žiak ale má vyplývať 
z celkového pohľadu spoločenskej potreby. Na to aby bol pedagóg 
vzorom musí preberať všetky dostupné informácie, uvážene na nich 
reagovať a používať ich vo výučbe.  
 
 Aj krátke zhrnutie znakov pedagogickej práce nám dáva najavo, 
že táto práca je veľmi náročná. Byť sám sebou, vnímať okolie, prijímať, 
spracovávať a predávať vedomosti v nekončiacom procese poukazuje na 
nutnosť neustáleho kolotoča vedomostí. Kto raz z tohto vlaku vystúpi 
ťažko hľadá cestu späť. 
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25 
 

 

TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 
Z POHĽADU ŠTÁTNEJ KULTÚRNEJ 
POLITIKY 
 
Mgr. Ján Paprčka  
 

Tradičná ľudová kultúra, ako súčasť nehmotného kultúrneho 
dedičstva,  je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti 
vytvorených v tradičných spoločnostiach a zviazaných so sociálnymi 
vrstvami nazývanými ľud (na Slovensku najmä roľníci, remeselníci, 
robotníci a ďalšie neprivilegované sociálne vrstvy). Prenášala sa z 
generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v podstatne 
menšej miere písomnou formou. Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a 
živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, avšak viaceré 
jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity a uchovávajú sa 
ako prejavy lokálneho, regionálneho alebo národného kultúrneho 
dedičstva. 

 Úlohou štátu je vytvárať také podmienky a nástroje starostlivosti 
o tradičnú ľudovú kultúru, aby sa mohla zachovať vo svojom prirodzenom 
prostredí, aby sa nestratila z kultúrneho vedomia obyvateľov Slovenskej 
republiky, aby bola inštitucionálne chránená a aby bola prístupná pre 
súčasné ako aj budúce generácie. Bez primeraného záujmu a podpory 
štátu o koordinovaný a systematický výskum, identifikáciu, 
dokumentáciu, uchovávanie, starostlivosť a ochranu tradičnej ľudovej 
kultúry hrozí, že zanikne veľké množstvo z jej prejavov. 

 Túto skutočnosť si uvedomuje aj medzinárodné spoločenstvo 
reprezentované najmä Organizáciou Spojených národov pre vzdelanie, 
vedu a kultúru. Táto organizácia je známa pod označením UNESCO. 
UNESCO vyvíja veľké úsilie v snahe o spoločný a koordinovaný program 
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ochrany tradičnej ľudovej kultúry. Prvým významným dokumentom 
v tejto oblasti je Odporúčanie na ochranu tradičnej kultúry a folklóru, 
ktoré Generálna konferencia UNESCO schválila na svojom 25. zasadnutí  
v dňoch 17. októbra až 16. novembra 1989 v Paríži. Významnou 
iniciatívou UNESCO bolo v roku 2001 Vyhlásenie majstrovských diel 
ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva a vytvorenie svetového zoznamu 
týchto majstrovských diel. V roku 2005 bola do tohto zoznamu zapísaná 
aj Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba. K ďalším významným 
dokumentom patrí aj Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho 
dedičstva, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2006. Prijatím 
Dohovoru sa Slovenská republika stotožnila s jeho princípmi, filozofiou 
a zaviazala sa k plneniu v ňom vytýčených cieľov a odporúčaní.  
 

 
 
 
Na základe ratifikácie Dohovoru boli na Slovensku prijaté viaceré 

opatrenia, napr.:  
- vznikla dotačná schéma Nehmotné kultúrne dedičstvo 

a kultúrno-osvetová činnosť na podporu projektov neštátnej 
kultúry a projektov nositeľov prvkov nehmotného kultúrneho 
dedičstva (rok 2006),  

- vznikla Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 
ako poradný orgán ministra kultúry (rok 2007), 

- vláda Slovenskej republiky schválila Koncepciu starostlivosti 
o tradičnú ľudovú kultúru ako prvý programový dokument 
zameraný na túto oblasť kultúry (rok 2007), 

- vzniklo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré je 
kompetenčným centrom pre túto oblasť na území celej 
Slovenskej republiky a hlavným realizátorom Koncepcie 
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru (rok 2008), 

- začal sa tvoriť Reprezentatívny zoznam nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska (roky 2009 – 2010). 
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Dotačný program č. 7 – Nehmotné kultúrne 
dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť. 

 

Dotačný program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-
osvetová činnosť tvorí päť samostatných podprogramov:  

7.1 – Festivaly, prehliadky, súťaže, 

7.2 – Edukačné aktivity, 

7.3 – Vznik a prezentácia tvorby, 

7.4 – Vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 

7.5 - Postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej 
umeleckej činnosti. 

Program je zameraný na podporu uchovávania, rozvíjania, prezentácie, 
propagácie a šírenia tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej 
tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti a miestnej a regionálnej kultúry ako 
súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva a v rokoch 2014 - 2015 aj na 
podporu projektov s tematickým zameraním na život a dielo Ľudovíta 
Štúra a s ním spojené kultúrno-historické udalosti v súvislosti s oslavami 
200. výročia jeho narodenia. Podporuje festivaly, prehliadky, súťaže, 
tvorivé dielne, vzdelávanie, sympóziá, semináre a výstavy, uchovávanie a 
osvojovanie si tradičných zručností, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti 
tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu, amatérskeho umenia a kultúrno-
osvetovej činnosti, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť a projekty 
s tematickým zameraním na život a dielo Ľudovíta Štúra a s ním spojené 
kultúrno-historické udalosti v súvislosti s blížiacimi sa oslavami 200. 
výročia jeho narodenia v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a 
kultúrno-osvetovej činnosti. 
 
Prioritami programu sú: 

a) uchovávanie a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva a 
jeho hodnôt verejnosti, 
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b) starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru (identifikácia, 
inventarizácia, dokumentácia, archivácia, sprístupňovanie, 
aktívne poznávanie a i.), 

c) podpora inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a 
regionálnu kultúru, 

d) podpora kontinuity a rozvoja tvorivých a prezentačných aktivít 
z oblasti folklorizmu a amatérskej umeleckej tvorby, 

e) konfrontácia tvorivých autorských prístupov a interpretačných 
zručností, 

f) vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 
g) zachovanie a rozvoj kultúrno-osvetových činností, 
h) podpora projektov zameraných na rozvoj plnohodnotného a 

bezpečného trávenia voľného času detí, mládeže, jednotlivca a 
komunít prostredníctvom kultúrno-osvetových činností, 

i)  podpora projektov zameraných na skvalitnenie systému 
vzdelávania a metodickej práce v kultúrno-osvetovej činnosti / 
rozvoj ľudských zdrojov, 

j) podpora projektov zameraných na oblasť miestnej a regionálnej 
kultúry, 

k) šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom 
zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, 

l) výskumné a publikačné aktivity súvisiace s prípravou kvalitných 
odborných podkladov k nomináciám na zápis do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska, 

m) podpora projektov s tematickým zameraním na život a dielo 
Ľudovíta Štúra a s ním spojené kultúrno-historické udalosti v 
súvislosti s oslavami 200. výročia jeho narodenia v roku 2015.  

 

Rada na ochranu nehmotného kultúrneho 
dedičstva 
 

Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva je stálym 
odborným poradným orgánom ministra kultúry SR v oblasti nehmotného 
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kultúrneho dedičstva, ochrany tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej 
umeleckej tvorby, miestnej a regionálnej kultúry a kultúrno-osvetovej 
činnosti.  Pri plnení úloh využíva poznatky a skúsenosti odbornej 
verejnosti. Rada najmä: 

a) navrhuje koncepčné, organizačné a legislatívne opatrenia 
v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva, 

b) prerokúva, posudzuje a pripravuje stanoviská a odporúčania 
k zásadným otázkam rozvoja tradičnej ľudovej kultúry, 
amatérskej umeleckej tvorby, miestnej a regionálnej kultúry 
a osvetovej činnosti, 

c) podáva podnety a koordinuje spoluprácu organizácií pôsobiacich 
v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, 

d) podáva sekcii kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry SR 
podnety na výskum teoretických a praktických problémov 
v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. 
 

Rada pri plnení úloh využíva odborné poznatky a skúsenosti odborných 
zamestnancov ministerstva pre príslušnú oblasť, odborné stanoviská 
organizácií a ich odborných zamestnancov pôsobiacich v oblasti 
nehmotného kultúrneho dedičstva. 
 

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú 
kultúru do roku 2020 
 

 Ide o prvý koncepčný materiál zameraný na túto oblasť kultúry 
na Slovensku.  Koncepcia je východiskom pre vytvorenie systémového 
prístupu k riešeniu starostlivosti o nehmotné kultúrne dedičstvo 
Slovenska. S prihliadnutím na špecifické podmienky na Slovensku sa táto 
koncepcia sústredí predovšetkým na oblasť tradičnej ľudovej kultúry, 
keďže práve tento segment kultúry vnímame v našom prostredí ako 
najrozsiahlejšiu a svojím významom najdôležitejšiu časť nehmotného 
kultúrneho dedičstva, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie 
vrstvy obyvateľstva. Cieľom koncepcie je vytvoriť také podmienky 
a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, aby sa mohla zachovať 
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vo svojom prirodzenom prostredí. Koncepcia zavádza opatrenia 
smerujúce k identifikácii, inventarizácii, dokumentácii, archivácii, 
ochrane a rozvoju tradičnej ľudovej kultúry. Celá problematika bola 
rozdelená do jedenástich strategických úloh: 

1. Identifikácia a inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry 
2. Dokumentácia a archivácia tradičnej ľudovej kultúry 
3. Centrálna databáza 
4. Uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry 
5. Výchova a vzdelávanie 
6. Šírenie informácií 
7. Metodické pôsobenie 
8. Zavedenie Národného zoznamu majstrovských diel nehmotného 

kultúrneho dedičstva (tento zoznam bol neskôr premenovaný na 
Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska) 

9. Medzinárodná spolupráca 
10. Legislatíva 
11. Finančné a organizačné zabezpečenie. 

 
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 7. januára 

2015 schválila Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 
2020. Cieľom tohto materiálu je aktualizovať predošlý programový 
dokument a nadviazať naň. Koncepcia vo svojej prvej časti stručne 
mapuje východiská a súčasný stav v tejto oblasti, v druhej časti stanovuje 
strategické úlohy, ktorých plnenie je plánované do roku 2020. Súčasťou 
tejto koncepcie je aj príloha, ktorá obsahuje odpočet plnenia úloh 
vyplývajúcej z predchádzajúcej Koncepcie starostlivosti o tradičnú 
ľudovú kultúru. 

 
Strategické úlohy a oblasti sú rozdelené do šiestich častí: 
 

1. Inventarizácia, dokumentácia, archivácia 
2. Reprezentatívne zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva 
3. Vydavateľská činnosť 
4. Výchova a vzdelávanie 
5. Medzinárodná spolupráca 
6.  Prezentačná činnosť 
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Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru 
 

Centrum TĽK, ako organizačná zložka Slovenského ľudového 
umeleckého kolektívu, plní funkciu kompetenčného centra vo vzťahu 
k implementácii Dohovoru a štátnej kultúrnej politiky v oblasti tradičnej 
ľudovej kultúry pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, iné 
štátne organizácie, ako aj neštátne subjekty zaoberajúce sa tradičnou 
ľudovou kultúrou. Zároveň pôsobí ako pracovisko, ktoré zachováva, 
dokumentuje a prezentuje staršie i súčasné prejavy tradičnej ľudovej 
kultúry Slovenska, organizuje podujatia, ktoré sú zamerané na ochranu, 
šírenie, dokumentáciu, propagáciu, sprístupnenie tradičnej ľudovej 
kultúry Slovenska, pripravuje a vydáva printové, zvukové, obrazové a iné 
multimediálne nosiče, ktoré rozširuje za účelom dokumentácie,  výchovy 
a vzdelávania. Jedným z hlavných projektov Centra pre tradičnú ľudovú 
kultúru je aj projekt elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra 
Slovenska slovom a obrazom. Projekt elektronickej encyklopédie 
pripravili Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru a Ústav etnológie SAV 
v roku 2008. Štruktúru encyklopédie, zostavenie heslára a výber 
autorského kolektívu realizovala redakčná rada, ktorá sa vytvorila 
v Ústave etnológie SAV. Projekt vychádzal zo skúsenosti a poznatkov 
vedeckých pracovníkov Ústavu etnológie SAV, ktoré získali pri 
realizácii Etnografického atlasu Slovenska (1990) a Encyklopédie 
ľudovej kultúry Slovenska (1995).V ilustračnej zložke sú do veľkej miery 
využité výsledky projektu Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť 
kultúrneho dedičstva Európy. Ďalšou úlohou, ktorá stojí pred Centrom pre 
tradičnú ľudovú kultúru, je vybudovať Digitálny fond tradičnej ľudovej 
kultúry.     Má sústreďovať informácie o ľudovej kultúre prostredníctvom 
digitálnych objektov. Súčasťou úlohy je inventarizácia tradičnej ľudovej 
kultúry. Tú postupne vykonávajú pracovníci Centra pre tradičnú ľudovú 
kultúru a v priebehu niekoľkých mesiacov bude do nej zapojených 
niekoľko desiatok externých spolupracovníkov z celého Slovenska. 
Cieľom inventarizácie a archívu je najmä zachovať regionálnu a lokálnu 
rozmanitosť podôb tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.  
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Reprezentatívny zoznam nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska 
 

Tvorba Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska je súčasťou dlhodobej stratégie zameranej na 
vytváranie systémových nástrojov potrebných na zabezpečenie 
komplexnej starostlivosti o nehmotné kultúrne dedičstvo.  
V súlade s medzinárodnými kritériami ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky vytvorilo transparentný mechanizmus predkladania 
a posudzovania žiadostí o zápis do Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Jednotlivé nominácie 
posudzuje odborná komisia, ktorá je poradným orgánom ministra kultúry. 
Budovanie zoznamu, predkladanie nominácií a uchádzanie sa o zápis je 
nastavené tak, aby iniciatíva mohla prichádzať smerom zdola – 
z prostredia komunít a spoločenstiev, v ktorých prežíva nejaká súčasť 
nehmotného kultúrneho dedičstva. Národný reprezentatívny zoznam teda 
zároveň reflektuje najaktívnejších nositeľov tradícií, ktorí majú záujem 
nielen o uchovávanie svojho kultúrneho dedičstva vo vlastnej komunite, 
ale aj o jeho prezentáciu a zvýšenú mieru ochrany. Zápis do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska 
je vyjadrením uznania mimoriadnym prvkom, praktikám 
a reprezentáciám – vrátane poznatkov, zručností, nástrojov, objektov, 
artefaktov a miest nevyhnutných na ich existenciu, ktoré sú uznávané 
spoločnosťami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne 
prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty 
medzi kultúrnymi spoločenstvami. Tieto prvky sú v súlade s prostredím 
a historickými podmienkami spoločenstiev a poskytujú im pocit 
kontinuity a identity, podporujúc takto kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. 
V súčasnosti je v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska zapísaných 9 prvkov.  Aby mohol byť konkrétny 
prvok zapísaný aj do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva ľudstva UNESCO, musí byť najskôr zapísaný na národný 
zoznam. Slovensko má v súčasnosti v svetovom zozname UNESCO 
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zapísané dva prvky,  a to prvok Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba 
(2005) a prvok Terchovská muzika (2013).   
 

 

Vážené dámy, vážení páni,  
milí hostia! 
 
PhDR. Alena Kotvanová 
 

Dovoľte mi v úvode môjho vystúpenia v mene poverenej 
splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny 
Márie Jedličkovej vyjadriť poďakovanie Regionálnemu osvetovému 
stredisku v Leviciach za pozvanie na dnešnú medzinárodnú konferenciu o 
súčasnom stave problematiky pedagogiky tradičného ľudového tanca a o 
hľadaní východísk.  

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné 
menšiny plní úlohy v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv 
príslušníkov národnostných menšín vrátane podpory zachovania, 
vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných 
menšín. V tomto kontexte pomáha plniť úlohy vytýčené Programovým 
vyhlásením vlády SR na roky 2012-2016 i v oblasti starostlivosti o 
tradičnú ľudovú kultúru z pohľadu národnostných menšín žijúcich na 
území Slovenska, ktorú považuje vláda za základ našej kultúrnej identity. 
Tradičná ľudová kultúra prispieva k rozvoju kultúrno-spoločenských 
aktivít miest, obcí a regiónov a vytvára tak podmienky na uspokojovanie 
kultúrnych potrieb občanov celého Slovenska v duchu efektívnej 
spolupráce štátnej správy, miest a regiónov a mimovládnych organizácií.  

Pokiaľ ide špecificky o aktivity národnostných menšín žijúcich na 
území Slovenska, ktoré významnou mierou prispievajú k formovaniu a 
rozvoju kultúrnej rozmanitosti ako tradičnej a neoddeliteľnej súčasti 
slovenskej spoločnosti, tie sú podporované v neposlednom rade v rámci 
dotačného programu Kultúra národnostných menšín. V rámci neho 
každoročne vyhlasuje Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle zákona 
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o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v uvedenom 
programe. Účelom tohto programu je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a 
rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchova a 
vzdelávanie k právam národnostných menšín, interetnický a interkultúrny 
dialóg a porozumenie medzi väčšinovou spoločnosťou, národnostnými 
menšinami a etnickými skupinami. Gestorom programu Kultúra 
národnostných menšín je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre 
národnostné menšiny. Program Kultúra národnostných menšín sa člení na 
tri podprogramy: zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a 
kultúrnych hodnôt; výchova a vzdelávanie k právam národnostných 
menšín a interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi 
národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými 
skupinami. V rámci prvého podprogramu sa možno uchádzať o podporu 
aktivít ľudovoumeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií v oblasti 
umeleckej tvorby, ako aj výskum v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka 
a identity príslušníkov menšín.  

Konkrétne ide o podporu folklórnych festivalov, prehliadok s 
cieľom podporovať zachovanie a rozvoj folklórneho hnutia, pričom sa 
podporujú najmä: 
• amatérske folklórne súbory, spevokoly, ako aj iné folklórne hudobné 
telesá, ich prezentácia, 
hosťovanie a ich materiálno-nástrojové zabezpečenie, 
• usporiadanie folklórnych prehliadok, festivalov, súťaží s miestnou, 
regionálnou alebo celoslovenskou pôsobnosťou za účelom zachovania a 
rozvoja tradičnej ľudovej kultúry, 
• vznik novej autorskej tvorby v oblasti folklóru, pričom výsledkom 
podporeného autorského 
projektu musí byť predstavenie, ktoré sa uvedie na verejnom vystúpení. 
Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovom sídle 
www.narodnostnemensiny.gov.sk 

Dovoľte mi, aby som Vás stručne informovala o aktuálnej výzve 
Kultúra národnostných menšín 2015. 19. 1. 2015 bolo ukončené 
podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií. V elektronickom dotačnom 
systéme bolo zaregistrovaných 846 žiadostí o poskytnutie dotácie na 1958 
projektov. Po kontrole povinných náležitostí žiadostí budú projekty, ktoré 
formálne splnia všetky podmienky, predložené v čo možno najkratšom 

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/
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termíne na rokovanie komisií. Aj tento rok zasadne 15 komisií  – pre každú 
národnostnú menšinu jedna, s výnimkou maďarskej národnostnej 
menšiny, pre ktorú zasadnú komisie dve. Pätnásta komisia bude 
posudzovať projekty v rámci podprogramu podpory multikultúrneho a 
interetnickeho dialógu. Prvé zasadnutia komisií by mali prebiehať už od 
16. februára 2015, posledné by mali ukončiť svoju činnosť približne do 
20. marca 2015. Členmi komisií sú najmä zástupcovia národnostných 
menšín, odborníci na kultúru, členovia národnostných organizácií, ale aj 
pedagógovia, vedci a pod. 

Objem disponibilných finančných prostriedkov na program 
Kultúra národnostných menšín 2015 je vo výške 3 879 250 eur, čo je o 50 
tisíc eur viac ako v minulom roku. Maximálna suma, o ktorú organizátori 
rôznych podujatí národnostných menšín mohli tento rok žiadať na jeden 
projekt, je 150 000 eur, najnižšia je 500 eur. Vzhľadom na skoré termíny 
vyhlásenia výzvy a uzávierky prijímania žiadostí je predpoklad včasného 
vyplácania finančných prostriedkov v dotačnom programe Kultúra 
národnostných menšín 2015 – čo je aj tohtoročnou prioritou Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ako aj úradu vlády. 

Záverom mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že podpora a rozvoj 
tradičnej ľudovej kultúry, ktorá je spätá s hodnotami hmotného a 
nehmotného kultúrneho dedičstva, úzko súvisí s pestovaním 
multikultúrneho dialógu. Veď jedným zo základných zdrojov našej 
kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a 
vzdelanosti, ako aj poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová 
kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú široké vrstvy 
obyvateľstva. V tejto súvislosti patrí Vám všetkým poďakovanie za 
vytváranie predpokladov pestovania, rozvíjania a kultivovania vzťahu ku 
krásam jednotlivých regiónov, vrátane ľudového umenia ako kultúrneho 
dedičstva našich predkov.  

Dovoľte mi, aby som ešte raz poďakovala za možnosť vystúpiť na 
dnešnom podujatí a zaželala úspešný a ničím nerušený priebeh a najmä 
inšpiratívnu diskusiu.  

Ďakujem za pozornosť. 
 

PhDr. Alena Kotvanová 
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Životopis: 
PhDr. Alena Kotvanová je riaditeľkou kancelárie Úradu splnomocnenca 
vlády SR pre národnostné menšiny a tajomníčkou Výboru pre národnostné 
menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť. Viac ako pätnásť rokov pôsobí v rôznych 
pozíciách v oblasti základných ľudských práv a slobôd, vrátane práv 
príslušníkov národnostných menšín a zásady rovnakého zaobchádzania. 
 
 

Metodická a vzdelávacia činnosť 
Národného osvetového centra  
v oblasti scénického folklorizmu a 
tradičnej ľudovej kultúry  po roku 
1989 
Mgr. Petra Krnáčová, PhD. 
 

Abstrakt 
Cieľom príspevku je priblížiť základné druhy činnosti Národného 
osvetového centra v Bratislave, štátnej príspevkovej organizácii 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti scénického 
folklorizmu  a tradičnej ľudovej kultúry po roku 1989.   

Príspevok objasňuje aktivity  v týchto oblastiach  nielen v kontexte  
činností Národného osvetového centra vyplývajúcich z jeho zriaďovacej 
listiny, ale aj v kontexte požiadaviek a potrieb laickej i odbornej 
verejnosti.  
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Národné osvetové centrum – charakteristika 
organizácie 
Národné osvetové centrum (NOC) ako štátna príspevková organizácia 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje funkciu 
celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú 
činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj a realizáciu kultúrnych, 
osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych 
podmienkach, najmä v oblastiach: 

- teoreticko-koncepčnej, 
- poradensko-vzdelávacej, 
- informačno-dokumentačnej, 
- štatistického zisťovania v rezorte kultúry, výskumu kultúry, 
- edičnej a publikačnej, 
- digitalizácie kultúrneho dedičstva, 
- prezentačnej a výstavnej činnosti (Slovenské centrum vizuálnych 

umení) 
- napĺňania programu Európa pre občanov (Európsky kontaktný 

bod)  
 

Na plnení úloh sa v súčasnosti podieľa 90 zamestnancov, z toho 69 žien 
a 21 mužov, z celkového počtu zamestnancov je 65 vysokoškolsky 
vzdelaných, 21 s úplným stredným vzdelaním, 2 so stredným vzdelaním  
a 1 so základným vzdelaním. 

 

Jedným z primárnych cieľov Národného osvetového centra  je podpora 
a metodické usmerňovanie  činnosti organizácií, kolektívov a jednotlivcov 
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v amatérskom prostredí v oblasti scénického folklorizmu, divadelného 
umenia a umeleckého prednesu, literárnej, výtvarnej, filmovej 
a fotografickej tvorby, komornej aj populárnej hudby menšinových 
žánrov a zborového spevu. Tieto ciele NOC napĺňa prostredníctvom 
nasledovných rámcových aktivít:  

 

 Vyhlasovanie a garancia celoštátnych súťaží a prehliadok, 
poskytovanie odbornej pomoci pri ich realizácii (vyhotovenie 
propozícií súťaží, sumarizácia výberu účastníkov krajských kôl, 
spolupráca pri zostavení programových bulletinov a katalógov 
z výstav, zostavenie odborných porôt, lektorských zborov, 
redakcií festivalových denníkov, príprava a realizácia vzdelávacej 
časti súťaží a prehliadok, vyhodnotenie výsledkov, príp. 
publikovanie príspevkov). 

 Realizácia vrcholných podujatí v oblasti scénického folklorizmu 
a divadelného umenia (Folklórny festival Východná, celoštátna 
divadelná prehliadka so zahraničnou účasťou Scénická žatva) 

 Metodická a vzdelávacia činnosť: semináre, kurzy, inštruktáže, 
zasadnutia poradných zborov pre jednotlivé žánre, pracovné 
stretnutia metodikov regionálnych a krajských osvetových 
a kultúrnych zariadení. 

 Dokumentačná činnosť, vytváranie databáz a adresárov. 
 Edičná a publikačná činnosť. 

 

Na plnení úloh v oblasti scénického folklorizmu a tradičnej ľudovej 
kultúry, ktorá tvorí časť aktivít odboru záujmovej umeleckej činnosti 
NOC sa v súčasnosti podieľajú 4 osoby, 2 muži a 2 ženy, všetci 
s vysokoškolským vzdelaním.  
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Metodická a vzdelávacia činnosť Národného 
osvetového centra v oblasti scénického 
folklorizmu a tradičnej ľudovej kultúry po roku 
1989 
 

Národné osvetové centrum po roku 1989 na predchádzajúce 
obdobie do istej miery nadviazalo, ale zároveň reagovalo aj na nové 
aktuálne výzvy a potreby domáceho amatérskeho hnutia, ako aj 
medzinárodné aktivity. 

  

Dni tradičnej kultúry 

V roku 1999 vznikol projekt Dni tradičnej kultúry. Na začiatku 
bol koncipovaný  

ako prepojenie prezentačných aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry s 
turistickým ruchom. Autormi projektu boli pracovníci NOC a pri jeho 
vzniku stáli okrem NOC, Folklórna únia na Slovensku a Združenie miest 
a obcí Slovenska. Medzinárodný rozmer projekt nadobudol v roku 2001 
vytvorením jeho pendantu v Českej republike, zásluhou celoštátnej 
organizácie Folklorní sdružení České republiky v Prahe, ku ktorému sa 
pridali aj Národní ústav lidové kultury v Strážnici a Valaské muzeum v 
přírodě v Rožnově pod  Radhoštěm. V rámci už viac ako pätnásťročnej 
histórie projektu sa v Slovenskej aj v Českej republike uskutočnili viaceré 
podujatia. V prvých rokoch sa v rámci projektu uskutočnili v oboch 
krajinách desiatky folklórnych akcií, festivalov, vzdelávacích seminárov. 

            Od roku 2006 sa Dni tradičnej kultúry postupne profilujú ako 
projekt dominantne vzdelávacieho charakteru s dôrazom na tvorivé dielne 
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a školy pre deti a mládež v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, v jej 
primárnej i sekundárnej podobe. Stabilnou súčasťou Dní tradičnej kultúry 
na Slovensku je od spomínaného roka seminár študentov etnológie, 
tanečnej pedagogiky, choreografie tanca, hudobnej vedy a príbuzných 
vedných odborov. V roku 2012 sa seminár pretransformoval na 
študentskú letnú školu, vedenú odbornými lektormi. V rokoch 2012 – 
2014 bola študentská letná škola zameraná na výučbu Labanovho písma. 
Jej súčasťou boli prednášky i praktické cvičenia, ktorých sa zúčastnili 
nielen študenti etnológie, folkloristiky, tanca a príbuzných disciplín, ale aj 
aktívni pedagógovia, či choreografi ľudového tanca na Slovensku 
a v zahraničí.  

V rámci projektu Dni tradičnej kultúry sa od roku 1999 
uskutočňujú aj tvorivé dielne pre deti z detských folklórnych súborov, 
zamerané na výučbu typov tanca z konkrétnych lokalít pod názvom Malí 
tanečníci. Od roku 2001 do roku 2011 mali dielne medzinárodný rozmer 
(zapojení boli lektori a účastníci z Českej republiky, Maďarska, Poľska). 
Od roku 2012 sú účastníkmi dielní len deti z detských folklórnych súborov 
zo Slovenska. Tvorivá dielňa sa koná v štvorročných cykloch. Učebná 
osnova tanečných tvorivých dielní je prispôsobená veku účastníkov. Deti 
sa začínajú zúčastňovať tvorivej dielne ako 10- ročné.  

 Ojedinelým a svojho druhu najstarším vzdelávacím podujatím pre 
primášov detských a mládežníckych ľudových hudieb je projekt tvorivých 
dielní Primášikovia, ktorý organizuje Národné osvetové centrum 
v spolupráci s Valaským muzeom v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
a ďalšími organizáciami (najprv PX centrum Považská Bystrica, v 
súčasnosti občianske združenie RODON Klenovec). V rámci tvorivej 
dielne budú účastníci pod odborným dozorom troch lektorov 
zdokonaľovať svoje interpretačné schopnosti v oblasti tradičnej ľudovej 
hudby aj v ďalšom ročníku, ktorý sa uskutoční v lete.  

V roku 2015 pripravuje NOC aj 13. ročník tvorivých hudobných 
dielní mladých muzikantov Muzičky v spolupráci s občianskym 
združením RODON a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.  
Výučba sa uskutoční odelene v jednotlivých nástrojových sekciách (husle, 
viola, kontrabas, cimbal, akordeón), ale aj spoločne. Každá nástrojová 
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sekcia bude cvičiť pod dohľadom odborného lektora. Cieľom tohto 
prístupu je venovať sa jednotlivým súvislostiam a funkciám hry každého 
nástroja v kapele a rozvíjať tak muzikantskú zručnosť a tiež súhru celého 
hudobného zoskupenia. Účastníci budú zároveň zdokonaľovať svoje 
interpretačné schopnosti v oblasti tradičnej ľudovej hudby.   

Reagujeme tiež na požiadavky folklórneho hnutia a v roku 2015, 
v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom rozširujeme projekt Dni 
tradičnej kultúry o nové tvorivé hudobné dielne pre ľudové hudby pod 
názvom Oživené melódie, zamerané na vekovú cieľovú skupinu staršej 
mládeže. Tohtoročnou novinkou je rovnako tvorivá dielňa pre ľudové 
hudby Nitrianskeho kraja pod názvom Na našu nôtu, ktorú NOC 
organizuje v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre. 

 

Projekt Ľudové tance slovenských regiónov, databáza a encyklopédia 
scénického folklorizmu 

Projekty úzko súvisia so vznikom a profiláciou Ústavu tradičnej 
kultúry v rámci Národného osvetového centra, ktorý bol zriadený 1. júla 
2002 zlúčením kabinetu záujmových aktivít a kabinetu tradičnej kultúry. 
Celoslovenský projekt Ľudové tance slovenských regiónov sa skúšobne 
rozbehol v roku 2000 nasnímaním ľudových tancov z Gajár. Od roku 2001 
do roku 2009 boli zdokumentované a vydané na DVD tance 10 regiónov 
Slovenska (Zemplín; Záhorie a Myjava; dolný Trenčín; okolie Púchova, 
Považskej Bystrice a Kysúc; Orava; Spiš; Šariš; juhozápadné Slovensko; 
Gemer a Malohont; okolie Nitry a horného povodia rieky Nitry). Tento 
projekt bol výsledkom spolupráce NOC, Ústavu hudobnej vedy SAV a 
VŠMU. 

Cieľom projektu vo všeobecnosti bolo zdokumentovať ľudové a 
folklorizované tance  

v interpretácii hudobníkov a tanečníkov, členov folklórnych skupín, 
výnimočne členov detských folklórnych súborov, prípadne významných 
tanečných a hudobných osobností, nositeľov tanečnej tradície, niekedy aj 
s viacgeneračným zastúpením v prirodzených, alebo rekonštruovaných 
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väzbách. Zámerom bolo vytvorenie komplexnej vizuálnej a zvukovej 
dokumentácie všetkých existujúcich regionálnych štýlov, foriem, 
variantov ľudových tancov na Slovensku s hudobným a spevným 
sprievodom, s tanečnými pohybmi, ruchmi, s prípadne  na obrad viazaným 
slovom a s obradovým kontextom, teda o synkretickú podobu ľudového 
tanca. 

Doteraz nasnímaný výber tancov predstavuje súčasnú úroveň 
predvádzania, výberu a uchovávania miestnych ľudových tancov so 
všetkými pozitívami i negatívami procesov súčasnej kultúry.  

  
S cieľom systematizovať a poskytovať informácie z oblasti folklórneho 
hnutia bola vytvorená Databáza organizácií, osobností, folklórnych 
kolektívov a podujatí tradičnej ľudovej kultúry. Databáza bola dôležitým 
prameňom pre tvorbu Encyklopédie scénického folklorizmu na 
Slovensku (ESF). Pre zabezpečenie komplexnosti ESF bola vytvorená 
pomocná tematická štruktúra diela, vychádzajúca zo zaužívanej 
systematiky národopisnej vedy a prispôsobená špecifickým potrebám 
koncepcie ESF. Osnovou tejto systematiky je členenie spracovávaných 
reálií na osem základných lexikálnych oblastí: Teoretické, metodologické 
a terminologické otázky; Detské folklórne skupiny; Dedinské folklórne 
skupiny; Folklórne súbory; Ľudové hudby; Osobnosti; Inštitúcie; Formy 
prezentácie (festivaly, slávnosti, výstavy, vystúpenia a pod.). 

    Požiadavku komplexnosti ESF netreba chápať v zmysle vyčerpávajúcej 
úplnosti, ale ako reprezentatívny výber najdôležitejších faktov a 
poznatkov z celostného súhrnu najpodstatnejších záujmových oblastí 
národopisnej vedy. Pri spracovávaní encyklopédie bola nadviazaná 
spolupráca s pracovníkmi iných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú o. i. 
folklórnym hnutím národnostných menšín na Slovensku. Spustenie 
elektronickej verzie Encyklopédie scénického folklorizmu na Slovensku 
je plánované na jar tohto roku. 
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Akreditované kurzy 

Národné osvetové centrum čiastočne nadviazalo na vzdelávacie 
kurzy pre choreografov a pedagógov tanca, ktoré sa uskutočnili 
v sedemdesiatych rokoch  20. storočia, organizovaním kurzov 
akreditovaných Ministerstvom školstva SR. V rokoch 2008 až 2010 sa tak 
konal trojročný akreditovaný kurz Pedagóg tanca. Bol koncipovaný ako 
rekvalifikačný kurz a zároveň ako ďalšie vzdelávanie dobrovoľných 
pracovníkov v oblasti kultúry. Cieľom kurzu bolo o. i. v rámci 
celoživotného vzdelávania a ďalšieho odborného vzdelávania poskytnúť 
frekventantom teoretické a praktické poznatky potrebné pre prácu 
pedagóga tanca,  rozšíriť, doplniť a inovovať vedomosti a zručnosti 
pracovníkov z praxe o aktuálne poznatky a nové trendy v oblasti kultúry, 
pedagogiky, didaktiky, psychológie, o vedomosti z teórie, dejín a 
pedagogiky tanca a z dejín a teórie hudby, o poznatky z metodiky 
klasického, charakterového a moderného tanca, ľudového tanca. Kurz teda 
nebol priamo zameraný len na pedagogiku ľudového tanca, ale širšie. 

V roku 2011 Národné osvetové centrum otvorilo trojročné 
akreditované vzdelávanie pre choreografov slovenského ľudového tanca. 
Absolventi štúdia získali Osvedčenie o získanom vzdelaní, ktoré malo 
celoštátnu pôsobnosť. Kurz Choreograf ľudového tanca bol koncipovaný 
ako rekvalifikačný kurz a zároveň ako ďalšie vzdelávanie dobrovoľných 
pracovníkov v oblasti kultúry. Cieľovú skupinu kurzu tvorili súčasní a 
budúci choreografi bez potrebnej kvalifikácie, vedúci a členovia 
tanečných kolektívov zo všetkých regiónov Slovenska, ktorí mali záujem 
rozšíriť kvalifikáciu. Ďalej odborno-poradenskí a metodickí pracovníci v 
oblasti kultúry, resp. tanca, dobrovoľní pracovníci – vedúci záujmových 
kolektívov.  

Pri oboch kurzoch NOC spolupracovalo s pedagógmi Katedry 
tanečnej tvorby Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU, ktorí boli aj odbornými 
garantmi kurzov. 
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Tvorivé dielne Odzemkári 
 V roku 2011 Národné osvetové centrum na podnet Valaského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, ktorého snahou je zápis 
odzemku do zoznamu UNESCO, zorganizovalo tvorivú dielňu 
Odzemkári. Bola určená pre mladých tanečníkov vo veku 15- 17 rokov 
z vybraných odzemkárskych oblastí a lokalít  Slovenska a Moravy.  
Tvorivá dielňa sa stala súčasťou medzinárodného projektu Dní tradičnej 
kultúry a okrem už spomínaných subjektov sa na nej podieľali aj 
Podtatranské osvetové stredisko v Kežmarku, CVČ Šťastenko a Obecný 
úrad v Spišskej Starej Vsi. 

 

Časopis Národná osveta, metodické listy 
 

Časopis Národná osveta, ktorý pripravuje a vydáva Národné 
osvetové centrum, prináša špecializované odborné príspevky týkajúce sa 
miestnej a regionálnej kultúry a záujmovej umeleckej činnosti. V 2. 
polovici 90. rokov vychádzali aj špecializované prílohy časopisu. 
Z oblasti scénického folklorizmu a tradičnej ľudovej kultúry to bola 
príloha Folklór, ktorá vychádzala v rokoch 1995 – 2000. V rokoch 2002 – 
2007 štvrťročne vychádzala príloha Tradícia a súčasnosť (pre tradičnú 
ľudovú kultúru).  

V roku 2014 sme opätovne posilnili vzdelávací rozmer časopisu 
vydávaním Metodických listov, zameraných na jednotlivé oblasti 
záujmovej umeleckej činnosti a vzdelávania v kultúre. Metodické listy 
vychádzajú ako príloha Národnej osvety so štvrťročnou periodicitou. 
Z oblasti scénického folklorizmu a tradičnej ľudovej kultúry bol v roku 
2014 uverejnený metodický list so zameraním na výučbu tradičnej 
ľudovej hudby v detských a mládežníckych ľudových hudbách na 
Slovensku. 
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Záver 
 Národné osvetové centrum po roku 1989 kontinuálne pokračuje 
vo vzdelávaní v oblasti scénického folklorizmu a tradičnej ľudovej 
kultúry a snaží sa prispôsobovať svoju ponuku aktuálnym požiadavkám 
spoločnosti, reagujúc na potreby praxe.  Po momentálnej revízii 
knižničného fondu by  mala prísť na rad revízia, digitalizácia 
a sprístupnenie audiovizuálnych titulov aj z oblasti scénického 
folklorizmu a tradičnej ľudovej kultúry NOC. Rovnako plánujeme aj nové 
akreditované kurzy z predmetnej oblasti a reedíciu vybraných edičných 
titulov. 

 

Mgr. Petra Krnáčová, rod. Klobušická 

riaditeľka odboru záujmovej umeleckej činnosti a projektov záujmovej 
umeleckej činnosti 

Národné osvetové centrum 

Námestie SNP 12 

812 34 Bratislava 

petra.krnacova@nocka.sk 

 

K súčasným problémom scénickej tvorby v 
amatérskych folklórnych súboroch na 
Slovensku ( úvaha ) 
Ján Blaho 
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O folklorizme hovoríme ako o napodobovaní a využívaní určitých 
vyselektovaných prvkov tradičnej kultúry mimo jej prirodzeného 
prostredia. Na Slovensku v tejto oblasti preferujeme termín záujmová 
umelecká činnosť, ktorá súvisí so štylizáciou folklóru predovšetkým vo 
folklórnych súboroch. Ide o špecifickú amatérsku tvorbu na 
neprofesionálnej úrovni, ktorá nie je a nemusí byť u väčšiny autorov 
podložená odbornými znalosťami z oblasti umeleckej tvorby, ale kvalitou 
profesionálna byť môže. 

Ak hovoríme o choreografickom spracovaní ľudového tanca, 
zvyčajne hovoríme o tvorivom procese. Pôvodné, autorské, tvorivé, 
vzniká na základe nového usporiadania starých prvkov. Folklórna tvorba 
teda vychádza síce z pôvodnej ľudovej kultúry, ale ju nekopíruje. 

Kvality choreografickej, ale aj interpretačnej tvorby sú 
podmienené predovšetkým talentom, znalosťou tradičnej kultúry a jej 
pozitívnym prehodnotením vo vlastnej, novej produkcii. Talentovaný 
tvorca musí nájsť také výrazové prostriedky, aby folklórne prejavy 
štylizáciou zvýraznil a adekvátnymi prostriedkami umocnil ich estetické 
hodnoty. Pritom je nezbytné rešpektovať štýlotvorné prvky, ktoré súvisia 
s mentalitou človeka, interpreta tanca, historicko-spoločenskými či 
geografickými podmienkami regiónu. 
           Analýza estetiky tanca vytvorenej tanečnými osobnosťami dôb 
minulých, jej poznanie a prenesenie na scénu môže mať a určite aj má 
nesporné kvality, ale stále ide o scénickú úpravu, ktorá nemusí byť 
tvorbou autorskou. V súčasnosti určitá skupina ľudí pracujúcich v oblasti 
folklórneho hnutia si zamieňa scénickú tvorbu s určitou renováciou 
autentických, lepšie povedané archaických vývojových foriem na 
podklade filmových, i keď nie vždy dôveryhodných dokumentov. 
Dôveryhodnosť filmových záznamov záleží na viacerých faktoroch, 
prostredí kde sa natáčalo, priebehu natáčania, dôveryhodnosti osobnosti 
snímaného tanečníka, atď. Pokiaľ nie sú známe tieto okolnosti, treba brať 
záznam s rezervou a hlavne ho nepreceňovať, čo sa v poslednom období 
stáva jediným meradlom umeleckej hodnoty. Osobne si myslím, že 
filmové záznamy môžeme brať v prvom pláne ako inšpiračný materiál a 
nie ako normu v scénickej tvorbe. Osobnosť choreografa, tvorcu, 
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nespočíva len v analýze a prepise filmového záznamu, ale v tom, čo 
dokáže vytvoriť na základe inšpirácie týmto filmom.  

Väčšina súčasných autorov programov amatérskej folklórnej 
scény kladie dôraz na dôslednú analýzu filmového záznamu a jeho 
prenesenia na scénu v rôznych podobách imitácií či rekonštrukcii 
dedinských tanečných príležitostí na základe vlastných predstáv. Scénické 
formy sa následkom tohto začínajú celoplošne štandardizovať a 
unifikovať na základe akejsi vynútenej  autorizovanej autenticity. 
Rozmanitosť tradičnej kultúry sa stráca vo vyžadovanom jednotnom 
prístupe k scénickým úpravám. Pričom v umení neexistujú normy, podľa 
ktorých by mal autor diela postupovať, tvoriť. Tvorba je neustálym 
hľadaním. Tvorba je javiskové umenie a kreatívny proces. Nie muzeálna 
archeochoreológia.  

V histórii tvorby v amatérskych folklórnych súboroch na 
Slovensku pozorujeme obdobia cyklických návratov k autentickým, 
lepšie povedané archaickým pôvodným folklórnym prejavom. Ak je 
odklon od predlohy príliš veľký a stane sa v určitom období trendovým, 
zjavia sa vždy jednotlivci s požiadavkou návratu k pôvodným formám. 
Zvlášť v dnešnej dobe, keď vymierajú pôvodní nositelia folklóru, niektorí 
z mladších folkloristov nastolili nezmyselnú požiadavku, aby funkcie 
zanikajúcich folklórnych skupín prevzali folklórne súbory, čo by svojim 
spôsobom nebolo neefektívne z hľadiska udržania tradičných hodnôt, ale  
z hľadiska tvorby je celoplošné plnenie tejto požiadavky výhľadovo 
katastrofou. Len o tom zatiaľ málokto vie. 

V pedagogickom procese súčasnosti zohráva proces 
napodobovania archaických tanečných prejavov dôležitú úlohu v rámci 
poznania pôvodnej tanečnej predlohy, prirodzenej interpretácie ľudového 
tanca v improvizovaných formách pestovania folklorizmu. Nesúvisí však 
priamo s kvalitou scénickej tvorby, kde je dielo autorsky fixované 
v individuálnej invariantnej podobe. Kým v oblasti folklóru tvorivé činy 
neznámych autorov formovali a reprezentovali podoby tradičnej kultúry, 
tvorivé počiny dnešných autorov v oblasti folklorizmu by mali formovať 
podoby rešpektujúce súčasné podmienky, nové prostredie a vkus 
súčasného diváka. 
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Tvorivé umelecké narábanie s folklórom je v súčasnosti 
nevyhnutnou podmienkou folklórneho hnutia. Je to komplikovaná sféra 
s množstvom rôznych názorov a autorských prístupov, ktorá môže 
bezkonfliktne fungovať len pri otvorenom dialógu všetkých 
zainteresovaných. Rešpektovanie názoru iných, nie diktát vlastnej vízie 
jednotlivca či určitej názorovo zjednotenej skupiny. Výmena názorov 
celého fóra folklórneho hnutia a aktívna spolupráca etnografov, 
pedagógov a tvorcov môžu viesť k akej takej názorovej integrácii.  

Otázka výberu témy. V poslednom období sa vytratila z tvorby 
amatérskych folklórnych súborov na Slovensku pri nastupujúcom trende 
imitácií tanečnej tradície odvaha siahnuť po inej téme ako je nenáročné, 
až servilné stvárnenie samotného typu tanca. Príčinu možno hľadať v 
prílišnom upnutí sa amatérskych tvorcov na filmové záznamy, ale myslím 
si, že pramení aj z nedostatku autorskej odvahy. Ako predloha sa 
uprednostňuje filmový záznam tanca, jeho vonkajšieho tvaru, aj keď 
samotný tanec bol len akousi nadstavbou v živote človeka , ktorý nesie 
v sebe širokú paletu námetov, hodnú scénického spracovania, v širšom 
historickom spektre, než ako sme boli zvyknutí dodnes. Zdá sa, že tieto 
témy v súčasnosti takmer výhradne zostávajú výsadou SĽUKu a Lúčnice 
a amatérska scénická tvorba skĺzla len do polohy umelých imitácií 
falošnej, vykonštruovanej autenticity. Aj to je však istý spôsob tzv. druhej 
existencie folklóru a má ako ostatné prístupy nárok na svoju existenciu 
v rámci amatérskeho folklórneho priestoru. 

Náročnejší výber tém by sa mal z času na čas objaviť aj v tvorbe 
amatérskych súborov, ktoré tvoria, či sa to niekomu páči alebo nie, širšiu 
základňu budúcich tvorcov. V amatérskom hnutí nesmú chýbať pokusy 
o tvorivé autorské prístupy, experimentálne choreografické počiny či nové 
riešenia. Nové pohľady na spracovanie, odlišné poňatie u rôznych 
súborov, ktoré by mali mať zásluhou rukopisu vlastného tvorcu aj svojskú 
tvár. Scénický folklorizmus je zaujímavý len svojou rôznorodosťou.  

Ešte sme len na začiatku presadzovania prepisu filmových 
záznamov a napodobovania tanca osobností do programov folklórnych 
súborov a už to začína vykazovať prvé negatíva. Ak sa objaví nebodaj 
nový film, šírime ho takým spôsobom, že pod rúškom štýlovej čistoty 
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nepripúšťame žiadne odchýlky od prelustrovanej a predpísanej normy, až 
ho dostaneme takmer do polohy strofického tanca. Štýlový prepis a jeho 
uvedenie na scéne sa zamieňa za choreografickú tvorbu a súbory nemajú 
inú možnosť, iba sa pretekať v interpretácii rovnako vyzerajúceho tanca. 

Zrazu sa programy folklórnych súborov začínajú podobať bez 
ohľadu na to, či sú súbory z východoslovenských, stredoslovenských 
alebo západoslovenských regiónov. Folklórne súbory túžiace po 
interpretácii momentálne módneho tanca si prizývajú pedagóga tanca, 
ktorý na základe ovládania systému tanca im spraví za krátky čas 
priestorovo nenáročný štýlový tanec zo Zámutova, ktorý obdobne na 
základe svojich znalostí dotyčný pedagóg naučil a realizoval aj 
v bratislavskom súbore, banskobystrickom a ten istý tanec s tou istou 
motivikou a tými istými dvomi melódiami hudobného podkladu 
pozorujeme najmenej u ďalších štyroch súborov na Slovensku. V krátkom 
časovom horizonte sa začnú súbory navzájom scénicky nenávidieť.  Divák 
sa nedočká ničoho nového aj keby videl všetkých 8 verzií štýlového tanca 
zo Zámutova. Dojem, že to som už niekde videl, sa bude stále stupňovať. 
Divák časom zanevrie na rovnako vyznievajúci i keď štýlovo čistý folklór 
a pozrie si rád aj atraktívnu blbosť v podaní zoskupenia Čarovné ostrohy.  

Myslím, že viacerí z Vás poznajú moje príspevky na tému 
scénickej tvorby, ktoré odzneli na Celoštátnej súťaži tvorivých 
choreografií folklórnych kolektívov 19. 5.  2012 v Rimavskej Sobote a na 
konferencii „ Hudobno-tanečný folklorizmus – problémy a ich riešenia“ 
3.7. 2012 v rámci Akademickej Nitry, ktoré upozorňovali na 
nebezpečenstvo dogmatického nazerania na tvorbu vo folklórnych 
súboroch na Slovensku. Už v tom čase som pociťoval silnejúcu orientáciu 
javiskového spracovania na tzv. autentický folklór formou preceňovanie 
filmových záznamov a miestami ich povyšovanie  na jediný možný zdroj 
tvorcov – choreografov folklórnych súborov.  Už vtedy som upozorňoval 
na vzrastajúce, podľa mňa chybné obsadzovanie porôt krajských 
a celoslovenských choreografických súťaží prevažne tanečnými 
pedagógmi, z ktorých viacerí jednostranne preferovali imitácie tradičných 
tanečných foriem a príležitostí do scénickej tvorby na Slovensku.  
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       V minulom roku sa konala nová celoslovenská súťaž, ktorá len 
potvrdila moje obavy. Pribudol jej síce poetický názov Tancuj, tancuj, 
ale slovo  tvorivosť sa vytratila, a to nielen z názvu. Choreografické dielo 
musí byť v princípe vkusné, esteticky vyvážené, vytvorené nielen podľa 
dobových trendov a noriem, ale vždy musí  spĺňať podmienku tvorivosti. 
Hlavne vtedy, ak máme jediné fórum,  kde by sme mohli na tvorivosť 
poukázať a vyzdvihovať fakt tvorby.  

Myslím si, že či bude alebo nebude slovo tvorivosť v názve, každá 
choreografická súťaž ako taká,  by mala byť v prvom pláne o tvorbe, 
individuálnom prejave a pod. 

Vzniká dojem, že tvorivosť bola z názvu vylúčená účelovo. 
Problém nevidím ani tak vo forsírovaní scénickej tvorby na úrovni 
imitácie a nižšej štylizácie na základe filmových záznamov. Návrat 
k pôvodným folklórnym formám bol aj v minulosti čas od času vždy 
potrebný. Našťastie ho nikto predtým nebral ako dogmu. Problém vidím 
skôr vo forsírovaní, vnucovaní a mocenskom šírení jednostranného 
pohľadu na tvorbu vo folklórnych súboroch, upieraní iného pohľadu, 
iného prístupu. Problém vidím v popieraní autorskej slobody, myslenia, 
voľnosti hľadania, niečo čo je v 21. stor. morálne neprípustné a umelecky 
nezmyselné. Problém vidím v nebezpečí štandardizácie podľa noriem. 
Problém vidím v jasnej snahe direktívne vnútiť spôsob svojho myslenia 
celému amatérskemu prostrediu, v snahe presadzovať svoj názor cez 
jednofarebné,  stranícke poroty a to už na všetkých úrovniach 
postupových choreografických súťaží. Problém je v nariaďovaní 
zriaďovateľom postupových súťaží, koho môžu nominovať do porôt 
a koho nie, aby už v základných kolách boli vylúčené pre niekoho 
nepohodlné, tvorivé choreografie. Videl som zaujímavé choreografie, 
ktoré svojim spracovaním rozhodne patrili na mikulášske fórum  
a o ktorých nespôsobilosti bolo rozhodnuté už v základných kolách. Tu je 
na mieste otázka o funkcii a  fungovaní inštitúcie Národné osvetové 
centrum, ktorého zriaďovateľom je  MK SR. 

Zloženie poroty pre Celoštátnu súťaž v Liptovskom Mikuláši 
naznačovalo, že moje podozrenia naberali konkrétny tvar. Ako 
nominovaný člen poroty, v snahe vyhnúť sa perspektívnym problémom 
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v mieste konania, som požiadal NOC ako vyhlasovateľa o zmenu 
neštandardnej nominácie poroty z troch dôvodov. Poukazoval som na stret 
záujmov jednotlivých členov poroty, ktorí boli zároveň aj autormi alebo 
členmi súťažiacich súborov. Zároveň som upozorňoval aj na fakt, že 
prevažná väčšina členov poroty je z jedného pracoviska a preto je vysoká 
miera pravdepodobnosti, že môže dôjsť k narušeniu objektivity 
hodnotenia, zvlášť vtedy, ak z tohto pracoviska vzišli autori myšlienky, že 
prišiel čas, kedy funkciu folklórnych skupín prevezmú folklórne súbory.  

Prvým neuváženým a neprípustným krokom bolo polooficiálne 
šírenie elitárskeho zoznamu cez Národné osvetové centrum o vhodnosti 
adeptov menovaných do porôt regionálnych a krajských súťaží 
s neprediskutovaným a nevyjasneným zámerom. Autor tohto 
trestuhodného a po regionálnych strediskách neoficiálne distribuovaného 
dokumentu sa ani nenamáhal s posúdením návrhu a jeho dôsledkom na 
amatérske folklórne hnutie. Zoznam bol prehľadom osvietených 
záchrancov folklórneho hnutia, podmieňujúcich tvorbu dogmatickými 
princípmi z oblasti etnografie a pedagogiky na báze archívnych filmových 
záznamov ako jediného, nepostrádateľného a neomylného zdroja. Nie 
inšpiračného, ale východiskového, záväzného. Na základe tohto zoznamu 
neskôr dochádzalo k jednostrannému posudzovaniu choreografií a hlavne 
k eliminácii tvorivých prístupov a experimentov už v predkolách 
postupových súťaží. 
         Vrcholom nezmyselného osvietenského snaženia bola 
celoslovenská súťažná  prehliadka v Liptovskom Mikuláši, kde sa podľa 
môjho názoru snaha o mocenské presadenie vlastných názorov a tým aj 
o ovládnutie folklórneho priestoru stala evidentnou. Inkvizičný odsun 
choreografií s tvorivým nápadom bol zrejmý. Na príklade folklórneho 
súboru Vagonár z Popradu, ktorý sa ukazoval najperspektívnejším 
z hľadiska tvorby, ale aj na iných súboroch, ktoré sa odklonili od 
imitačného choreografického štandardu, sa potvrdili moje predpoklady 
eliminácie tvorivých snáh. V takýchto situáciách sa človek zamýšľa nad 
tým, či vôbec amatérske folklórne hnutie potrebuje porotcov alebo 
metodikov, ktorí neradia, ale nariaďujú. Amatérska sféra by sa aj bez nich 
pohybovala ako objektívna skutočnosť svojimi cestami.    
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Neviem, či som zvlášť náročný divák, ale v poslednej dobe 
nachádzam v programoch folklórnych súborov veľmi málo tvorivých 
choreografií. Väčšinou sú to prepisy filmových záznamov, dlhé a nudné 
pasáže choreograficky slabých variácií a priestorových foriem bez 
zaujímavých momentov, dynamiky a citu. Zostáva čakanie na príchod 
niekoho, kto prekvapí niečím novým, trebárs len prirodzenosťou alebo 
svojskosťou prístupu k tradičnému materiálu. 
          Nešírme strach zo zániku tanečnej tradície jednostranným 
celoplošným presadzovaním imitácií archaických foriem na scéne. 
Tanečné tradície sú v archívoch a sú k dispozícii pre všetkých rovnako. 
Učme sa ich spoznávať, ale nebráňme talentovaným autorom narábať 
s nimi podľa svojich predstáv. Každý z tvorcov má právo prehodnocovať 
tradíciu podľa vlastného cítenia a každý autorský prístup má nepochybne 
nárok na vlastnú existenciu. Snažme sa chápať navzájom, rešpektovať 
autorskú slobodu a ak sme schopní viesť na túto tému dialóg, tak to 
urobme v záujme kvality práce v spoločnom prostredí, ktoré nás bytostne 
zaujíma. 
 
 
 
 
Bratislava 20. januára 2015                                             doc. Ján  B l a h o 
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Výučba ľudového tanca na Katedre tanečnej 
tvorby VŠMU. Úloha katedry v slovenskom 
folklórnom hnutí 

Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD. 

 

Z histórie katedry 

 
Katedra tanečnej tvorby bola založená v roku 1951 ako 

samostatná katedra Hudobnej fakulty VŠMU so študijnými zameraniami: 
choreografia, pedagogika tanca a neskôr aj teória tanca. Významnými 
osobnosťami stojacimi pri zrode katedry boli osobnosti umeleckého 
a vedeckého sveta. Dejiny baletu vyučoval František Poloczek, 
choreografiu a staré tanečné formy Ivo Váňa Psota, Stanislav Remar 
choreografiu, Miroslav Kúra metodiku akademického tanca, Ľubomír 
Petrov Pančev vyučoval tanec s partnerom a klasický tanec a Magdaléna 
Panovová techniku klasického tanca a metodiku klasického tanca. V roku 
1955 došlo k zmene študijných plánov, ktoré vyšli z požiadaviek 
umeleckej a školskej praxe a študijné zamerania sa rozšírili o teóriu tanca, 
ktorú viedol český estetik, historik a pedagóg prof. Ján Reimoser a neskôr 
jeho žiak Emil T. Bartko. O jedenásť rokov neskôr, v roku 1966 vznikol 
pri Katedre tanečnej tvorby Metodický kabinet, ktorý viedla Alica 
Pastorová, ktorý bol v roku 1979 konštituovaný ako Vedecko-metodický 
kabinet. Jeho činnosť ďalej rozvíjali Marcela Grecmanová, Ervín Varga 
a neskôr Ján Blaho. Študijné zameranie choreografia zaznamenalo 
z iniciatívy profesora Štefana Nosáľa dôležitý impulz, výsledkom ktorého 
bola diferenciácia na možnosť štúdia dvoch zameraní, a to choreografiu 
ľudového tanca a choreografiu baletu. Choreografiu ľudového tanca dlhé 
roky pedagogicky viedol aj umelecky profiloval Štefan Nosáľ. 
V súčasnosti na katedre štúdijný odbor choreografia navštevujú študenti 
rôznych tanečných techník pod pedagogickým vedením Vladimíra 
Marušina. Vo funkcii vedúcich Katedry tanečnej tvorby pôsobili počas jej 
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63-ročnej činnosti Štefan Tóth, Ján Reimoser, Juraj Haluzický, Marilena 
Halászová, Dorothea Tóthová, Štefan Nosáľ, Dagmar Hubová. Od 
septembra 2008 vedie katedru Irina Čierniková. 
S narastajúcim záujmom o tanečné umenie na Slovensku, s pribúdaním 
amatérskych tanečných telies rôznych tanečných štýlov, záujmových 
krúžkov, či z rozširovaním základných umeleckých škôl a konzervatórií 
o tanečný odbor reagovala Katedra tanečnej tvorby na spoločenskú 
potrebu a v roku 1990 sa pedagogika tanca diferencovala na špecializácie 
pedagogika klasického tanca, pedagogika ľudového tanca, pedagogika 
moderného tanca a pedagogika tanca pre základné umelecké školy. To 
umožnilo zefektívniť výber uchádzačov o štúdium na prijímacích 
pohovoroch podľa kritérií konkrétnej špecializácie a tiež prispôsobiť 
priebeh štúdia cielenejšie k potrebám jednotlivých tanečných techník. Do 
konca akademického roku 2013 – 2014 ukončilo štúdium na katedre 391 
absolventov.1 
 
Študijné programy, obsah štúdia ľudového tanca 
 
Tanečné umenie je druh scénického umenia a ako také si vyžaduje 
integritu viacerých jeho druhov, či už hudobného, dramatického, alebo 
výtvarného. Zákonitosti a princípy, ktorými sa scénické umenie riadi 
platia vo veľkej miere aj pre umenie tanečné, pretože ide vo všeobecnosti 
o prezentáciu v divadelnom prostredí s cieľom zaujať diváka. Tento fakt 
rešpektujú aj učebné plány Katedry tanečnej tvorby, ktoré sa snažia 
vytvárať podmienky pre optimálne vzdelanie v rámci tejto integrity 
a zároveň zachovávať špecifickosti jednotlivých odborov štúdia.  

V súčasnosti ponúka Katedra tanečnej tvorby v bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom štúdiu, v odbore Tanečné umenie – 
študijný program Tanečné umenie. V rámci tohto programu ponúka 

                                                             
1Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava, zdroj: web 
http://www.htf.vsmu.sk/index.php?page=katedry&item=katedry_ktt 
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katedra na bakalárskom stupni štúdia tri študijné plány: choreografiu, 
tanečnú interpretáciu a tanečné umenie.2 
 Študijný plán Choreografia poskytuje študentom základné 
informácie o princípoch tvorby choreografického diela, vzdeláva ich 
v dramaturgii a réžii tanečného predstavenia. Študenti navštevujú tiež 
niekoľko praktických predmetov, kde sa môžu zdokonaľovať vo vybranej 
tanečnej technike a tiež si rozširovať obzory a získavať poznatky v iných 
technikách. Súčasťou štúdia je aj prezentácia choreografických diel 
študentov, kde katedra zabezpečuje profesionálne podmienky 
v divadelnom prostredí. 
 Študijný plán Interpretácia pripravuje študentov na profesionálnu 
umeleckú dráhu v tanečnom umení. Vzhľadom na to sú interpreti 
vzdelávaní vo všetkých tanečných technikách, ktoré poskytuje katedra, 
aby ich možnosť uplatnenia v praxi bola čo najširšia. Mnohí študenti už 
počas štúdia dostávajú príležitosť profesionálne tancovať v divadlách, či 
muzikáloch. 
 Študijný plán Tanečné umenie je zameraný na získavanie 
poznatkov z oblasti tanečného umenia všeobecne. Pri nástupe na štúdium 
sa poslucháči na základe zvoleného hlavného predmetu špecifikujú na 
didaktiku klasického tanca, didaktiku moderného tanca, didaktiku 
ľudového tanca alebo didaktiku tanca pre deti a mládež. Študenti 
didaktiky ľudového tanca tak okrem predmetov, ktoré prispievajú 
k všeobecnému tanečnému vzdelaniu (napríklad Úvod do teórie tanca, 
Dejiny tanca, Základy hudobnej teórie, Dejiny hudby), absolvujú aj 
predmety rozvíjajúce ich profesné zručnosti (napríklad Hudobno-
pohybová rytmika, Funkcionálna anatómia, Školská pedagogika, 
Učiteľská psychológia, Úvod do dramaturgie a réžie, Základy 
choreografie). Hlavnými predmetmi a predmetmi viažucimi sa priamo na 
oblasť ľudového tanca sú Didaktika ľudového tanca, Technika ľudového 
tanca, Základy etnochoreológie a Scénické formy ľudového tanca. 
 Predmet Didaktika ľudového tanca dáva študentom informácie 
o súvislostiach, v akých sa ľudový tanec vyvíjal, aj o tanci samotnom. 
Systém výučby je založený na postupnom preberaní jednotlivých regiónov 
                                                             
2 Súhrnné študijné informácie HTF VŠMU 2014 – 2015, zdroj: web 
http://www.htf.vsmu.sk/index.php?page=studium 
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Slovenska, ich histórie, rôznych vplyvov na folklórne prejavy a tanečný 
folklór konkrétneho regiónu. Počas seminárov, čiže praktickej časti 
predmetu Didaktika ľudového tanca získavajú študenti zručnosti vo 
výučbe ľudových tancov (napríklad učia sa vytvárať tanečné kombinácie 
zamerané na rozvoj požadovanej interpretačnej schopnosti – cítenie 
rytmu, orientácia v hudobnej fráze, rýchlosť a sila nôh, tanečná pamäť, 
perovanie v tanci a podobne, alebo sa učia viesť interpretov k samostatnej 
improvizácii). Súčasťou skúšky z predmetu je komisionálne hodnotená 
ukážková vyučovacia hodina na konci každého semestra. 
 Predmet Technika ľudového tanca je zameraný na interpretačné 
zvládnutie vybraných tancov z jednotlivých regiónov Slovenska. Vybrané 
tance do značnej miery korešpondujú s obsahom predmetu Didaktika 
ľudového tanca, zvyšné tance reflektujú na aktuálnu potrebu a zloženie 
študentov v ročníku. Poslucháči sú vedení k tomu, aby okrem 
interpretačnej stránky tanca (správne štýlové prevedenie a čistotu 
prevedenia motívov) chápali aj jeho systém, vnútornú štruktúru 
a improvizačný princíp. 
 Cieľom predmetu Scénické formy ľudového tanca je snaha 
pripraviť študentov na úlohu pedagóga – repetítora, ktorá je vzhľadom na 
scénické zameranie folklórnych kolektívov v praxi veľmi častá. Na 
rozdiel od tanečnej improvizácie sa interpreti učia dodržiavať presné sledy 
motívov, priestorovú kresbu choreografie, či napĺňať zámer choreografa. 
 Okrem uvedených predmetov sú študenti didaktiky ľudového 
tanca povinní absolvovať počas semestra niekoľko hospitácií nácvikov 
folklórnych súborov a tanečných domov, aby boli zorientovaní 
v problematike a mali možnosť čerpať inšpirácie z pozitívnych aj 
negatívnych príkladov. Vo vyšších ročníkoch musia absolvovať povinnú 
pedagogickú prax vo folklórnom kolektíve, základnej umeleckej škole 
alebo tanečnom konzervatóriu. Väčšina študentov didaktiky ľudového 
tanca však už počas štúdia pôsobí ako pedagóg v niektorom z kolektívov. 
 V rámci povinne voliteľných predmetov si môžu študenti zapísať 
aj Didaktiku tanca pre deti a mládež, čo využívajú hlavne študenti 
orientujúci sa na detské folklórne súbory. Vo veľkej miere si študenti ako 
voliteľný predmet zapisujú praktické predmety iných tanečných techník, 
čo im výrazne pomáha uvedomiť si vlastnú tanečnú techniku v kontexte 
tanečného umenia ako takého. 
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 Na magisterskom stupni štúdia ponúka Katedra tanečnej tvorby 
rovnako študijný program Tanečné umenie. V rámci neho sú k dispozícii 
už len dva študijné plány: choreografia a tanečné umenie. Choreografia je 
v tomto prípade rozdelená na dve zamerania: choreografia ľudového tanca 
a choreografia baletu (tu je zahrnutý aj moderný  a súčasný tanec). 
Študijný plán Tanečné umenie pokračuje v štyroch zameraniach: klasický 
tanec, ľudový tanec, moderný tanec a tanec pre deti a mládež. Hlavným 
predmetom v zameraní na ľudový tanec je Ľudový tanec – modely a prax 
so seminárom, zostávajú tiež predmety Technika ľudového tanca 
a Scénické formy ľudového tanca. Zo všeobecných predmetov poslucháči 
študujú Technológie vzdelávania a Psychológiu. Z voliteľných predmetov 
je na výber napríklad Choreografia a réžia, Etnomuzikológia, či 
Slovenský ľudový odev. 
 V rámci doktorandského štúdia majú študenti po konzultácii so 
školiteľom navrhnuté jednotlivé predmety tak, aby ich skladba 
reflektovala potreby vyplývajúce z témy dizertačnej práce. Študenti sa 
úzko zameriavajú na zvolený problém, s pedagógmi pracujú formou 
konzultácií a v internom štúdiu sú priamo zapájaní aj do vyučovacieho 
procesu katedry. 
 
Profil absolventa, záverečné práce 
 
 Pri zadávaní tém bakalárskych a diplomových prác sa v minulom 
období kládol dôraz skôr na spracovávanie a analýzu konkrétneho tanca, 
či tanečného dialektu vybranej lokality. Študenti tak hľadali historické 
a spoločenské kontexty tanečných prejavov, popisovali okolnosti, za 
ktorých sa tanec tancoval, jeho formovú a obsahovú stránku, či hľadali 
cesty správneho prevedenia motívov tanca. Následne sa snažili navrhnúť 
ideálny metodický postup výučby konkrétneho tanca, pričom pozornosť 
bola sústredená prevažne na jeho motiviku. 
 V súčasnosti témy záverečných prác oscilujú okolo dvoch 
základných princípov. Prvým zostáva pohľad na konkrétny ľudový tanec 
s tým, že pozornosť už nie je sústredená len na jeho motiviku, ale študenti 
sa snažia identifikovať aj vzťahy medzi motívmi, funkciu jednotlivých 
motívov, pravidlá improvizácie v tanci, komunikáciu tanečných partnerov 
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alebo vnútornú štruktúru tanca. Navrhovaný metodický postup sa snaží 
tieto informácie zohľadňovať. Študenti sú tak vedení k tomu, aby sa na 
konkrétny ľudový tanec nepozerali len ako na množinu tanečných 
motívov, ktoré ho tvoria, ale videli ho ako fungujúci stroj, kde jeho 
jednotlivé časti do seba zapadajú, iné sa ovplyvňujú, niektoré na seba 
reagujú a podobne. Musia si tiež uvedomovať, že za týmto strojom sedí 
človek, ktorý ho ovláda podľa vlastných potrieb a cítenia. Ak by sme 
zostali v tejto metafore, tak možno povedať, že študenti sú vedení k tomu, 
aby chápali ľudový tanec ako dokonalú symbiózu človeka a stroja. Stroj 
sa nepohne bez invencie a tvorivého vkladu človeka, ale človek aj 
s najextravagantnejším nápadom dokáže stroj pohnúť len takým 
spôsobom, aký umožňujú jeho technické parametre. 
 Druhým princípom je pohľad na ľudový tanec ako na tanečnú 
techniku, čiže zmes pohybových pravidiel, ktoré sa objavujú v ľudových 
tancoch bez ohľadu na ich lokálnu príslušnosť.Študenti sa zameriavajú 
napríklad na rytmickú stránku tanca, princípy rotácie, silu a rýchlosť 
v dolných končatinách, perovanie a prenášanie ťažiska, koordináciu 
horných a dolných končatín, prácu s dynamikou pohybu a podobne. 
Každý z uvedených aspektov sa dá aplikovať na konkrétny tanec, ale je 
ho možné rozvíjať aj všeobecne na tanečných príkladoch z rôznych 
regiónov. Pre takéto vnímanie tanca je pre študentov katedry veľkým 
prínosom možnosť porovnania s inými tanečnými technikami, ktoré počas 
štúdia absolvujú. Môžu tak uvidieť súvislosti, ktoré by im bez týchto 
znalostí unikli. Pedagógmi ľudového tanca na katedre v súčasnosti sú: Ján 
Blaho, Ivana Kleiblová, Stanislav Marišler a Michal Dudáš. 
 
Absolventi v praxi 
 
 Katedra tanečnej tvorby vychováva profesionálnych tanečných 
umelcov, ktorí by sa mali v praxi uplatniť ako taneční pedagógovia 
a choreografi.Uplatnenie nachádzajú na jednej strane v školskom systéme 
(základné umelecké školy, tanečné konzervatóriá), na druhej strane 
v amatérskom folklórnom hnutí. Mnohí študenti už počas štúdia 
pedagogicky či choreograficky pôsobia vo svojich domácich súboroch 
alebo v bratislavských detských súboroch a v týchto telesách zostávajú aj 
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po absolvovaní. Amatérske telesá si však spravidla nemôžu dovoliť platiť 
profesionálnych pedagógov preto je realitou, že množstvo absolventov 
katedry sa zamestná v inom odbore a pedagogickej (choreografickej) 
činnosti sa venujú v rámci voľného času ako hobby. 
 Napriek tomu mnohí absolventi Katedry tanečnej tvorby 
významne zasahujú do diania v slovenskom folklórnom hnutí ako taneční 
pedagógovia súborov, umeleckí vedúci súborov, choreografi, členovia 
porôt na súťažiach, autori programov na folklórnych festivaloch, či 
organizátori festivalov a súťaží ako zamestnanci regionálnych osvetových 
stredísk. 
 Rezervy v príprave pedagógov ľudového tanca na Katedre 
tanečnej tvorby sú v možnosti doplnenia niektorých predmetov do 
študijných plánov, ktoré by zohľadnili v poslednej dobe čoraz 
dostupnejšie poznatky z oblasti analýzy ľudového tanca a aplikovania jej 
výsledkov, súčasná situácia na Hudobnej a tanečnej fakulte takúto úpravu 
študijných plánov z organizačno-ekonomických dôvodov zatiaľ 
neumožňuje. 
 
 
Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD. 
odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby, VŠMU Bratislava 
umelecký vedúci SĽUK-u 
 
 
Stanislav Marišler – životopis 
 
Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD. v súčasnosti pôsobí ako odborný 
asistent na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave a zároveň je umeleckým vedúcim Slovenského ľudového 
umeleckého kolektívu. Narodil sa 23.9.1976 v Brezne. Po ukončení 
stredoškolského štúdia v Banskej Bystrici, počas ktorého bol členom 
folklórneho súboru Urpín, pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu 
v Bratislave, kde sa stal členom umeleckého súboru Lúčnica. V rokoch 
1995 – 2006 bol tanečníkom, neskôr sólistom Lúčnice a v rokoch 2006 – 
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2010 jej pedagógom. Po ukončení magisterského štúdia v odbore 
pedagogika ľudového tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU 
v Bratislave v roku 2003 pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré 
absolvoval v roku 2006. Po ukončení štúdia zostal pôsobiť ako odborný 
asistent na Katedre tanečnej tvorby. 
Okrem Lúčnice bol Stanislav Marišler interpretom v tanečných 
projektoch: muzikál „Cigáni idú do neba“ (choreografia: Ján Ďurovčík), 
tanečné divadlo „GASP 1“, „GASP 2“, „GASP 3“ (choreografia: Ján 
Ďurovčík), tanečné divadlo „Husári“ (choreografia: Martin Urban), 
tanečné predstavenie „Husľovačka 1“ a „Husľovačka 2“ (Dragúni, 
KMAF), tanečné divadlo „Tanec medzi črepinami“ (choreografia: Ervín 
Varga), tanečný film „Tanec medzi črepinami“ (choreografia: Ervín 
Varga, réžia: Marek Ťapák) 
Ako pedagóg okrem Lúčnice a Katedry tanečnej tvorby pôsobil v skoršom 
období v Bratislave v DFS Lúčka, vo FS Dolina a FS Poleno. Stál pri 
zrode občianskeho združenia Dragúni, ktoré od roku 2002 organizuje 
pravidelný cyklus Tanečných domov v Bratislave. Bol tiež pedagógom 
v Doplnkovom vzdelávaní tanečnej pedagogiky pre ZUŠ, organizovanom 
súkromnou ZUŠ v Liptovskom Hrádku. Pedagogicky hosťoval aj 
v profesionálnom vojenskom súbore Jánošík vo Zvolene, na pražskej 
AMU, v profesionálnom vojenskom súbore Ondráš v Brne, či 
v MagyarÁllaminépiegyüttes v Budapešti. 
Stanislav Marišler vytvoril aj niekoľko choreografií vo folklórnych 
súboroch: Mostár (Brezno), Urpín (Banská Bystrica), Slnečnica 
(Piešťany), Trnavčan (Trnava), Šarvanci (Praha), Technik (Bratislava), 
tvoril aj pre profesionálne telesá: Ondráš (Goralský tanec), SĽUK 
(programy: Tancovali naši vašim, Budú hrať, Obrázky zo Slovenska, 
ChoreaSlovaca, Krížom Krážom, Slovenské Vianoce), Lúčnica (Obrazy 
z minulosti). 
V roku 2007 založil s priateľmi skupinu tanečného humoru Všetečníci, 
ktorá sa venuje humornému spracovaniu tém čerpaných z prostredia 
tradičnej kultúry s využitím súčasných vyjadrovacích prostriedkov. 
V tomto telese je stále aktívnym interpretom i choreografom a okrem 
samostatných predstavení každoročne organizuje komponovaný 
galaprogram „Večer tanečného humoru“. Stanislav Marišler je tiež 
spoluorganizátorom festivalu „Bystrická folklórna Haravara“, v rámci 
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ktorého pôsobí ako lektor tanečných workshopov a režisér interaktívneho 
zábavno-súťažného programu „Súboriáda“. Pravidelne sa zúčastňuje ako 
člen porôt tanečných súťaží interpretačných (Šaffova ostroha), či 
choreografických (celoštátne postupové súťaže a prehliadky). 
Od roku 2010 je Stanislav Marišler umeleckým vedúcim Slovenského 
ľudového umeleckého kolektívu. 
 
 

 

Rekognoskácia edukačnej reality v oblasti 
ľudového tanca v Slovenskej republike 

Mgr. art.  Agáta Krausová, ArtD. 
 

Abstrakt 

Práca je zameraná na problematiku edukácie pedagógov ľudového 
tanca. V prvom rade ide o identifikáciu postavenia tanečného pedagóga 
ľudového tanca v profesionálnej oblasti a amatérskom hnutí. Analýza 
študijných programov (HTF KTT VŠMU) Didaktika ľudového tanca 
a Ľudový tanec upozorňuje na kontradikciu obsahovej stránky vyučovania 
pedagógov so zameraním na ľudový tanec. Príspevok predstavuje aj návrh 
na obsahovú zmenu v spomínanom študijnom zameraní s implementáciou 
najnovších poznatkov potrebných pre rozvoj vedomostí pedagóga 
ľudového tanca. 
 

Kľúčové slová: edukácia, ľudový tanec, výchovno – vzdelávací systém, 
edukačné programy, transformácia   
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Kto miluje prax bez teórie, 
je ako námorník, ktorý 
vstúpi na loď a nevie, kam 
jeho loď pláva. Rovnako 
ľahkomyseľný je ten, kto 
má schopnosť perfektne 
navigovať, ale pláva na 
deravej lodi. 

 

Leonardo da Vinci 

 

 
Úvod 
 

Počas ostatných 25-tich rokov som pracovala v školskom systéme 
ako tanečný pedagóg na základnej umeleckej škole (12 rokov) a na 
konzervatóriu (8 rokov). V súčasnosti som pedagogičkou na Katedre 
etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Bola 
som  angažovaná v profesionálnom umeleckom súbore ako aj vo 
folklórnom hnutí. Ako umelecká vedúca a choreografka som viedla detský 
folklórny súbor i folklórny súbor3.  Po mnohých umeleckých úspechoch 
a po 20 ročnom úspešnom pedagogickom pôsobení4 som prešla „na druhú 
stranu“ a v súčasnosti som porotkyňou celoštátnych súťaží5 a lektorkou 
                                                             
3 DSF Kistiglinc, FS Istiglinc v Dunajskej Strede 
4 viď. životopis 
5Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 
„Tancuj, tancuj 2014“  - Liptovský Mikuláš 
Celoštátna  postupová súťaž a prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci 
„Šaffova ostroha 2014“  - Dlhé Klčovo 
Regionálna postupová súťaž a prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci 
„Šaffova ostroha 2014“ – Spišská n/Ves 
Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci 
„Šaffova ostroha 2014“ – Trenčín 
Regionálna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 
„Tancuj, tancuj 2014“  - Želiezovce 
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rôznych kurzov organizovaných pre ochotníkov pracujúcich vo 
folklórnom hnutí.6 

Posledných desať rokov sa v kruhoch odbornej verejnosti čoraz 
viac a hlasnejšie ozývajú kritické hlasy o kríze pedagogiky ľudového 
tanca u nás, preto som  pozornosť venovala tejto problematike. Výskum 
ukázal7, že podstatu problémov netreba hľadať v „osobách“ ale 
v edukačnom systéme, ktorému sa budem v príspevku venovať.   

Spoločenské, kultúrne a ekonomické zmeny8 vyžadujú zásadné 
ideovo-hodnotové  a pedagogicko-organizačné zmeny aj v oblasti 
výchovy a vzdelávania tanečných pedagógov ľudového tanca. Pred 
identifikáciou  problematiky, ktorej zámerom je transformácia obsahu 
a organizácie edukácie vo vzdelávacej inštitúcii pedagógov ľudového 
tanca, je nutné definovať dva pojmy  – ľudový tanec a výchova.  

 
 Ľudový tanec 

Vychádzajúc z viacerých prameňov môžeme ľudový tanec 
charakterizovať ako jeden z najstarších druhov ľudového umenia. Vznikol 
a rozvíjal sa pod vplyvom geografických, historických a sociálnych 

                                                             
Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci 
„Šaffova ostroha 2014“  - Rybník 
Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci 
„Šaffova ostroha 2014“ – Trnava 
Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 
„Tancuj, tancuj 2014“ – Topoľčianky 
Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 
„Tancuj, tancuj 2014“  - Rozhanovce 
6Kultúra – hodnota – zmena“. Medzinárodné cyklické akreditované vzdelávanie 
v metodike výučby ľudového tanca - Levice 
Tvorivá dielňa pre členov detských folklórnych kolektívov   
Workshop pre vedúcich folklórnych kolektívov na Spiši  
Školenie pre vedúcich DFS, FS  - Nitra 
Školenie pre vedúcich DFS, FS  - Trenčín 
„Malí tanečníci 2014“ – tvorivá dielňa pre členov detských folklórnych kolektívov  
- Tatranská kotlina 
Tvorivá dielňa pre členov folklórnych kolektívov  - Oradea, Rumunsko 
„Krpčekovo“ – tvorivá dielňa pre členov detských folklórnych kolektívov – 
Východná 
7 Výskum realizovaný v rokoch 2009-2014 
8 Ku ktorým došlo na Slovensku po novembri 1989 
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podmienok života ľudu. Je to tradičný tanec predovšetkým vidieckych 
ľudových vrstiev: roľníkov, pastierov i súčasného prostredia , ale má aj 
veľa znakov toho - ktorého národa, jeho charakter, nadanie a schopnosti. 
(Nosáľ, 1997, s. 11)  Implikoval v sebe stredovekú, renesančnú, barokovú 
a romantickú tanečnú kultúru, ako aj novšie tanečné smery 20. storočia. 
Podstatným znakom stredoeurópskeho tanečného dialektu, kam podľa 
etnochoreologických výskumov radíme aj tradičnú tanečnú kultúru 
Slovenska (okrem folklorizovaných spoločenských tancov), je 
improvizačný charakter, čím  sa líši od tanečných dialektov západnej 
a juhovýchodnej Európy. 

 
 Výchova 
Pojem výchova sa v odborných teoretických prácach a pedagogických 

učebniciach charakterizuje rozlične. Všeobecne sa ním rozumie činnosť, 
ktorou sa zaisťuje odovzdávanie „duchovného majetku“ spoločnosti 
z generácie na generáciu, inými slovami akási „kultúrna reprodukcia“ 
konkrétnej pospolitosti. (S. Hlásna. M. Mucha. 2006. S. 12) 

 
1. Štruktúra výchovno – vzdelávacieho 

systému  
 
Predpokladom rekognoskácie edukácie v oblasti ľudového tanca 

je komplexné preštudovanie výchovno-vzdelávacieho systému a kvality 
vzdelávania. Na základe súčasného školského legislatívneho rámca 
aktuálnu vzdelávaciu sústavu v oblasti edukácie ľudového tanca tvoria: 

 školy pre záujmové vzdelávania – tanečné odbory Základných 
umeleckých škôl  

 stredné školy – 6 a 8 - ročné konzervatóriá  
 vysoké školy – KTT HTF VŠMU9 (ďalej len VŠMU)  
 

Neformálne vzdelávanie prebieha v rámci folklórneho hnutia v 
centrách voľného času a strediskách záujmovej činnosti. Ide o detské 

                                                             
9 Katedra tanečnej tvorby, Hudobno tanečná fakulta, Vysoká škola múzických 
umení 
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a mládežnícke folklórne súbory, folklórne súbory, seniorské folklórne 
súbory, folklórne skupiny.10 

V týchto inštitúciách pripravujú interpretov ľudového tanca. 
Progresívne trendy v oblasti vzdelávania tanečného umenia vyžadujú od 
interpretov vychovaných v rámci formálneho ako i neformálneho 
vzdelávania nasledujúce kompetencie: 

 získavanie praktických a teoretických vedomostí 
o ľudovom tanci,  

 poznávanie tradičnej kultúry,  
 osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície,  
 schopnosť interpretácie ľudového tanca, 
 osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, 
 pochopenie štruktúry, logičnosť tvorby tanca,   
 schopnosť improvizácie ľudového tanca. 

 
 
2. Erudícia pedagóga ľudového tanca 
 

Kvalita štýlovej interpretácie závisí od typu interpreta, ale 
predovšetkým od kvality odbornej erudície tanečného pedagóga. Ten je 
osobnosťou, ktorá formuje „tvár“ interpreta. Pedagóg ľudového tanca 
(okrem teoretických a praktických poznatkov z iných tanečných 
techník11) si má osvojiť hlboké odborné vedomosti aj z vedných disciplín 
ako etnochoreológia, etnológia, pedagogika, psychológia a anatómia. 
Rozsah príspevku neumožňuje podrobne sa venovať všetkým disciplínam. 
Z tohto dôvodu pozornosť prioritne venujeme vedným disciplínam úzko 
súvisiacim  s praktickým predmetom  pod názvom  Ľudový tanec.  

 

                                                             
10 Vo folklórnom hnutí v súčasnosti pracuje 397 detských folklórnych súborov, 
192 amatérskych folklórnych súborov a 420 folklórnych skupín. Údaje 
pochádzajú zo zdrojov Národného osvetového centra v Bratislave. Ak 
vychádzame z predpokladu, že v každom kolektíve pôsobí cca 40 tanečníkov (v 
DFS i dvojnásobne viac), ide  v prepočte o počet vyše 40 360 osôb. 
11 podporné tanečné techniky 
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Odborné vedomosti z etnológie12 taktiež tvoria základ 
erudovanosti tanečného pedagóga ľudového tanca, pretože ľudový tanec 
má synkretický ráz a je determinovaný prostredím vzniku a existencie.  

Vyššie uvedené tabuľky prezentujú široké spektrum odborných 
vedomostí, vyžadovaných od erudovaného tanečného pedagóga ľudového 
tanca. Na otázku, aké  vzdelanie im ponúka edukačný systém, odpovieme 
v nasledujúcich kapitolách. 

 
3. Edukácia tanečných pedagógov ľudového 

tanca 
V Slovenskej republike edukáciu tanečných pedagógov ľudového 

tanca zabezpečujú nasledovné  inštitúcie: 
 Vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B  ponúkajú Tanečné 

konzervatóriá, ktoré sú prakticky a pedagogicky orientované, 
špecializované na umeleckú a pedagogickú – umeleckú 
profesiu.13   

 VŠMU, HTF, KTT14 v študijnom programe Tanečné umenie – 
Didaktika ľudového tanca, ktorý je orientovaný na jednotlivé 
folklórne oblasti Slovenska.15 

 
Prijímacie konanie – výber budúcich tanečných pedagógov ľudového 
tanca:  

                                                             
12Porovnávacia vedná disciplína zameraná na štúdium dejín kultúr, dejín ľudskej 
civilizácie a vzťahov medzi kultúrami. (J. Kandert, 1995. s. 129)  
13 Zdroj: http://www.skke.sk/sk/charakteristika/ 
14 Hudobno – tanečná fakulta,  Katedra tanečnej tvorby, Vysoká škola múzických 
umení 
15 Zdroj: 
http://www.htf.vsmu.sk/index.php?page=studium&item=studium_studijne_progra
my 
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 Vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (piaty a šiesty ročník): 
Tanečné konzervatóriá (6 a 8 ročné). Po úspešnom absolvovaní 
maturitných skúšok študenti zostávajú vo vzdelávacom systéme.16 

 

 

 
Na prijímacích skúškach KTT HTF VŠMU sa môžu zúčastniť 

uchádzači, ktorí majú ukončené tanečné konzervatórium, alebo iné 
stredoškolské vzdelanie, najmenej dvojročnú tanečnú prax a majú základy 
hudobnej náuky.  

Prijímacie konanie pre nádejných tanečných pedagógov ľudového tanca 
sa skladá zo 4 častí: 

 praktická skúška z klasického, ľudového, moderného tanca 
/jazzový tanec, technika J. Limóna/. 

 odborný test z oblasti tanečného, hudobného, výtvarného umenia 
a všeobecného prehľadu humanitného zamerania na úrovni 
stredoškolského vzdelania. 

 pohovor z odboru a predvedenie pohybovej kombinácie 
z tanečnej techniky podľa vlastného výberu /klasický, ľudový, 
moderný tanec/ a jej metodický rozbor. V odbore ľudový tanec: 
kombinácia z vybraného tanečného regiónu Slovenska v rozsahu 
1 až 2 slohy, minimálne však 16 2/4 taktov (kombinácia musí byť 
vytvorená uchádzačom o štúdium) 

                                                             
16 Študenti nie sú odborne špecializovaní,  preto sa v tomto príspevku touto 
skupinou nezaoberáme 
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 pohybová kombinácia zadaná na prijímacej skúške podľa výberu 
komisie.17 

 

 
 

Vyššie uvedeným spôsobom nastavené prijímacie skúšky:  

 zohľadňujú vzdelanostnú úroveň spred dvadsiatich rokov, 
 vyžadujú od uchádzačov iba deklaratívne vedomosti na úkor 

operatívnych,   
 žiadané pohybové kombinácie na praktických skúškach, 

predvedenie pohybových kombinácií (podľa vlastného 
výberu ako aj podľa výberu komisie) nezohľadňujú obsahový 
štandard štátneho vzdelávacieho programu pre 6. ročné 
konzervatóriá v predmete Ľudový tanec18 , t.j. štýlovú 
interpretáciu a improvizáciu tanca z prebraných tanečných 
oblastí19 a typov tancov so zreteľom na historický vývoj, 

                                                             
17 Zdroj: 
http://www.htf.vsmu.sk/index.php?page=studium&item=studium_studijne_progra
my 
1819. júna 2008 po podpise Zákona o výchove a vzdelávaní prezidentom SR, boli 
schválené štátne vzdelávacie programy  pre jednotlivé úrovne vzdelávania. 
Autorka štátneho vzdelávacieho programu je Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. 
19 TO Myjavsko, Šariš, Zemplín, Horehronie, Podpoľanie, Liptov a Orava 
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formu, obsah a  funkciu tanca stredoeurópskeho tanečného 
dialektu,  

 uprednostňujú reproduktívny typ interpreta na úkor 
produktívneho, hoci pedagogika ľudového tanca vyžaduje od 
adepta analytické tanečné myslenie a kreativitu. 

 

   

4. Kvalita vzdelávania 
 

Kvalita vzdelávania závisí od odborných praktických 
a teoretických vedomostí. VŠMU obsah vzdelávania  zverejňuje 
v adekvátnych študijných programoch. 

 

 Ponuka predmetov študijného zamerania KTT HTF VŠMU:  I. – 
III. ročník bakalárskeho štúdia Didaktika ľudového tanca -  predmety 
povinné a povinne voliteľné (1. skupina – predmety teoretické; 2. skupina 
– predmety praktické) 

 

 

 

 

 
 
 
Tabuľka 1 Bakalársky študijný programy -  Študijný program TU -  
Študijný plán TU 
 Didaktika ľudového tanca20 
 
 

                                                             
20 Zdroj : http://www.htf.vsmu.sk/ihudobno pohybový rytmikandex.php?page=studium 

http://www.htf.vsmu.sk/ihudobno
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Predmety povinné Predmety povinne 
voliteľné 1. skupina – 
predmety teoretické 

Predmety povinne 
voliteľné 2. skupina 
– predmety praktické 

Technika ľudového 
tanca 1,2,3,4,5,6 

Úvod do teórie 
klasického tanca 

Úvod do pohybu 1,2 

Didaktika ľudového 
tanca 1,2,3,4,5 

Teória klasického 
tanca 

Základy jazzového 
tanca 1,2 

Bakalársky 
seminár1,2 

Didaktika tanca pre 
deti a mládež 1,2 

Jazzový tanec 1,2 

Bakalárska práca Didaktika tanca pre 
deti a mládež 3,4 

Základy techniky M. 
Graham 1,2 

Funkcionálna 
anatómia1,2 

Didaktika tanca pre 
deti a mládež 5 

Základy techniky J. 
Limóna 1,2, 

Funkcionálna 
anatómia 3 

Základy 
etnochoreológie 1,2 

Technika J. Limóna 
1,2 

Učiteľská 
pedagogika 1,2 

Úvod do histórie 
moderného tanca 

Základy techniky M. 
Cunnighana 1,2 

Školská pedagogika 
1,2 

Náuka o pohybe Improvizácie 1,2 

Úvod do teórie tanca Vybrané kapitoly 
z dejín hudby 1,2 

Základy ľudového 
tanca 1,2 

Dejiny tanca 
1,2,3,4,5 

Úvod do dramaturgie 
a réžie 1,2 

Ľudový tanec 1,2 
Ľudový tanec 3,4, 

Základy teórie hudby 
1,2, 

Dramaturgia tanca 1,2 Ľudové tance iných 
národov1,2 

Francúzsky jazyk 1,2 Základy choreografie 
1,2 

Historicko 
spoločenské tance 
1,2 

 Choreografia 1,2 Scénické formy 
ľudového tanca 1,2 

 Anglický jazyk 1,2, Tradičný klasický 
repertoár 1,2 

 Anglický jazyk 3,4 Repertoár M. 
Graham 1,2 

 Anglický jazyk 5,6 Repertoár jazzového 
tanca 1,2 
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 Nemecký jazyk 1,2 Repertoár  J. Limóna 
 Nemecký jazyk 3,4  
 Nemecký jazyk 5,6  
 Francúzsky jazyk 3,4  
 Francúzsky jazyk 5,6  

 
 
 

Tabuľka 2 Študijný odbor tanečné umenie – Magisterský študijný 
program  - TU – Ľudový tanec21 

Predmety povinné Predmety povinne 
voliteľné 1. skupina – 
predmety teoretické 

Predmety povinne 
voliteľné 2. skupina – 
predmety praktické 

Ľudový tanec – 
modely a prax 1,2,3 

Estetika tanca Španielsky tanec 

Praktikum 
z hlavného 
predmetu 1,2,3 

Estetika hudobného 
divadla 

Technika ľudového 
tanca 1,2 

Technika ľudového 
tanca 1,2,3 

Vybrané kapitoly zo 
súčasnej hudby1,2 

Technika ľudového 
tanca 3 

Scénické formy 
ľudového tanca 
1,2,3 

Choreografia a réžia 
1,2 

Technika  M. 
Cunnigham 1,2 

Dejiny umenia 1,2 Didaktika historického 
spoločenského tanca 
1,2 

Technika  M. 
Cunnigham 3 

Psychológia Didaktika ľudových 
tancov iných národov 
1,2 

Technika súčasného 
tanca 1 

Technológie 
vzdelávania 

Etnomuzikológia 1,2 Technika súčasného 
tanca 2 

Diplomový seminár 
1,2 

Slovenský ľudový 
odev 

Technika jazzového 
tanca 1,2 

                                                             
21 Zdroj: http://www.htf.vsmu.sk/index.php?page=studium 
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Diplomová práca Seminár analýzy 
skladieb umeleckého 
repertoáru 1,2  

Technika jazzového 
tanca 3 

  Technika M. Graham 
1,2 

  Technika M. Graham 
3 

  Technika J. Limóna 
1,2 

  Technika J. Limóna 3 
  Tanec s partnerom 1,2 
  Tanec s partnerom 3 
  Scénické formy 

ľudového tanca 1,2 
  Scénické formy 

ľudového tanca 3 
  Repertoár jazzového 

tanca 1,2 
  Repertoár M. Graham 

1,2 
  Repertoár J. Limóna 

1,2 
  Repertoár M. 

Cunnigham 1 
  Repertoár M. 

Cunnigham 2 
  Repertoár súčasného 

tanca 
  Improvizácie 1,2 
  Kontaktné 

improvizácie1,2 
 
Hľadať odpoveď na  otázku, či uvedené študijné programy 

poskytujú dostatočné odborné vzdelanie pre budúcich pedagógov 
ľudového tanca, ponecháme na čitateľa.   
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5. Uplatnenie sa absolventa na pracovnom 
trhu 
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia má tanečný pedagóg 

ľudového tanca viacero možností  uplatnenia sa na trhu práce (napr. v 
školskom systéme, folklórnom hnutí, profesionálom telese, resp. pracovať 
v iných, od svojej aprobácie diametrálne odlišných odvetviach22 a len vo 
svojom voľnom čase sa venovať odbornej práci). Je tu aj možnosť  
zapájania sa  do vzdelávania laickej verejnosti (o ktoré je značný záujem), 
avšak   táto práca je  časovo veľmi náročná a finančne nerentabilná23. 
 

                                                             
22 Túto tendenciu je možné sledovať posledných cca. 10 rokov. 
23 Podľa výskumu (v časovom rozmedzí 2009-2014) ho realizujú len zanietení 
odborníci, ktorí túto činnosť nevnímajú ako zárobkovú, ale ako edukačnú činnosť 
so všeobecným spoločenským prospechom.  
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Ak tanečný pedagóg ľudového tanca zostáva vo svojom odbore, 

zamestnávateľ od neho vyžaduje odborné teoretické a praktické 
vedomosti z oblasti ľudového tanca, pretože: 
  pedagóg ľudového tanca na tanečnom odbore základnej 

umeleckej školy má aprobáciu len  na vyučovanie ľudového 
tanca.  Odborne vzdelaní pedagógovia ZUŠ na KTT HTF VŠMU  
absolvujú  špeciálny študijný program – Didaktika tanca pre deti 
a mládež,  

 na 6 a 8 - ročných konzervatóriách praktické  predmety ako 
klasický tanec, moderné tanečné techniky a ľudový tanec  
vyučujú taneční pedagógovia s príslušným vysokoškolským 
odborným vzdelaným, 

 ak profesionálne telesá (súbory) zamestnajú pedagóga ľudového 
tanca, taktiež  očakávajú vedomosti v oblasti ľudového tanca. Ak 
si príprava interpretov vyžaduje aj inú tanečnú techniku, 
umelecké vedenie oslovuje odborne vzdelaného tanečného 
pedagóga príslušnej tanečnej techniky, 

 amatérske folklórne súbory (na všetkých úrovniach) prioritne 
vyžadujú odborne vzdelaných tanečných pedagógov ľudového 
tanca. 

 
V optimálnej konštelácii tanečný pedagóg pracuje aj vo folklórnom 

súbore24, kde odovzdáva nadobudnuté vedomosti získané na VŠMU. Celý 
systém funguje bezkonfliktne až do chvíle, kým sa súbor nezapája do 
súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom, kde danú súťaž 
hodnotí odborná porota25. Ich pracovnou povinnosťou je poukázať 
(vedeniu kolektívov resp. tvorcom - choreografom, tanečným pedagógom, 
hudobníkom atď.)  na  pozitívne výsledky, ale aj na nedostatky 
vyplývajúce z neuspokojivých odborných vedomostí26. Akademický 
                                                             
24 Založených: pri ZUŠ; pracujúcich vo forme občianskeho združenia pri mestskom 
kultúrnom stredisku, krajskom osvetovom stredisku 
25 Posledných 5-6 rokov sa na Slovensku vyprofiloval kolektív porotcov 
s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa. Údaje o vzdelanostnej úrovni predošlej 
generácie porotcov poskytuje publikácia E. T. Bartka – Podoby slovenského 
tanečného umenia 1920-2010    
26 V oblasti pedagogiky, etnochoreológie, etnológie a etnomuzikológie. 
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nadhľad hodnotiteľov môže vyvolať nevôľu zo strany súťažiacich 
a v určitých prípadoch aj obvinenie osôb, členov porôt či dokonca 
vytváranie konšpiračných teórií.27 

 

 

 

                                                             
27 Tvrdenia, že hodnotenia predošlej generácie porotcov boli kvalitnejšie, resp. 
vyhodnotenia kolektívov boli bezkonfliktné, vyvracajú  odborné články uverejnené 
v časopise Rytmus (napr.: 1989/2  BLAHO. J.: ??? otázky a otázniky nad 
celoslovenskou súťažnou prehliadkou ľudovej hudby a tanečných sólistov; 
ŠVARBALÍK J.: Folklórne hnutie a jeho kategorizácie); odborný príspevok 
DRUGOVÁ, Z., 2005. Profesor Štefan Nosáľ o svojom chápaní folklóru na scéne.  
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6. Skvalitnenie obsahu vzdelávania 
 
Konfrontácie v tanečno – pedagogických kruhoch (v školskom 

systéme ako aj vo folklórnom hnutí) poukazujú na nutnosť 
modernizovania obsahu vzdelávania. To predpokladá implikáciu ďalších 
praktických predmetov do študijného programu Didaktika ľudového 
tanca, ktorými sú: 

 ľudové tance minorít žijúcich na území Slovenskej republiky, 
 tradičné detské hry, 
 ľudové tance Slovákov žijúcich v zahraničí, 
 podporné tanečné techniky ľudového tanca. 
 
Nevyhnutné je zvýšenie časovej dotácie  v predmete Ľudový tanec 

(etnochoreológia rozoznáva 21 tanečných regiónov28 a v ich rámci 
existujúce stovky variantov typov tanca (kruhové a reťazové tance, 
pastierske tance, skočné – mládenecké tance, staré párové tance, verbunk, 
čardáš, folklorizované spoločenské tance), ktoré by mal tanečný pedagóg 
ovládať v stupni interiorizácie.  

 
 Od zaradenia nových, inovatívnych teoretických predmetov 

rozširujúcich odborný rozhľad, sa očakáva radikálnejšie a modernejšie 
poňatie koncepcie obsahu vzdelávania. Okrem existujúcich predmetov  
uvádzaných v tabuľkách č. 1 a 2 by mali komplexnú výchovu podporovať 
teoretické predmety ako:  

 Tanečné regióny Slovenska29, 
 Tanečná geografia Európy30, 
 Druhy a žánre folklóru31, 
 Rodinný a kalendárny obradový cyklus32, 

                                                             
28 Tie je ďalej možné členiť na mikroregióny.  
29 platný študijný program  - Didaktika ľudového tanca (KTT HTF VŠMU) 
neobsahuje teoretický predmet Tanečné regióny Slovenska,  viď. tabuľka č. 1  
30 genézu ľudového tanca teba vnímať v širších kontextoch 
31 odborné vedomosti z etnológie 
32 odborné vedomosti z etnológie a etnochoreológie 
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 Analýza ľudového tanca33, 
 Labanova kinetografia. 
 Teória a metodológia archívneho a terénneho výskumu 
 Folklór a folklorizmus 
 
 
Nutnosť zaradenia nových predmetov do študijného programu 

Didaktika ľudového tanca demonštrujeme na  príklade tradičných 
detských hier.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 1 P. Bruegel: Detské hry 

Obraz Detské hry od flámskeho maliara P. Bruegela zo 16. 
storočia považujeme za  encyklopédiu tradičných detských hier. Všetky 
hry, ktoré dielo znázorňuje, sú súčasťou aj našej ľudovej kultúry. Pedagóg 

                                                             
33 S. Dúžek v odbornom príspevku Východiská a problémy folkloristického 
výskumu tanca na Slovensku poukazuje na nutnosť formovej analýzy tanca 
(DÚŽEK,  1993. s. 20) 
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ľudového tanca by sa mal oboznámiť s ich genézou a typológiou na 
hodinách etnochoreológie. Pohyb a tanec je naučená ľudská činnosť. 
U tanečného pedagóga preto považujeme za nevyhnutné získať praktické 
skúsenosti, návyky a teda interiorizovať si vyučované hry. Tieto 
skúsenosti by mal tanečný pedagóg nadobúdať na praktických  hodinách 
ľudového tanca. V rámci predmetu Didaktika ľudového tanca by mal 
pedagóg získať vedomosti o aplikovaní detských hier vo vyučovacom 
procese. Pri správnom pedagogickom vedení (jeho východiskovým 
bodom je pohybová analýza, teda vyučovanie hier a tancov 
prostredníctvom interiorizácie prirodzených pohybov v logických 
sledoch) sú deti schopné rozoznať základné pohybové typy ako chôdzu, 
skok, rotáciu, gestá a prácu stojnej nohy. Oboznámia sa s rytmikou, 
dynamikou a plastikou pohybov, polyfóniou pohybu, identifikujú rozdiely 
pohybu a nehybnosti, oboznámia sa s typmi pohybov v iných telesných 
pozíciách a párovou komunikáciou. Ide o základné činitele tanca. Zároveň 
deti nadobudnú kompetencie34, ktoré tradičné hry rozvíjajú. Faktom je, že 
študenti sa počas štúdia na VŠMU s hrami35 oboznámia v rámci 

                                                             
34 kompetencie rozvíjajúce pohyb: odolnosť,  schopnosť udržať rovnováhu, 
schopnosť  hrubej a jemnej motoriky, rozvíjanie schopnosti koordinácie očí, rúk 
a nôh,  
kompetencie rozvíjajúce telesnú schému:  schopnosť spoznávania častí tela, 
schopnosť odhadnúť možnosť koordinácie, schopnosť odhadu osobnej zóny, 
uvedomenie si vlastného tela 
kompetencie rozvíjajúce vnímanie:  vizuálno – motorická koordinácia, vnímanie 
priestoru a priestorových súvislostí, schopnosť vnímania pohybu,  schopnosť 
komplexného fungovania lateroflexie (koordinácia zraku, sluchu, hmatu, očí a rúk)  
sociálne kompetencie: empatia, schopnosť spolunažívania, schopnosť presadiť 
sa, schopnosť uplatniť sa, schopnosť nadviazať kontakty, komunikatívne 
schopnosti, schopnosť riešiť konflikty   
35Hra je považovaná za najdôležitejšiu prípravu pre život, za zdroj cenných 
poznatkov. Čo sa vlastne nazýva hrou? Tento pojem označuje široké spektrum 
činností. Používame ho aj ako protiklad slova „vážny: veď to je len hra!“ totiž niečo, 
čo netreba brať vážne. Hra v tomto zmysle ale „nie je hrou“. (Lázár, 1996. s .6). 
Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska charakterizuje  hry nasledovne: “Hra je 
určená na zábavu, protiklad práce. Hrou sa človek uvoľňuje a rozptyľuje, bystrí si 
um a cvičí. Hra je ľudská činnosť a otužuje telo. Hry sú človeku vlastné od prvých 
mesiacov po narodení“. (Ondrejka, 2003. s. 204) Podľa Nákonečného je hra 
činnosťou, ktorá prináša uspokojenie sama o sebe a môžeme ju pozorovať u detí 
a mláďat zvierat. Podľa H. Spencera a F. Schillera je hra prejavom nadbytku 
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odborného predmetu Didaktika tanca pre deti a mládež. Ako príklad 
uvedieme hry z metodickej príručky METODIKA VYUČOVANIA, 
Prípravné štúdium 1 (pre prípravné štúdium I. stupňa tanečného odboru 
základných umeleckých škôl)36. Príručka obsahuje množstvo hier37, ktoré 
v plnej miere spĺňajú výchovné ciele iných tanečných techník38, ale podľa 
z etnochoreologického hľadiska  nepatria do skupiny tradičných detských 
hier - majú svojich autorov textu39 a hudobných skladateľov40. Problémom 
teda je, že absolventi odboru nie sú pripravovaní: 

 na výučbu tradičných detských hier,  
 hľadať a využívať tradičný detský repertoár hier pre výučbu 

základných pohybových návykov potrebných pre vyučovanie 
tanca.  
 
 

 

                                                             
energie a teória K. Grossova sa opiera o výskum hier zvierat mláďat a o ich 
porovnávanie s hrami detí. V hre vidí prípravu na budúce úlohy dospelého 
človeka. Uznávaný ruský pedagóg K. D. Ušinskij tvrdí, že hra je odrazom 
skutočnosti, zrkadlom prostredia, v ktorom dieťa žije. Takto charakterizované hry 
ale zahŕňajú široké spektrum hier od športu, od hier kariet až po počítačové hry. 
Je teda nevyhnutné vyčleniť skupinu hier, ktorými sa mienime zaoberať. Je to 
skupina tradičných detských hier. Pri charakteristike tradičných detských hier nám 
pomôže porovnávanie s ľudovou piesňou, ktorú Béla Bartók35 určil nasledovne. 
Sú to piesne, ktoré spievali vrstvy obyvateľstva, ktorí boli čo najmenej ovplyvnené 
mestskou kultúrou; vyhovovali ich hudobnému vkusu a ich priestorové a časové 
rozšírenie môže byť menšie alebo väčšie. Tradičné detské hry sú teda hry, ktoré 
hrali určité vrstvy obyvateľstva, ktoré boli čo najmenej ovplyvnené mestskou 
kultúrou. Tieto hry hrali všeobecne viacerí a dlho a sú súčasťou tradičnej ľudovej 
kultúry. (Lázár, 1996. s. 5) 
36 Vypracovali: Janka Mrázová, Renáta Marková; Schválilo Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky dňa 4.apríla 2005 pod  číslom CD-2005-5604/8799-5:091 
ako metodiku vyučovania pre prípravné štúdium tanečného odboru základných 
umeleckých škôl 
37 Cca. 65 hier + hádanky a riekanky 
38 Klasický tanec, moderné tanečné techniky 
39 napr.: J. Pavlovič, V. Šimková, V. Janusová, K. Bendová, M. Hašťová, E. 
Stanová,  A. Caunnerová, J. Mázorová, A. Kolínska.... atď. 
40 napr.: A. Kolínska, O. Francisci, A. Čobej, Š. Kantor, j. Slonov... atď.  
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7. Pluralitný trh s učebnicami a učebnými 
textami 

 
 

 

 

 

 

V tejto časti príspevku by sme Vám radi predstavili odborné knihy, 
učebné texty, vysokoškolské skriptá, ktoré obsahujú metodické postupy 
resp. vzdelávacie moduly pre rôzne vekové kategória, ktoré boli 
publikované za posledných 10 rokov. Okrem jednej  publikácie S. 
Marišlera41 neexistujú. Pre porovnanie - pedagógovia Maďarskej vysokej 
školy tanečného umenia v Budapešti publikovali niekoľko odborných 
publikácií: 

LÉVAI P., 2010. „Szökkenjünk, ugráljunk42...“ 
DEMARCSEK ZS., MEZŐ F., MIZERÁK K., 2012. TÁNC – OK (a 
táncos tehetség azonosítása és gondozása)43 
ANTAL L. 2010. NÉPTÁNC PEDAGÓGIA44 
 
Posledná dvojjazyčná publikácia od K. Mizerák: Mozgásra és táncra 

nevelés játékos módszerekkal – Tanečno – pohybová výchova hravými 
metódami45 (ktorá vyšla  v preklade A. Krausovej a K. Babčákovej) bola 
pokrstená v Leviciach na podujatí „Ľudový tanec ako súčasť systému 

                                                             
41 MARIŠLER. S., Dva metodické prístupy k výučbe improvizácie v ľudovom 
tanci. 2013. Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU. ISBN 978-80-89434-
47-3 
42 Győr: Táltos nyomda. ISBN 978-963-88865-0-7 
Kniha vyjde v slovenskom jazyku ešte v roku 2015 v preklade A. Krausovej a K. 
Babčákovej. 
43 Debrecen: Center Print Nyomda. ISBN 978-615-5267-00-0 
44 Budapest: Hagyományok Háza. ISBN 978-963-7363-42-9 
45 Levice: Regionálne osvetové stredisko. ISBN 978-80-971280-7-4 
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tradičnej ľudovej kultúry – problematika pedagogiky a inscenácie“ – I. 
medzinárodná konferencia o súčasnom stave problematiky pedagogiky 
a inscenácie tradičného ľudového tanca.46 
 
8. Záver 

 
V tomto momente by sme neradi stupňovali vyhrotenú atmosféru, 

ktorú problematika uvádzaná v príspevku vytvára.. Fakty poukazujú  na 
problémy, ktoré priamo ovplyvňujú edukáciu v školskom systéme, 
resp.  nepriamo i diania  vo folklórnom hnutí. Riešenie nenájdeme 
v negovaní danej problematiky, ale v spoločnom konsenze založenom na 
vecných odborných diskusiách  na akademickej pôde.  
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„SÚŤAŽE, POROTCOVIA 
A VÝSLEDKY V OBLASTI FOLK-
LORIZMU NA SLOVENSKU“ 
 
Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka  

 
 
Abstrakt 
 

Najvyššiu úroveň súťaží v oblasti folklorizmu vyhlasuje Národné 
osvetové centrum v Bratislave. Príspevok identifikuje jednotlivé typy 
vyhlasovaných súťaží a ich periodicitu. Rozoberá funkcie poroty a nutné 
kvalifikačné a osobnostné dispozície porotcov. Popisuje faktory 
ovplyvňujúce činnosť poroty. V krátkosti informuje o iných súťažiach 
v oblasti folklorizmu. Poukazuje na dôsledky a vplyv vyhodnotenia 
a ohodnotenia na folklórne hnutie. Ďalej hovorí o motivácii 

mailto:agatakrausova@gmail.com
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k skvalitňovaniu činnosti vo folklórnom hnutí na základe systému 
fungovania samotného folklórneho hnutia. V závere demonštruje aspekt 
ľudského faktoru pri tvorbe systému. 

 
 

Súťaženie so sebou prináša rivalitu súperov 
a nutnosť rozhodcov.   

 
 Súťaž je spôsob vzájomného úsilia predstihnúť niekoho, niečo v 
určitej činnosti v snahe dosiahnuť prvenstvo (obyčajne nejakú cenu, 
odmenu) za rovnakých podmienok (pravidiel) pre všetkých zúčastnených.  

Táto definícia nám jasne charakterizuje spôsob ľudskej činnosti, 
ktorou sa budeme v tomto príspevku zaoberať. Keďže súťaž sama o sebe 
je všeobecným úsilím dosiahnuť, čo najlepší výsledok, je relevantné, že 
každý, kto sa jej zúčastní chce odprezentovať, čo najlepšie svoju prácu. Je 
teda samozrejmé, že všetko svoje poznanie a schopnosti v danej oblasti sa 
snaží predviesť tak aby dosiahol, čo najlepší výsledok. Na ohodnotenie 
predvedeného výkonu sa stanovuje hodnotiteľ (porota), ktorý musí 
dohliadať na dodržiavanie pravidiel a v rámci nich potom stanovuje 
úroveň zvládnutia činnosti. Každý, kto sa súťaže zúčastní by si teda mal 
uvedomiť podmienky a pravidlá, za akých sa súťaž koná. V rámci 
pravidiel sa ako účastník súťaže snažil splniť podmienky (dodržiavať 
pravidlá) a dosiahnuť, čo najlepší výsledok.  

Keďže sa pohybujeme v oblasti umenia, jednotlivé podmienky sú 
často neuchopiteľné a podmienené umeleckým cítením a smerovaním 
spoločnosti a hodnotiteľov (porotcov). Za účelom špecifikácie pravidiel je 
preto nutné vytvoriť také pravidlá (propozície), ktoré čo 
najjednoznačnejšie určujú účel a spôsob vykonávania súťaže.  

V tomto príspevku sa budem snažiť jednotlivé aspekty popísať 
a dať do pozornosti verejnosti. Stotožnenie sa s pravidlami potom 
vylučuje nepochopenie medzi hodnotiteľmi a súťažiacimi.  
 
 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=predstihn%C3%BA%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=nie%C4%8Do
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=dosiahnu%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=prvenstvo
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pre
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Celoštátne súťaže organizované Národným 
osvetovým centrom v Bratislave v oblasti 
folklorizmu 
 
 V oblasti folklorizmu sú asi najviac sledované súťaže 
s celoštátnou pôsobnosťou, preto pozornosť sústredíme najmä na nich. 
Celoštátne súťaže sú organizované pod garanciou Národného osvetového 
centra v Bratislave. Aby bolo možné sledovať a hodnotiť plošne, čo 
najviac účastníkov, sú tieto súťaže organizované ako postupové 
(niekoľkostupňové). Zároveň pre možnosť časového sledovania úrovne 
účastníkov (jednotlivcov, kolektívov) sú tieto súťaže organizované ako 
cyklické podujatia t.j. je určený časový horizont, v ktorom sú tieto súťaže 
opakovateľné.  
 
Periodicita súťaží v jednotlivých oblastiach:  
 

1. každé 3 roky: 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín „Nositelia 
tradícií“ 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych 
kolektívov 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych 
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov.  
 

2. každé 2 roky:  
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov. 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov.  
 

3. každý rok: 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom 
tanci s medzinárodnou účasťou „Šaffova ostroha“. 
 



89 
 

 Postupové súťaže sú trojstupňové. Vyhlasovateľom a odborným 
garantom je NOC v Bratislave, organizátorom sú ROS47 a KOS48 
v pôsobnosti VÚC49 s finančným príspevkom z MK SR50. Poroty menuje 
riaditeľ VÚC na krajských kolách a riaditeľ ROS na regionálnych kolách 
na návrh svojich metodikov. Celoštátne kolo súťaže garantuje NOC v 
Bratislave. Regionálne a krajské kolá sú organizované samosprávou, kde 
NOC nemá právomoc a môže iba odporúčať ich organizovanie a výber 
porotcov. 
 
 

Celoštátne súťaže organizované NOC v Bratislave v oblasti 
folklorizmu 

Tanec - Scénické spracovanie 
„Súťaž choreografií folklórnych kolektívov“ – 3 ročný cyklus – 
trojstupňová súťaž 

„Nositelia tradícií“ - celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
folklórnych skupín – 3 ročný cyklus – trojstupňová súťaž 

„O Šaffovu ostrohu“ - celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou – 1 
ročný cyklus – dvojstupňová súťaž (do roku 2014 trojstupňová) 

Hudobný prejav 
„Festival hudobného folklóru“ - prehliadka ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov – 3 ročný 
cyklus – trojstupňová súťaž 

Detský folklorizmus 

„Pod Likavským hradom“ – celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
detských folklórnych súborov - 2 ročný cyklus – trojstupňová súťaž 

„Vidiečanova Habovka“ – celoštátna postupová súťaž detských  
ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov 
a inštrumentalistov – 2 ročný cyklus – trojstupňová súťaž 

                                                             
47 Regionálne osvetové stredisko – v pôsobnosti regiónu – zriaďovateľov je VÚC 
48 Krajské osvetové stredisko – v pôsobnosti kraja – zriaďovateľ je VÚC 
49 Vyšší územný celok 
50 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
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Súťaže sú postupové. Na celoštátnu súťaž  vyhlasovanú 

Národným osvetovým centrom postupujú kolektívy z okresných kôl 
(organizovaných regionálnymi osvetovými strediskami, prípadne 
miestnymi kultúrnymi strediskami) a krajských kôl (organizovaných 
vybranými osvetovými/kultúrnymi strediskami) na základe odporúčania 
odborných porôt. Počet postupujúcich je ovplyvnený kapacitnými a 
finančnými možnosťami organizátorov. Navrhovaná periodicita je pre 
optimálne podmienky vrátane finančného zabezpečenia, periodicitu je 
možné znížiť v nadväznosti na odsúhlasenú výšku finančného príspevku. 
(http://www.nocka.sk/osvetova-cinnost/celostatne-postupove-sutaze) 
 
 Najprv by sme sa mali pozastaviť všeobecne pri otázke kvality 
zabezpečenia organizovaných súťaží. Ak som položil túto otázku, 
smeroval som ju najmä z hľadiska celoplošného dosahu. Ak chceme aby 
folklórne hnutie smerovalo k skvalitneniu svojej úrovne, pohľad na 
dôležitosť jednotlivých stupňov súťaže sa nám rapídne zmení. V tomto 
prípade je odpoveď dosť jednoznačná.  
  

Z hľadiska, čo najširšieho dopadu na folklórne hnutie sú 
najdôležitejšie regionálne kolá postupových súťaží. 
 
 Tu sa ale vynára otázka akú pozornosť venujeme tomuto stupňu 
súťaží. Naozaj si dávame po organizačnej aj odbornej stránke (výber 
poroty, ocenenia) najviac záležať na tomto stupni alebo ho často aj 
úmyselne obchádzame a vykonávame iba formálne? Na túto otázku si 
musíme odpovedať každý sám, zo svojej pozície. Často sa totiž stretávame 
pri hodnoteniach s otázkou (od účinkujúcich) – „Prečo sme tieto 
upozornenia – odporučenia nedostali na nižšom stupni súťaže?“ Je ťažko 
odpovedať, kto dané upozornenia nepodal, prečo účinkujúci dané pokyny 
nedostal a či úroveň súťaže bola zabezpečená tak aby tieto informácie 
mohli skvalitňovať činnosť v regiónoch.  
 

Dostávame sa teda k otázke, kto je skutočným garantom 
kvality súťaže? 
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Odborná porota 
 
 Pri tomto pojme určite nastanú relevantné otázky a je asi 
najčastejšie komentovaným článkom pri súťažiach. Už z tohto si môžeme 
utvrdiť názor, že práve porota je najdôležitejším článkom súťaže a teda aj 
garantom kvality danej súťaže.  
 
Z hľadiska funkcie poroty môžeme definovať niekoľko základných 
bodov: 
 

1. Vyhodnotenie súťaže – určenie postupujúcich, na celoštátnom 
kole laureátov (zaradenie do pásiem) 

2. Spätná väzba pre každý subjekt, jednotlivca, autora diela 
3. Konštruktívna kritika v rámci vyhodnotenia pomáhajúca 

pochopiť silné a slabé stránky  
4. Orientácia v hodnotenej oblasti a vplyv na oblasť folklorizmu 
5. Kolektívna diskusia odborníkov z rôznych odborov 

 
1. Vyhodnotenie súťaže – určenie víťazov (prípadne poradie alebo 
zaradenie do pásiem) – Pri vyhodnotení v rámci umeleckého diela alebo 
predvedenia je hodnotenie často subjektívne (umenie nie je uchopiteľný 
jav – nemá priamu mierku). Preto má každá súťaž vytvorené propozície, 
ktoré sú formované tak aby, čo najkonkrétnejšie popisovali pravidlá 
(podmienky), ktoré je potrebné dodržať aby aj hodnotenie mohlo byť pre 
každú danú súťaž relevantné.  

Pri súčasnom kvalitatívne vyrovnanom trende (stúpajúcej kvalite) 
je veľmi dobré, že sa v rámci súťaží pristúpilo k zaraďovaniu do pásiem. 
Je často nemysliteľné aby sa hodnotila úroveň rôznych tanečných 
mikroregionálnych alebo etnických štýlov iba na základe technických 
kritérií. Ak je teda ich úroveň (myslíme tým štýlové zvládnutie a umelecká 
hodnota) na rovnakom stupni, zaslúžia si rovnaký stupeň ocenenia. 
V prípade nutnosti jedného víťaza potom rozhoduje celková dosiahnutá 
úroveň vo všetkých častiach hodnotenia.   

 
2. Spätná väzba – v tomto ohľade má odborná porota veľmi 
dôležitú funkciu aby dala informácie o tom, čo videla aký má na to 
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pohľad. Umožní tak súťažiacim konfrontovať vlastný názor s odbornými 
poznatkami porotcov. Často je tento spôsob v súčasnosti jediným 
prostriedkom vzdelávania účinkujúcich. Ak je vytvorené prostredie a čas 
pre konfrontáciu odbornej poroty s účinkujúcimi, dávame im možnosť 
zvyšovať si svoju úroveň na priamych praktických radách 
a upozorneniach. Ide o určitý spôsob odborného vzdelávania priamym 
kontaktom s odbornou verejnosťou, ktorý často krát nie je iným spôsobom 
možný.    
 
3. Konštruktívna kritika – po dlhotrvajúcich problémoch51 (zrejme 
asi nikdy nekončiacich) medzi účastníkmi súťaže a odbornou porotou sa 
často porotcovia pýtajú, či je vôbec záujem o takúto kritiku. Zo svojich 
skúseností môžem povedať, že odpoveď je stále ÁNO. Ak sa aj názory 
odbornej poroty a účastníka súťaže rozchádzajú, často práve vonkajší 
pohľad na jeho prácu napomáha ku kvalitatívnemu zlepšeniu. Zo strany 
odbornej poroty je potrebné vyzdvihnúť kladné stránky ale aj otvorene 
hovoriť o slabých stránkach. Toto je často pre porotcov ťažké – tu sa musí 
prejaviť ich charakter a podať tieto informácie z hľadiska odborného 
a nezaujatého pohľadu pre všetkých účastníkov súťaže. 
 
4.   Orientácia v hodnotenej oblasti a vplyv na oblasť folklorizmu 
– je veľmi dôležité, aby každý člen odbornej poroty mal hlboké znalosti 
z hodnoteného materiálu aj vzhľadom k celému územiu Slovenska ale aj 

                                                             
51 Rytmus 1986/9 – J. Blaho – Štylizácia a miera štylizácie folklóru – Diváka, zvlášť 
v súčasnosti, treba vychovávať, nielen zabávať. Stretol som sa v praxi 
u choreografa s takouto obhajobou svojho nelogického diela, hraničiaceho 
s nonsensom. Nevedel pochopiť, prečo jeho dielo odsudzujú. „Veď tanečníci to 
robia s nadšením, mali sme najväčší úspech, aj vy ste sa bavili (porota).“ 
Pripomienky poroty sú na takejto adrese zbytočné. 
Etnologické rozpravy 2005/1 – Š. Nosáľ – Ale naše rady ťažko niesli niektorí 
vedúci súborov. ... Niektorí sa aj pourážali – trvalo im aj dlhšiu dobu, kým pochopili, 
že naše slová neboli útokom na ich osoby, ale že sme hovorili v ich prospech, aby 
sme im pomohli.  
Folklórne hnutie na Slovensku 1982 – C. Zálešák – str. 227 - Nie všetci pochopili, 
že ideovo najúčinnejšie sú samotné umelecké tradície nášho ľudu. Aj folklórne 
kolektívy bolo treba presvedčovať o tom, že ich hlavnou úlohou a najzáslužnejšou 
činnosťou je zveľaďovanie týchto tradícií na základe ich hlbokého poznania 
a cestou umelecky hodnotného scénického interpretovania. 
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stredoeurópskeho priestoru. Iba vtedy môže z nadhľadu hodnotiť 
jednotlivé predvedené prvky ľudovej kultúry. Podobne by mal cítiť hlbokú 
zodpovednosť za dôsledky jeho hodnotenia a podávanie relevantných 
informácií pre hodnotených účastníkov súťaže. Tieto informácie sú často 
pre amatérsku základňu doplnkovým vzdelávaním.  
 
5.  Kolektívna diskusia odborníkov z rôznych odborov – na 
základe širších vedomostí v oblasti folklorizmu (etnológia, 
etnomuzikológia, etnochoreológia, pedagogika, choreografia) je potrebná 
tiež širokospektrálna diskusia k systému vzdelávania a teda aj následne 
hodnotenia javov, s ktorými sa stretávame. Diskusia by mala prebiehať na 
organizovaných konferenciách odbornej verejnosti z všetkých oblastí 
folklorizmu tak aby tieto informácie boli prezentované pre laickú 
verejnosť a boli včas zapracované do propozícií jednotlivých súťaží. To 
v konečnom dôsledku vedie k prehľadnosti pravidiel a spôsobu 
hodnotenia.   
 

Z daných aspektov hodnotenia súťaží ale vyplývajú aj nutné 
požiadavky na hodnotiteľov (porotcov). Členom poroty teda nemôže byť 
niekto, kto nespĺňa požadované kritériá a teda nie je oprávnený odborne 
hodnotiť dodržiavanie pravidiel tej, ktorej súťaže. Ak sa pozrieme na 
hodnotiteľov, vyplýva nám niekoľko kritérií na základe, ktorých ich 
organizátori nominujú do tejto funkcie. 

 
Vlastnosti a schopnosti porotcov: 
 

 vzdelanie 
 reálne (súčasné) praktické skúsenosti 
 poznatky o javoch, ktoré hodnotia 
 fyzické a psychické dispozície na výkon funkcie porotcu 

 
Vzdelanie 

Jednou zo základných oprávnení stať sa porotcom danej súťaže sú 
jeho odborné znalosti (vzdelanie) z oblasti, ktorú hodnotí. V tomto prípade 
je potrebné brať ohľad na vzdelanie v štátnom vzdelávacom systéme 
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(vysokoškolské, najmä terciálne vzdelanie) ale aj na doplnkové vzdelanie 
získané na odborných kurzoch a školeniach.    

V prípade porotcu sú však nepostačujúce iba poznatky 
zo vzdelávacieho procesu ale je potrebné aby si dané poznatky sústavne 
upevňoval v praxi - bez kontextu vedomostí zo vzdelávacieho procesu 
a praxe z danej oblasti nie sú poznatky ucelené.   
 
Reálne (súčasné) praktické skúsenosti 

Ide o dlhodobé (reálne v danej dobe) praktické skúsenosti v 
oblasti, ktorú hodnotíme. Ak porotca dlhodobo - viac ako tri kalendárne 
roky - prakticky nepôsobí v danej oblasti, jeho poznatky sú už 
nepostačujúce na to, aby identifikoval klady a zápory predvedených 
prvkov, javov ľudovej kultúry. Podobne je tomu vo viacerých odvetviach, 
kde pre vykonávanie svojej funkcie je nutné cyklicky vykonávať „rezortné 
skúšky“ – je preverovaná aktuálna hĺbka poznatkov z danej oblasti.   
 V tejto fáze by som sa pozastavil a možno aj odporučil špeciálne 
vzdelávanie porotcov v oblasti folklorizmu. Tým by sa nastavil overený 
systém zo športovej súťažnej činnosti (spoločenský tanec). Tu môže 
funkciu porotcu zastávať iba kvalifikovaný porotca (ktorý erudovane 
ovláda pravidlá) a aj to iba na stupeň, na ktorý zložil kvalifikačnú 
skúšku52. 
  
Poznatky o javoch, ktoré hodnotia 

Odborné vzdelanie ale ani samotné praktické poznatky 
nezabezpečujú neomylného alebo lepšie povedané vševediaceho porotcu. 
Porotca sa musí dopredu oboznámiť s materiálom, ktorý hodnotí – t.j. 
musí dopredu vedieť o tom aký materiál bude hodnotiť. Je teda na 
organizátoroch súťaže ale aj na porotcovi samotnom aby si dopredu overil 
aký materiál bude hodnotiť a na tento materiál sa aj patrične pripravil. Je 
teda relevantné aj to, aby dopredu vedel akú funkciu v porote bude 
zastávať - akú oblasť (etnologickú, etnochoreologickú, pedagogickú, 
etnomuzikologickú, choreografickú) a dodržiavanie, ktorých pravidiel 
bude hodnotiť.  

 
                                                             
52 porotcovia v spoločenskom tanci a súťažiach IDO majú licencie na 
oprávnenie hodnotenia získanej kategórie 
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Fyzické a psychické dispozície na výkon funkcie porotcu 
V neposlednom rade ide aj o fyzické a psychické dispozície 

porotcu. Odborné detailné sledovanie dodržiavania pravidiel súťaže si 
vyžaduje vysoké sústredenie, čo je podmienené fyzickými dispozíciami 
hodnotiteľa. Do popredia sa nám dostáva niekoľko zásadných stavov 
organizmu, kedy hodnotiteľ nemôže plnohodnotne vykonávať svoju 
funkciu: 

 únava – ide o celkové vyčerpanie organizmu, nedostatok energie 
alebo neschopnosť vykonávať rôzne aktivity. Pre organizátora sú 
tieto stavy u hodnotiteľa často nepostrehnuteľné. Je však na ňom 
aby si zistil, či sa u porotcu neprejavujú tieto stavy dlhodobo 
a teda jeho dispozície nie sú trvalo v období pred súťažou znížené.  

 používanie omamných látok – možno si myslieť, že tento 
fenomén sa odborných porôt netýka, je to však omyl. Často sa 
stretávame s javom, že už pri príchode porotcov sú im od 
organizátorov ponúkané alkoholické nápoje. Ba často si ich 
porotcovia dokonca vyžadujú ako spoločenské uznanie ich 
funkcie. Alkohol už v menších dávkach znižuje prejavy 
pozornosti, reakčnú pohotovosť, koordináciu pohybov a pri 
vyšších dávkach vedie k výpadkom pamäti, vzťahovačnosti, 
agresivite a pocitom úzkosti. Už len tieto dopady na fyzické 
a psychické dispozície porotcov by mali byť pre organizátorov 
varovaním.  

 zdravotný a psychický stav – Ide o intímnu oblasť vedomostí 
o stave hodnotiteľa. Sú však aj všeobecne známe stavy, ktoré by 
mali organizátori súťaží brať do úvahy a s vlastným úsudkom 
zhodnotiť schopnosť porotcov na vykonávanie funkcie, na ktorú 
ho nominujú. 

 
S poznatkom, že tieto aspekty u hodnotiteľov súťaží sú veľmi 

dôležité a na základe súhlasu riaditeľa Kabinetu scénického folklorizmu 
sa rozhodlo NOC v Bratislave vytvoriť zoznam porotcov, ktorý môžu 
erudovane zastávať svoje funkcie. Tento pokyn nadväzoval na systém 
poradných zborov NOC z minulosti (11-členných skupín odborníkov, 
ktorí tvorili a aktualizovali propozície a bývali i členmi odborných porôt). 
Zoznam bol konzultovaný a pripomienkovaný odborníkmi (tanečnými 
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pedagógmi, choreografmi, etnochoreológmi a etnomuzikológmi) 
z inštitúcií: 

 Slovenská akadémia vied v Bratislave 
 Ministerstvo kultúry v Bratislave 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

Do zoznamu porotcov boli prednostne zaradení odborníci 
s terciálnym vzdelaním v danej oblasti alebo erudovaný odborníci 
s dlhoročnou praxou v hodnotenej oblasti. 

Následne bol 31.3.2011 na základe súhlasu riaditeľa Kabinetu 
scénického folklorizmu oficiálne rozoslaný metodikom ROS a KOS. 
Podstatou tohto pokynu bolo aby v odborných porotách bol zastúpený 
minimálne jeden z odporučených porotcov a tým bola zabezpečená 
erudovanosť poroty. V rámci možností potom organizátor nominoval 
ďalších členov podľa uváženia. 

 
 

Faktory ovplyvňujúce činnosť poroty 
(hodnotenia) 
 
Nezaujatosť 

 vylúčenie konfliktu záujmov – dôležité je aby medzi porotcami 
a súťažiacimi neboli príbuzenské vzťahy. Tak nevzniknú 
konflikty po hodnotení, ktoré môžu viesť ku konfrontácii medzi 
porotcom a hodnotenými účastníkmi súťaže. Zároveň nemôžu 
vznikať ani podvedomé morálne predispozície pre hodnotenie. 

 vylúčenie psychického nátlaku organizátorov na porotu 
a výsledky – porotca nesmie byť počas súťaže pod psychickým 
nátlakom organizátorov. Nemal by sa vytvoriť priestor pre 
predčasné ovplyvňovanie poroty pred samotným výkonom 
funkcie. Podobne by organizátor nemal na porotu vyvíjať nátlak 
na určené umiestnenie účastníkov na základe politického tlaku, 
sponzorov podujatia a pod.  

 vylúčenie psychického nátlaku účinkujúcich na porotu a výsledky 
-  porotca nesmie byť v deň súťaže v priamom kontakte so 
súťažiacimi. Podobne by ku kontaktu nemalo dôjsť skôr ako bude 
stanovené vyhodnotenie postupu, laureáta (zaradenie do pásma). 
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Organizátor by mal zabezpečiť oddelené priestory pre porotcov, 
kde by nemalo dochádzať k priamemu kontaktu s účinkujúcimi 
a divákmi. Takto by nemalo dochádzať k predčasnej konfrontácii 
a ovplyvňovaniu výsledkov. 

 
Propozície 

Ich nastavenie jasne stanovuje aké je postavenie súťaže v rámci 
systému folklorizmu. Je dôležité aby jednotlivé časti propozícií jasne 
špecifikovali dôvod súťaže a jej dopady na folklórne hnutie. Obsah 
propozícií: 

 
 

Základné údaje: 
Majú špecifikovať vyhlasovateľa súťaže, odborného garanta 

a organizátorov. Dôležité je stanoviť si, aké sú ciele a poslanie súťaže 
a základnú charakteristiku t.j. základné určenie súťaže (napr. prezentácia 
programového čísla folklórneho súboru a pod.), čo určí jej miesto v rámci 
celého systému v oblasti folklorizmu.  

– tieto body všetky propozície NOC v Bratislave obsahujú. 
Problémom je však že zotrvávajú nemenné už veľmi dlhé obdobie. Pri 
každej nastávajúcej spoločenskej zmene a teda aj zmene spoločenskej 
požiadavky je nutné ich špecifikovať aby zodpovedali súčasnej dobe.    
Priebeh súťaže: 
 V prípade celoštátnej súťaže propozície stanovujú jednotlivé 
stupne, termíny konania a spôsob ich organizácie (spôsob postupu a pod.).  

Dôležité je na základe cieľov súťaže presne stanoviť jednotlivé 
body hodnotenia, ktoré podporujú určené ciele súťaže a napomáhajú 
k zlepšeniu činnosti v danej oblasti.   
- v propozíciách NOC sú kritériá, ktoré nekopírujú súčasné potreby hnutia. 
Špecifikácia kritérií by mala byť prevedená po každej súťaži z najnovšími 
poznatkami z posledného cyklu súťaže. 
 Propozície špecifikujú spôsob výberu porotcov (na základe 
stanovenej klasifikácie porotcov – koľko a akých je potrebných pre 
odborné ohodnotenie súťažných výkonov). Akým spôsobom sú 
prezentované výsledky a ako sú posúvané hodnotenia pre organizátorov 
súťaže. Ďalším dôležitým bodom je stanovenie presných pravidiel, kto, 
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s čím a ako sa na súťaži môže zúčastniť. Potom stanovujeme práva 
a povinnosti súťažiacich.  
- tieto body sú pri každej súťaži pevne stanovené. Na základe súčasného 
stavu folklórneho hnutia by však bolo potrebné prehodnotiť jednotlivé 
body na základe aktuálnej potreby.  

To, čo nám v propozíciách súťaží v oblasti folklorizmu chýba sú 
práve práva a povinnosti porotcov, čo by už raz jasne stanovilo kto a za 
akých podmienok môže súťaže hodnotiť. Tak ako sú jasné pravidlá pre 
účinkujúcich, mali by byť jasné pravidlá aj pre porotcov. 
 V neposlednom rade sú to organizačné špecifikácie (bezpečnosť 
a ochrana zdravia a pod.).  
- tieto body sú stále v propozíciách NOC špecifikované na základe 
aktuálnych právnych zákonov 

Pre organizátorov je stanovený spôsob finančného zabezpečenia 
súťaže (ako je vyhlasovateľom doporučené čerpanie finančných dotácií 
a príspevkov potrebných pre organizovanie jednotlivých stupňov súťaže). 
Vyhlasovateľ v propozíciách špecifikuje spôsob ohodnotenia, ocenenia 
umiestnených súťažiacich .  
 V základnej forme tiež vyhlasovateľ špecifikuje základné body 
programu súťaže, ktoré sú pre jej splnenie (pre naplnenie kritérií súťaže) 
potrebné (povinné). 
- tieto body sú špecifikované v propozíciách NOC na základe 
organizačných zmien NOC a štruktúry osvetových zariadení. 
Záverečné ustanovenia: 

Vyhlasovateľ v nich špecifikuje doplnkové podmienky pri 
organizácii súťaže (licenčné podmienky, spôsob riešenia porušenia 
pravidiel súťaže apod.). V závere uvedie pre aké obdobie sú propozície 
platné.  

 
Toto sú základné body propozícií súťaží, ktorých vyhlasovateľom 

je NOC v Bratislave. Je ale podstatné aby propozície jednotlivé body 
presne špecifikovali, tak aby nedochádzalo k ich nejasnému výkladu. Ak 
majú súťaže prispievať k skvalitnenie práce v oblasti folklorizmu je 
potrebné vnášať súčasné poznatky z organizácie a z vedeckých poznatkov 
do propozícií.  
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Po roku 1989, keď bola prerušená funkcia poradných zborov, už 
nedochádzalo k odbornému konsenzu. Propozície jednotlivých súťaží boli 
vytvárané skôr na základe partnerských a kolegiálnych vzťahov. Svetlou 
výnimkou v tomto smere je  od tohto roku celoštátna postupová súťaž a 
prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou 
„O Šaffovu ostrohu“. Pri nej sa vytvoril poradný zbor, ktorý upravil 
propozície podľa súčasných poznatkov a požiadaviek.  

 
 

Súťaže organizované inými organizáciami: 
 

V oblasti folklorizmu prebiehajú súťaže organizované aj ďalšími 
organizáciami a združeniami. Ich úroveň a určenie je rôzne. Väčšina 
týchto súťaží má skôr propagačno-zábavný, prípadne prezentačný 
charakter.  

 Úroveň týchto súťaží je vysoko podmienená organizátormi a ich 
schopnosťami zabezpečiť kvalitnú odbornú porotu, ktorá môže erudovane 
ohodnotiť propozície súťaže. V mnohých prípadoch sa stretávame 
s fenoménom neodbornej poroty. Za cieľ si organizátori kladú volať skôr 
známe osobnosti, ktoré zvyšujú atraktívnosť súťaže ale nenapomáhajú 
zvyšovať úroveň priebehu, odbornosť a ani úroveň hodnotenia. Spomenul 
by som iba niekoľko príkladov:    

 Košice – podujatie Košické folklórne dni  
súťaž choreografií mladých autorov  
súťaž tanečníkov sólistov 
súťaž speváckych zborov – tieto súťaže majú skôr 
zábavno-propagačný charakter 

 Banská Bystrica – podujatie - Haravara 
Súboriáda – súťaž má populárno-náučný 

charakter 
 

Z tohto vyplýva otázka - Majú prispievať tieto súťaže k 
skvalitňovaniu práce vo folklórnych kolektívoch?  

Nie je to ich prvoradou úlohou. Avšak pri správnom nastavení 
propozícií a obsadení odbornej poroty by mohli túto úlohu plniť. Je teda 
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iba na organizátoroch súťaží aký cieľ si zvolia a aká bude ich cesta počas 
jednotlivých ročníkov. 
 
 
Vyhodnotenie a ohodnotenie 
 
Vyhodnotenie 

V rámci súťaže ide o výber najlepšieho výkonu alebo práce 
účastníka. Pri súťaži je dôležité posúdenie výkonu na základe pravidiel, 
ktoré stanovujú kritériá súťaže uvedené v propozíciách. Všeobecne 
poznáme dva druhy vyhodnotenia: 

 
 Formálne vyhodnotenie: 

 Ide o formu vyhodnotenia spojenú s formálnym uvedením 
výsledkov súťaže pred súťažiacimi a divákmi s cieľom prezentovať 
výsledky súťaže. V rámci formálneho vyhodnotenia sú ocenený víťazi 
alebo postupujúci podľa propozícií a možností organizátorov 
(vyhlasovateľov). Táto forma má skôr propagačný charakter. Zároveň 
klasifikuje úroveň súťažiacich.  

Pre súťažiacich však okrem propagačného charakteru nemá 
priamy prínos. Jediný faktor, ktorý mu pomáha v skvalitňovaní práce je 
motivácia k príprave na súťažnú prezentáciu. 

 
 Vyhodnotenie spojené s odborným seminárom: 

 Táto forma je z hľadiska skvalitňovania práce rozhodujúca. Ide 
o predávanie informácií odbornej poroty v prospech účinkujúcich. 
Odborná porota vyhodnocuje konkrétny výkon a na základe propozícií 
poskytuje svoje postrehy a rady pre účinkujúcich. Práve z tohto hľadiska 
je dôležité aby v porote boli nominovaný skutočný odborníci za jednotlivé 
oblasti aby mohli podať „pomocnú ruku“ účastníkom súťaže a tak 
napomôcť k skvalitneniu ich činnosti. Najmä v rámci nižších stupňov 
súťaže (regiónov a krajov) by mali tieto vyhodnotenia spĺňať úlohu 
odborných seminárov – vzdelávania. Je to jedinečná možnosť vysvetľovať 
činnosti a javy na konkrétnych príkladoch z praxe u jednotlivých autorov 
a interpretov.  
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Tu by sme sa mali z organizačnej stránky sústrediť na dva dôležité 
faktory:  

* časová dotácia – ak prezentovaný súťažný výkon trvá  cca 5 
minút, nie je možné ho pri odbornom vyhodnotení prejsť za 5 minút 
ale je nutné si stanoviť časovú dotáciu aspoň 3 násobku času trvania 
súťažnej prezentácie. Toto potom umožní porotcom ich kvalifikovanú 
reflexiu na hodnotené prvky a javy.  
* pripravenosť poroty na odborné hodnotenie – v časti odborná 
porota som už rozobral faktory podmieňujúce jej výber a kvality. 
Všetko sa potom prejaví na ich odbornej reflexii počas vyhodnotenia. 
Tu je dôležité aby vyhodnotenie nebolo iba formálne a nič 
nehovoriace ale konkrétne. Je potrebné aby hodnotenie pomohlo 
súťažiacim pochopiť klady a zápory ich výkonov a tak pomohlo 
súťažiacim v ich napredovaní a skvalitňovaní práce. 

 
Ohodnotenie 

Ohodnotenie alebo odmena je kladný podnet alebo konfigurácia 
podnetov, situácia schopná vyvolať príjemnosť alebo uspokojiť potrebu. 
Z tohto vyplýva, že ohodnotenie môže mať fyzickú ale aj psychickú 
polohu. V rámci tohto môžeme ohodnotenie súťaží rozdeliť na: 

 
 formálne ohodnotenie – diplom (s uvedením umiestnenia, 

postupu) – ide skôr o morálne ohodnotenie účinkujúcich 
stanovením kvalitatívneho stupňa výkonu. Z neho môže vyplývať 
dobrý pocit z výsledkov prípravy a získania uznania 
interpretačných a autorských výkonov.  
 

 ohodnotenie spojené s dotáciou - (vecným alebo finančným 
darom) – v tomto prípade ide o ohodnotenie fyzickým darom 
alebo dotáciou v priamom súvise s dosiahnutým výsledkom. Toto 
ohodnotenie v prvom rade pomáha účinkujúcim, uspokojuje ich 
potreby a v druhom rade opäť vyvoláva príjemný pocit z uznania 
výkonu a morálne uznanie kvality účinkujúcich. V súčasnosti 
existuje niekoľko foriem darov: 
- priama dotácia – priame ohodnotenie darom (podľa možností 
organizátorov a sponzorov podujatí) ide o priame dary 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Podnet
http://sk.wikipedia.org/wiki/Potreba
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finančného alebo fyzického charakteru. Sú plnou a priamou 
zárukou ocenenia. 
- nepriama dotácia cez grantovú podporu – táto forma u nás nemá 
oficiálne ukotvenie. Je tu však možnosť ako by sa dalo pristúpiť 
k zvýhodneniu dotácie formou podpory projektov v grantovom 
systéme MK SR. Je teda iba na spolupráci NOC a MK SR aby sa 
tento spôsob administratívne zapracoval do systému. 
- nepriama dotácia cez prezentáciu na významných festivaloch 
doma a v zahraničí – tento spôsob nie je v súčasnosti 
plnohodnotne zapracovaný pri organizácii festivalov. Keďže nie 
je prijatá platforma koncepčných programov s dlhodobým 
výhľadom pri festivaloch (okrem MFF Myjava), nie je možné 
oficiálne koncipovať programy s víťazmi súťaží. Je opäť iba na 
organizátoroch nakoľko budú rešpektovať výsledky súťaží 
a využijú ocenených v jednotlivých programoch.  
 S podobným problémom sa stretávame pri zahraničných 
zájazdoch. Na základe neplnenia si povinností člena CIOFF53 bolo 
Slovensko vyradené z tejto organizácie (nemáme zastúpenie 
v národných sekciách CIOFF54). Nemôžeme preto zasahovať do 
odporúčania kolektívov na dôležité medzinárodné festivaly 
a v zahraničí nás zastupujú kolektívy odporúčané podnikavcami 
v tejto oblasti.  

 
 
 
Má ohodnotenie motivovať k skvalitňovaniu 
práce vo folklórnych kolektívoch? 
 

Najdôležitejším faktorom, ktorý umožňuje skvalitňovanie každej 
činnosti alebo výkonu je jeho systém. Ak si zoberieme systém ako účelnú 
formu organizácie teda postup podmienený plánovaným usporiadaním 

                                                             
53 International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts - 
Medzinárodná rada organizácií folklórnych festivalov a ľudového umenia       
54 Zoznam sekretárov národných sekcií - http://www.cioff.org/contact-
sections.cfm 
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vstupov, potom môžeme súťaže v oblasti folklorizmu transformovať do 
takejto schémy: 
 
 

 

 
Z tohto vyplýva uzavretý kruh vzájomného ovplyvňovania 

jednotlivých článkov, ktoré vplývajú na kvalitatívnu činnosť v oblasti 
folklorizmu prostredníctvom súťaží. Za východiskový bod z tohto kruhu 
si zoberieme folklórne hnutie a jeho kvalitu.  

Z tohto hnutia sa prostredníctvom odborného vzdelávania 
vytvára okruh odbornej verejnosti t.j. skupiny odborne pripravených osôb, 
ktoré pôsobia v zainteresovanej oblasti. Až následne sa prostredníctvom 
výberu a po splnení kritérií (uvedené v odseku „odborná porota“) formuje 
skupina osôb schopná vykonávať porotcovskú činnosť.  

Odborná porota na súťažiach potom vyhodnocuje kvalitatívnu 
úroveň na základe propozícií súťaží. Propozície súťaže koncipuje 
vyhlasovateľ súťaže na základe konsenzu odborníkov z jednotlivých 
oblastí folklorizmu (etnológia, etnochoreológia, etnomuzikológia, 
pedagogika a choreografia). Z tohto hľadiska sú teda propozície súťaží do 
určitej miery stupňom modelovania prístupu k spracovávaniu folklórneho 
materiálu. Na základe výsledkov súťaží je vykonaná základná certifikácia 
kvality účastníkov súťaže. 
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Tu sa dostávame k bodu ohodnotenia (odmeny) ocenených 
účastníkov súťaže. Odmena môže mať síce aj morálnu hodnotu ale ak 
nemá ani propagačný charakter, míňa sa účinkom. V súčasnosti štátne 
organizácie neberú takmer žiadny ohľad na kvalitatívnu úroveň 
folklórneho hnutia. V podstate nedochádza ani k morálnej odmene 
formou propagácie a ani k odmene formou financií a darov, keďže v našej 
oblasti na to nie sú vyčlenené zdroje. Z tohto je jasné, že vlastne úplne 
obchádzame stupeň motivácie. Nie je vytvorená platforma na to aby bola 
snaha zlepšovania sa v oblasti svojho pôsobenia. Záleží iba na vlastnej 
sebareflexii. Fungovanie celého folklórneho hnutia je postavené iba na 
vlastnej motivácii a teda málokomu záleží aj na odbornej a kvalitatívnej 
úrovni.   
 Ak by teda existoval stupeň motivácie (pre každú spoločnosť 
systémom uspokojovania potrieb alebo vyvolania príjemných pocitov 
z ocenenia) mohli by sme hovoriť o ďalšom skvalitňovaní činnosti 
v oblasti folklorizmu. Tu sa opäť dostávame k motivácii k vzdelávaniu 
a k prehlbovaniu si svojich vedomostí prostredníctvom kurzov 
a odborných školení pre celé hnutie. Iba plošným zvyšovaním vedomostí 
môžeme zvyšovať celkovú kvalitatívnu úroveň. 
 
TVORBA SYSTÉMU  

Z uvedeného teda vyplýva, že najdôležitejším faktorom pri 
zvyšovaní kvalitatívnej úrovne v každej oblasti je tvorba systému. Iba 
samotné pochopenie problematiky nám dovoľuje vytvoriť štruktúru, ktorá 
napomáha k ucelenému pochopeniu problémov (poznatkov a vedomostí). 
Samotný systém ale vytvárajú konkrétne osobnosti (odborná verejnosť), 
ktoré stanovujú jednotlivé kritériá a pravidlá, na základe ktorých je daný 
systém funkčný. Najdôležitejší v rámci spoločenského správania 
(dodržiavania pravidiel) je teda „ľudský faktor“, ktorý ovplyvňuje 
a podmieňuje funkčnosť vytvoreného systému.  

 
ĽUDSKÝ FAKTOR 

Predstavuje súbor vlastností osobnosti a schopností človeka, ktorý 
v danej situácii rôznym spôsobom ovplyvňuje výkonnosť, efektívnosť a 
spoľahlivosť pracovného systému. Integruje poznatky, ktoré sa 
zameriavajú na dosiahnutie optimálneho súladu medzi človekom a 
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prostredím so zámerom minimalizovať počet a rozsah ľudských chýb a 
ich následných vplyvov. 

Z tohto jasne vyplýva, že my sami sme tí, ktorí si volíme systémy 
našej činnosti a spôsob dodržiavania pravidiel, ktoré si pri tejto činnosti 
zvolíme. Je iba na našich vedomostiach (odborných poznatkoch), či sme 
schopní si stanoviť pravidlá nášho správania a nastaviť kritériá, ktoré budú 
obmedzovať naše chyby a omyly tak aby sme dosiahli stanovené ciele - 
zvyšovanie kvality.  
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Paradigmaváltás a 
néptáncpedagógus képzésben 
 
Mgr. art. Péter Lévai, Ph. 
 
 A táncpedagógia - néptáncpedagógia - keresi a helyét a 
diszciplinikus, illetve komplex hagyományos és művészeti tárgyak között. 
Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni az eszközeit, tisztáznunk kell, hogy 
milyen célok mentén foglalkozunk a a taníthatóság kétdésével. Mivel a 
társadalmi körülmények folytán a hagyományos népi kultúra teljesen 
átalakulóban, illetve eltűnőben van, ezért a századokon át jól működött 
struktúra - “apáról fiúra tanulás” - nyilvánvalóan nem járható út. Emiatt a 
céltaxonómia is átalakításra szorul, vagyis nem a tánc tanulása, hanem a 
tánc - művészeti nevelés - által a maradandó, pozitív életminőség 
változtatás a nevelési környezetben. Ennek alapján a jövőképet a 
következő kulcsszavakkal lehet megfogalmazni: 
- Készség és képességfejlesztés 
- Kompetenciafejlesztés 
- A pedagógiai formakincs szélesebbé tétele 
- A mozgáskognitívismeretek bővítése, alkalmazása 
 
 Ezeknek a hívószavaknak alapján a rövidtávú pedagógia célokat 
a következőkben foglalhatjuk össze:  
1. A mozdulat-modellezés és reprezentáció alapvető koordinációs és 
percepciós struktúrájának megváltoztatása, a mozgásreprezentáció 
kibővítése a kreatív mozgásformálással.  
2. Az esztétikai hozzáadott-érték kialakítása táncos mozdulatformákkal. 
 
 Mindezt annak tudatában jelenthetjük ki, hogy a jelenlegi 
táncművészeti/táncpedagógiai képzésben a tendencia a bolognai 
felsőoktatási képzési folyamat miatt megváltozott, vagy megváltozik. 
Nyilvánvaló az átalakulás folyamata az alap és középfokú táncos képzés 
tekintetében is, vagyis inkább annak tartalmi átalakulása hiányában. 
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Kemény szavaknak tűnhet, de be kell vallani, hogy mindez annak a 
következménye is, hogy „tegnapi tanárok tegnapelőtti módszereivel“ 
készítik fel a jövő pedagógusait és táncosait.  
 James (1890) mozgással kapcsolatos kutatásaiban a 
megállapította, hogy „a szokás csökkenti a tudatos figyelmet, amivel a 
cselekedeteinket végezzük”. Vagyis a mozdulatok kognitív befolyásolása 
nélkül azok tartalmama elkopik, elvész. Ehhez képest Beck (1988) a 
tánctanulásban a következőt jelenti ki: „…látom a tanárom mozdulatait, 
és én is megpróbálom ugyanazt…” Ez az imitációs módszer a legtöbb 
esetben nem indukál gondolati tartalmat a végrehajtás során, vagyis nem 
tölti meg értelemmel és érzelemmel a kivitelezési procedúrát. 
 
 Ahhoz, hogy ezen a tendencián változtassunk a következő 
téziseket figyelembe kell vennünk: 
1. A táncot tanult készségnek tekintjük, amin olyan cselekvéssort értünk, 

amely a meghatározott mozgásfeladat gazdaságos és eredményes 
megoldását, az adott helyzet körülményeinek sztereotípiája és a 
magasabb szintű idegrendszeri szabályozó központok 
tehermentesítése segítségével teszi lehetővé. 

2. A tánc szándékolt mozgás, mint mozgáskészség a motoros 
képességekkel kölcsönhatásban fejlődik, illetve a mozgásműveltség 
fogalmába tartozó emberi kapcsolattartalmakszéles körét fejleszti. 

 
 
 A felvázolt körülmények alapján a táncpedagógia 
paradigmaváltásának alapja a következő lehet: 
- A rendszerszemlélet kialakítása elengedhetetlen, miközben maga a 

szemlélet csak átmeneti állapot  az alkotása - újraalkotás 
megjelenéséhez vezető úton (Farkas 2001). 

- Az alkotás folymatának megértése, a pszichikus folyamatok 
megjelenésének párhuzama, a játék (Bús 1996) és a tanulási 
módszertanok megfelelő arányú vegyítése meghatározó módon 
alakíthatja a didaktikát (Lévai 2004) a tanulási folyamatban. 
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Alulírott Dr. Mizerák Katalin a Magyar Táncművészeti Főiskola 
Koreográfus- és Pedagógus-képző Intézetének (ezen belül a Pedagógia és 
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Szakmai együttműködésünk a hagyományőrzésre épülő néptánc 
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módszertan tanításának korszerű tanulási technikákkal történő 
kiegészítésére épül. 

 

A kutatási területeimre épülő képzési tematikáim: 

 

-  a táncoktatás didaktikájának elmélete,  

 

- a dráma- és mozgáspedagógiai elmélete és gyakorlata,  

 

- a konfliktus- és agresszió kezelés elmélete és gyakorlata,  

 

- a tanulási zavar és a különleges bánásmódú gyerekek fejlesztésének 
elmélete és gyakorlata 

 

Feladatomnak tartom a szlovákiai iskolákban és az iskolarendszeren kívüli 
tevékenységi formákban dolgozó kollégák (a közoktatásban tanító 
pedagógusok, különös tekintettel a táncoktatók, táncpedagógusok és 
tánccal foglalkozó szakemberek) szakmódszertani tudását gazdagítani. 
Célom, hogy megismerhessék a hazánkban már széles körben kipróbált és 
alkalmazott játék alapú szakmódszertani technikákat, amelyek jelentősen 
hozzájárulnak a mozgást- és táncot tanulók fejlesztéséhez. 

 

Nagyra becsülésemet szeretném kifejezni a Léván működő Regionális 
Művelődési Központ (Regionálne osvetové stredisko v Leviciach) 
Központ képzéseinek megszervezésért. Az intézmény kiváló 
táncpedagógusai, valamint szakmai vezetői lehetővé tették, hogy az elmúlt 
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években a külső és a belső pedagógiai tudásátadás a legmagasabb 
színvonalon teljesülhessen. Emiatt őszinte köszönetemet és hálámat 
szeretném kifejezni az áldozatkész munkájukért. 

 

Kérem szépen a tisztelt Grémiumot, legyen szíves a Léván működő 
Regionális Művelődési Központ (Regionálne osvetové stredisko v 
Leviciach) munkáját figyelemmel kísérni, illetve támogatásáról 
biztosítani és számukra a pályázatban kiírt összeget megítélni. 
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Magyar Táncművészeti Főiskola, 
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K tanečnej ekológii a antropológii vo 
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O potrebe pedagogiky ľudového 
tanca v kontexte tradičnej kultúry. 
Mgr. Katarína Babčáková, PhDr. 
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Abstrakt 

Príspevok pojednáva o tanečnej antropológii, etnochoreologickej vednej 
disciplíne, ktorá analyzuje tradičný ľudový tanec v jeho širších 
antropologických, historicko – geografických, kultúrno – spoločenských, 
psychologických a symbolických kontextoch. Kontexty ľudového tanca, 
implicitne i explicitne reflektované v jeho interpretačných prejavoch 
(tanečný materiál, odev, náradie, tanečné príležitosti, spoločensko – 
kultúrne prostredie) sú analyzované z hľadiska ich potreby v pedagogike 
ľudového tanca. Príspevok identifikuje nevyhnutnosť etnologických 
a etnochoreologických vedomostí tanečného pedagóga v pedagogickom 
procese vyučovania ľudového tanca, ktorého cieľom je získanie 
a interiorizácia komplexných tanečných zručností (kompetencií) 
interpreta.    

„Pohyby sú rovnako výpovedné ako slová“. (Isadora Duncan) 

Úvodom 
Prezentácia scénickej formy ľudového tanca, v súčasnosti 

primárna forma jeho sekundárnej existencie, sa v ideálnom prípade 
vytvára konštruktívnou spoluprácou trojice etnochoreológ - tanečný 
pedagóg – choreograf. Štrukturálna a antropologická analýza ľudového 
tanca z rúk etnochoreológa je prostredníctvom erudovaného tanečného 
pedagóga pretavená do vhodných didakticko – metodologických 
postupov, pomocou ktorých interpreti získajú a osvoja si pohybové 
návyky, ale i interiorizujú štruktúru, štýl a funkciu tanečného typu až po 
dosiahnutie schopnosti jeho improvizácie so zachovaním jeho funkčno – 
štrukturálnych zákonitostí a znakov. Choreograf – „režisér, ktorý myslí 
tanečne“ (I. Mojsejev, cit. NOSÁĽ 1984, s. 18) v tvorivom procese 
hudobno – tanečný (v našom prípade folklórny) materiál inscenuje.  

V praxi amatérskeho folklórneho hnutia55 sme obvykle svedkami 
„zjednotenia“ troch vyššie uvedených, navzájom sa dopĺňajúcich 

                                                             
55 Na Slovensku v amatérskom hnutí v súčasnosti pôsobí asi 420 detských 
folklórnych súborov (ďalej len „DFS“), asi 400 folklórnych skupín (ďalej len „FSk“) 
a takmer 180 folklórnych súborov (ďalej len „FS“)55. K nim je potrebné pripočítať 
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povolaní56. Vzdelanie by preto malo byť komplexnou kombináciou 
vedomostí o tanečnej pedagogike (didaktike a metodike), etnochoreológii, 
prípadne i choreografii57: „Statické formálne opisy a rozbory materiálu 
nemôžu odhaliť špecifičnosť folklórnej tvorby, pretože sa tým zanedbáva 
neobyčajná zložitosť, ktorá spočíva vo vzájomnej integrovanosti folklórnej 
tradície. Ustupuje do úzadia špecifičnosť existencie tradičného materiálu, 
s ktorým narábame, rôznosť funkcií, psychológie nositeľov tradície 
a stručne povediac celý mechanizmus procesov tradovania... Je to čudné 
i preto, lebo takýto pohľad tvorí východiskovú základňu pre ďalšiu 
manipuláciu s folklórom...“ (DÚŽEK 1969, s. 3).  

Tanečná antropológia 
Tradičné tanečné formy skúma a analyzuje etnochoreológia. 

Synkretický pohľad na štúdium ľudového tanca v jeho kultúrno – 
spoločenských a historických súvislostiach vyžaduje kombináciu kultúrno 
– historického a kultúrno – antropologického štúdia (STAVĚLOVÁ 
2001). Podľa G. Prokosch Kurath (PROKOSCH KURATH 1960) je 
súčasťou etnochoreologických štúdií i výskum sociálnych vzťahov, ktoré 
tanec determinujú a z neho i vyplývajú.  

                                                             
desiatky sólistov – tanečníkov a stovky detských ľudových hudieb a speváckych 
skupín, ako i ľudových hudieb a speváckych skupín dospelých. Len v prípade 
folklórnych kolektívov teda ide o vyše tisíc súborov a skupín, čo predstavuje 
približne päťdesiat tisíc aktívnych tanečníkov (do úvahy pritom neberieme 
niekoľko generácií bývalých členov). Popri amatérskom folklórnom hnutí sa 
inscenovaniu ľudového hudobno – tanečného a divadelného umenia venujú 
i profesionálne telesá: Umelecký súbor Lúčnica, Slovenský ľudový umelecký 
kolektív, Ifjú Szívek a Poddukelský ukrajinský ľudový súbor (spolu približne 160 
profesionálnych tanečníkov).  
56 V praxi frekventovaný, takmer jednotný model tréningového procesu (3x 
týždenne 2 – 3 hodiny), zahrňujúci technickú prípravu a repetíciu repertoáru, 
nezriedka i tvorbu a nácvik novej choreografie, je zabezpečovaný obvykle jednou 
až dvoma osobami. Interiorizácia kvalitných pohybových návykov, v lepšom 
prípade osvojenie si štruktúry, pochopenie a zvnútornenie si funkčných princípov 
a ekologických faktorov daného tanečného typu je i v tomto prípade luxusom, 
ktorý neumožňuje časová, finančná dotácia, ale ani komplexná odborná erudícia 
„vedúceho“.  
57 Pozri NOSÁĽ 1984, s. 16 – 138. 
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Pomerne nová interdisciplinárna súčasť etnochoreologickej vedy 
zvaná tanečná antropológia58 skúma tanec z hľadiska antropologického, 
kontextuálneho, komunikačného, ekologického i symbolického. Dopĺňa 
štrukturálnu etnochoreologickú analýzu tanca o analýzu socio - 
kultúrnych, rodových, psycho – biologických, etno - identifikačných 
kontextov tanca, analyzuje kognitívne a emocionálne determinanty a 
funkčné aspekty  (PROKOSCH KURATH 1960).   

Zrod tanečnej antropológie sa spája s inštitucionalizáciou 
pracoviska špecializovaného na tanečný výskum. Impulzom pre jeho 
založenie boli snahy o vytvorenie jednotného systému tanečnej notácie, 
terminológie a typológie. V polovici 20. stor. ich iniciovali 
etnochoreológovia zo stredoeurópskych krajín. Tieto snahy vyústili do 
vytvorenia organizácie International Folk MusicCouncil (ďalej len 
„IFMC“) v roku 1937 v Anglicku59. V roku 1960 bola založená Folk 
DanceComission60, ktorá od roku 1978 pracuje pod názvom Study Group 
on Ethnochoreology. Cieľom skupiny bolo objasniť postavenie tradičného 
tanca v spoločnosti a charakterizovať situáciu v tanečnom výskume 
v jednotlivých krajinách, publikovať tanečnú bibliografiu, vytvoriť 
medzinárodný tanečný archív a zorganizovať Folk 
DanceTerminologyWorkingGroup, ktorá sa venovala terminologickým 
otázkam a jej cieľom neskôr bolo vytvorenie systému štrukturálnej 
analýzy tanca61.  

                                                             
58 V našich etnochoreologických štúdiách bol metodologický prístup tanečnej 
antropológie dosiaľ ojedinelý (DÚŽEK 1969), respektíve bol ich okrajovou 
súčasťou (DÚŽEK – GARAJ 2001).  
59Cieľom tejto organizácie bolo organizovať konferencie, festivaly, publikovať 
národné katalógy nahrávok, sprostredkúvať archívne zdroje, vytvoriť univerzálnu 
tanečnú notáciu a hudobnú klasifikáciu.  
60 Členmi skupiny boli maďarskí vedci György Martin a Ernő Pesovár, české 
etnochoreologičky HannaLaudová a Eva Kröschlová a rumunské 
etnchoreologičky Anca Giurchescu a Vera Proca – Ciortea, neskôr i odborníci 
z NDR (Kurt Petermann), Bulharska (Raina Katzarova) a Poľska (Grażyna 
Dąbrowska).  
61 Zameranie štúdia na štrukturálnu analýzu tanca prinieslo ovocie v podobe 
príručky Syllabusfor Folk Dance Analysis z roku 1965 a neskôr zborníka štúdií 
venovaných štrukturálnej analýze jednotlivých tanečných typov. Štrukturálnej 
analýze tanca sa v ostatných tridsiatich rokoch venovali etnochoreológovia  
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Tanečnú antropológiu definuje nemecká etnochoreologička G. 
Prokosch Kurath ako „vedecké štúdium etnických tancov v ich kultúrnych 
významoch, náboženských funkciách alebo spoločenskom postavení“ 
(PROKOSCH KURATH 1960, s. 35). Má v jednotlivých krajinách 
rozličné pomenovania v závislosti od zamerania výskumu a smerovania 
vedeckého diskurzu62. Je interdisciplinárnou vedou, ktorá tvorí prieniky 
so štyrmi vednými disciplínami: etnológiou (výskum komunikácie, 
kognitívnych procesov, tanečnej ekológie), lingvistikou63 (výskum tanca 
ako systému reči so slovníkom, gramatikou, syntax a pod.), fyzickou 
antropológiou a archeológiou64 (HANNA 1979). Medzi súčasné témy 
tanečnej antropológie patria koncepty obsahu pohybu, socio - kultúrne, 
rodové, politické či etno - identifikačné koncepty, kontext tanca, ale 
i výskum komunikácie, emócií či výskum psycho - biologických faktorov, 
ktoré ľudský tanec odlišujú od „tanca“ niektorých druhov zvierat 
(HANNA 1979).  

                                                             
z členských krajín IFMC, vychádzajúc z prelomových prác o analýze tanečnej 
štruktúry Szentpálovej, Podešvovej, Martina a Pesovára. Prvé iniciatívy 
k analýze tanečnej formy sa zrodili v 50.-tych rokoch medzi odborníkmi 
„východného bloku“ (Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko, bývalé 
Československo a NDR) i vďaka pomerne živej tanečnej tradícii, množstvu 
etnografických zápisov, prvým audiovizuálnym dokumentáciám a podpore 
z politicko-sociálnych dôvodov (GIURCHESCU – KRӦSCHLOVÁ 2007). V roku 
1969 začala vychádzať i ročenka medzinárodných etnochoreologických 
a etnomuzikologických štúdií pod názvom Yearbook of the International Folk 
Music Council.  
62 Teoretické prístupy zahŕňajú funkcionalistické, štrukturalistické a komparatívne 
štúdie i gender study (HANNA 1988). Základným rozdielom je orientácia európskej 
etnochoreológie na výskum tanca ako saussurovskej „parole“ (varianty tanečného 
typu v jeho prevedeniach), kým americká etnochoreológia62 sa zameriava na 
„language“ (invariant tanečného typu)  (GRAU 1993).  
63 V 70  - tych rokoch sa paradigma štrukturálnej lingvistiky a semiotiky dotkla 
i etnochoreologického bádania predovšetkým prostredníctvom prác americkej 
antropologičky Kaepplerovej.  
64 V súčasnosti existuje niekoľko odborných univerzitných pracovísk v americkom, 
maďarskom, českom i anglickom prostredí a tiež niekoľko periodík (Dance 
Research Journal, Current Anthropology, Yearbook of the ICTM) a zborníkov. 
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Antropologický prístup k štúdiu tanca teda umožňuje 
charakterizovať ľudový tanec v kontexte tradičnej kultúry a odhaliť jeho 
sociálne, kognitívne a symbolické aspekty. 

Ľudový tanec v kontextoch 
Ľudový tanec65 je integrálnou súčasťou systému tradičnej kultúry 

(pozri tabuľka č.1), definovanej ako „vrstva kultúry zdedená z minulosti, 
jadro ľudovej kultúry. Tvorí relatívne uzavretú štruktúru javov 
začlenených do systému kultúrnych hodnôt, ktoré príslušné spoločenstvo 
v danom čase a priestore uznáva a ktoré pokladá pre seba za typické. 
Tieto kultúrne javy sú vo svojom obsahu, forme a funkcii viac – menej 
ustálené“ (LUTHER 1995, s. 263). Ľudový tanec je súčasťou systému 
komplexného; navzájom sa podmieňujúceho, ovplyvňujúceho 
a vytvárajúceho: „Určujúcim faktorom bol spôsob výroby, ktorému 
zodpovedala materiálna kultúra: spôsobu života ľudových vrstiev 
zodpovedala spoločenská kultúra, stupňu vedomia a poznania duchovná 
kultúra a umelecká tvorba“ (ibid.). 

                                                             
65 Definovaný je ako „pohybovo – hudobné umenie vidieckeho, ale 
i meštianskeho obyvateľstva, v minulosti predovšetkým roľníkov, pastierov 
a remeselníkov, ako aj tanečné prejavy prebraté z iných kultúrnych a etnických 
prostredí, prispôsobené miestnym podmienkam. Má synkretický ráz a popri 
piesni a hudbe – najvýznamnejších zložkách tancov – sa pojí s ďalšími prejavmi 
ľudovej kultúry (hlavne obyčajami, etiketou, hrami, ľudovým divadlom a odevom 
atď.)“. Zohľadňujúc historicko – vývinové, morfologicko – formálne, rodové či 
funkčné hľadisko je tanečný repertoár možné členiť rôzne. Z funkčného hľadiska 
sa členia na tance obradové, slávnostné, zábavné a ich medzistupne (DÚŽEK 
1995, s. 248 - 249).      
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V súčasnosti tradičný ľudový tanec žije predovšetkým vo forme 
scénických prejavov a je javom folklorizmu.66Aplikujúc teoretické 
princípy folkloristiky (LEŠČÁK – SIROVÁTKA 1982) 

                                                             
66 Je definovaný ako „využívanie alebo napodobňovanie javov ľudovej kultúry 
mimo ich autentického prostredia a často bez ohľadu na ich pôvodné funkcie. 
Folklorizmus predstavuje historicky dlhodobý proces vzájomného ovplyvňovania 
umeleckých prejavov takzvanej „ľudovej“ a „vysokej“ proveniencie. Pod 
folklorizmom sa tiež chápe druhá existencia folklóru, to znamená sprostredkovanie 
javov ľudovej kultúry z druhej ruky. V súčasnosti sa folklorizmus skúma spravidla 
v dvoch líniách, ktoré sa však vzájomne prelínajú a nie je ich možné striktne od 
seba oddeliť. Vonkajšiu líniu tvorí využívanie javov ľudovej kultúry v oblasti 
komerčných záujmov, napríklad turistiky a podobne. Vnútornú líniu tvorí záujem 
rôznych skupín i jednotlivcov o cieľavedomé uchovávanie, ochranu a rozvíjanie 
ľudových tradícií. S ohľadom na rôzne oblasti ľudového umenia a ich využívanie 
sa folklorizmus delí na hudobný (využívanie a napodobňovanie hudobného 
folklóru), literárny (využívanie a napodobňovanie slovesného folklóru), tanečný 
(využívanie a napodobňovanie tanečného folklóru), scénicky (vyžívanie javov 
ľudovej kultúry na scéne) a výtvarný (napodobňovanie a využívanie ľudového 
výtvarného umenia mimo autentického prostredia)“ (pozri 
http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5061). Opačným procesom je 
folklorizácia (zľudovenie), definovaná ako „proces, pri ktorom javy nefolklórneho 
pôvodu nadobúdajú znaky a funkcie folklórnych javov a sú sankcionované 

http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5061
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 na doménu tanca je možné charakterizovať základné rozdiely, 
diferencujúce tanečný prejav v tradičnom prostredí a jeho 
folklorizovanú interpretáciu: 

 šírenie tradovaním z generácie na generáciu v priamom kontakte 
a lokálnom prostredí v prípade tradičnej formy v tradičnom 
prostredí („tanečná socializácia“) x šírenie vyučovaním (cudzie 
prostredie, cudzí vyučujúci) 

 priama, kontaktná komunikácia interpretov v tradičnom prostredí 
v danej tanečnej príležitosti x šírenie sprostredkovane, 
masovokomunikačnými prostriedkami 

 anonymita tvorcov (s výnimkou výnimočných tanečných 
osobností) x autorstvo choreografií vo folklorizovaných formách 

 rešpektovanie kolektívnych noriem lokálneho spoločenstva 
v tradičných formách x prednostné rešpektovanie zákonitostí 
scény  

 v tradičnom lokálnom spoločenstve sú si jeho príslušníci 
„účinkujúcimi i divákmi zároveň“; vo folklorizovaných formách 
existuje výrazná dichotómia interpret x divák 

 v tradičnom prostredí sú ďalej tradované len prvky/javy, ktoré sú 
s normami spoločenstva kompatibilné, resp. z neho vychádzajú, 
zatiaľ čo folklorizované formy sú charakteristické výberom 
„exotických“ prvkov, často nerešpektujúcich tradičný kontext 
a systém 

 tradičné formy existovali v tisícoch improvizovaných 
interpretačných variantov kolektívnou pamäťou 

                                                             
kolektívnou normou“ (LEŠČÁK 1995, s.140). V súčasnom folklórnom hnutí za 
pomerne nový jav folklorizácie možno považovať napr.  „hnutie tanečných domov“, 
prostredníctvom ktorých sa ľudový tanec dostáva do živého repertoáru.   



119 
 

tradovaného invariantu, zatiaľ čo folklorizované formy sú 
charakteristické unifikáciou, nivelizáciou a stereotypnosťou 

 tradičné formy rešpektovali vkusovú normu spoločenstva, 
tradičnú etiketu a v spoločenstve tradované etické princípy; 
folklorizované formy rešpektujú princípy javiskovej estetiky a sú 
charakteristické istou divadelnosťou. 

Ľudový tanec je komplexný fenomén. Okrem interpretačných pohybovo 
– mentálnych zručností tanečníka ho ďalej determinuje niekoľko 
nasledujúcich, navzájom sa ovplyvňujúcich zložiek67, ktorými sú:  

 tanečný materiál 

 hudba, prípadne text piesne68 

 náradie a odev 

 tanečná príležitosť 

 spoločensko – kultúrne prostredie69. 

                                                             
67 Z dôvodu rozsahu príspevku sa v tomto prípade budem prednostne venovať 
vybraným zložkám. 
68 Komplexná analýza vzájomných súvislostí tradičného hudobného (vokálneho, 
inštrumentálneho či vokálno – inštrumentálneho)  a tanečného materiálu 
s využitím súčasných teoreticko – metodologických prístupov k štúdiu tanca by 
mala byť témou kooperácie etnochoreológov a etnomuzikológov v najbližšom 
období, využívajúc informácie z nevyhnutného záchranného výskumu ekológie 
ľudového tanca.  
69 Pozri FELFӦLDI 2005, s. 25. 



120 
 

 

Tanečný materiál  
Stáročia tanečného vývoja v historickom – geografickom a kultúrno – 
spoločenskom i etnicko - konfesionálnom európskom kontexte boli 
rámcom pre vytvorenie a tradovanie stoviek lokálnych variantov 
jednotlivých tanečných typov, import nových/cudzích tanečných foriem a 
ich synkretizmus, preberanie či zanikanie. Tieto synkretické procesy ako 
živý dejinný organizmus umožnili u nás zachovanie obrovskej šírky 
tanečného materiálu v manifestnom repertoári asi do prvej tretiny 20. 
stor70. 

                                                             
70 Najaktuálnejšie informácie o súčasnej tanečnej tradícii poskytuje terénny 
výskum ÚHV SAV v 41 obciach v rokoch 1991 – 1992 v rámci projektu 
Slovenská ľudová tanečná hudba (DÚŽEK – GARAJ 2001). Podľa výsledkov 
výskumu ženské a mužské tance už netvoria ani tretinu súdobého tanečného 
repertoáru, ktorému dominujú párové tance. Tancov s funkčnou väzbou 
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Medzinárodná typológia ICTM, klasifikačným princípom ktorej 
je formálne hľadisko, rozoznáva niekoľko tanečných typov, ktoré 
v tradičnom prostredí existovali v stovkách lokálnych 
(mikroregionálnych) variantov (MARTIN 1979). Implikácia tejto 
typológia na tanečný materiál u nás (MARTIN 1981) umožňuje 
reflektovať historický tanečný vývoj v kontexte európskej tanečnej 
kultúry, ktorá ho významne determinovala, identifikovať oblasti 
tanečných dialektov (istých „tanečných okruhov“ s rozšíreným variantom 
tanečného typu) a identifikovať a klasifikovať šírku tanečného materiálu. 
Jeho dôsledná znalosť a pochopenie v kultúrno – historických 
súvislostiach je základom porozumenia funkcie i mnohých formálnych 
znakov tanca. Sú predmetom etnochoreologickej analýzy tanečného 
materiálu. 

Etnochoreologické štúdium je založené na formálnej, 
štrukturálnej, komparatívnej, kontextuálnej a funkčnej analýze 
pramenného materiálu. Vzhľadom k tomu, že tradičná forma tanečných 
typov (s výnimkou niektorých folklorizovaných spoločenských tancov) sa 
v jednotlivých regiónoch zachovala poväčšine (maximálne) do polovice 
minulého storočia, je analýza pramenného materiálu (videozáznamov zo 
starších terénnych výskumov, dokumentácií a filmových dokumentov, 
písomných primárnych a sekundárnych prameňov)  primárnym 
metodologickým prístupom pri štúdiu tradičnej formy ľudového tanca. 
Analýza materiálu však vyžaduje dôslednú a na tanec aplikovanú znalosť 
metodologických prístupov etnológie (etnochoreológie), ktoré s 
pramenným materiálom (archívnym či terénnym) pracujú a poznajú 
kritické princípy jeho analýzy a vyhodnotenia. V etnochoreologickej 
praxi to znamená nasledovné: 

 štrukturálna analýza (DABROWSKA – PETERMANN 
1983, TORP 2007, GIURCHESCU – KRӦSCHLOVÁ 
2007, FELFӦLDI 2007, KRAUSOVÁ 2014) všetkých 
dostupných a (z diachrónneho hľadiska i z hľadiska 

                                                             
k obradom a zvykom je asi 10%,  z nich sú tri štvrtiny viazané k svadbe, 
z kalendárnych obradov vykazuje najväčšiu kvantitu tanečný repertoár fašiangov.  
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metodológie nahrávania a pasportizácie záznamu) 
relevantných filmových dokumentov 

 komparatívna analýza filmových a literárnych 
(primárnych a sekundárnych) prameňov 

 komplexná a komparatívna analýza výsledkov terénneho 
výskumu, ktorý (v dnešnej dobe v alarmujúcej forme 
záchranného výskumu) môžu doplniť poznatky o ekológii 
a funkcii daného tanečného prejavu, ale i špecifikáciu 
formálnych znakov. 

Práca s audiovizuálnym (filmovým) pramenným materiálom 
vyžaduje znalosť náročných metodologických prístupov etnológie 
(etnochoreológie), využívanými pri štrukturálnej analýze, i teoreticko – 
metodologické znalosti vyhodnocovania relevantnosti prameňov. 
V prípade analýzy tanečného pramenného materiálu nejde o „stiahnutie“ 
a pohybovú citáciu kompletného tanečného sledu jediného nositeľa 
(tanečného informátora), ale štrukturálnu analýzu jednotlivých tanečných 
sledov u všetkých nositeľov (interpretačných variantov) a ich následnú 
komparatívnu analýzu za účelom identifikovania kolektívnou pamäťou 
tradovaného invariantu. Štrukturálna analýza identifikuje vnútornú 
štruktúru konkrétneho variantu tanečného typu z danej lokality: formu, 
frekvenciu, funkciu motívov, varianty a štruktúru motivických radov, 
reťazí, tanečných sledov)71: „Existujúc v pamäti ako tanečné motívy, 
zobrazenia a systém, sú pohyby používané pre vytváranie kompozícií, 
ktoré produkujú pri tanečnom prejave sociálny a kultúrny význam. Takéto 
analýzy vyžadujú dekonštrukciu tanca na kultúrne rozpoznateľné časti...“ 
(KAEPPLER, 2000, s. 119).  

Následná komparatívna analýza má za cieľ identifikovať základné 
štrukturálne a štýlotvorné i funkčné znaky tanečného typu v danej 
                                                             
71 Štrukturálnej analýze sa od 60.-tych rokov minulého storočia vo svetovej 
etnochoreológii venovalo množstvo choreológov (O. Szentpálová, E. Pesovár, 
Gy. Martin, K. Petermann, J.  Kroschlová, G. Prokosch – Kurath, A. Giurchescu, 
J. L. Kaeppler, L. Felfoldi a ďalší). Bola jednou z primárnych úloh Study 
GroupforEthnochoreology ICTM.  
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lokalite. Exaktná komparácia všetkých dostupných analyzovaných 
tanečných sledov všetkých informátorov (nositeľov) umožňuje rozpoznať 
spoločné črty, ktoré tento nepísaný invariant tradovaný ako spôsob 
tanečného jazyka72charakterizujú. Umožňuje identifikovať dynamické, 
rytmické a plastické varianty motívov („slová“ spoločnej pohybovej 
zásoby spoločenstva), rozoznať logickosť a funkciu radenia motivických 
radov a reťazí („gramatika“) a tak pochopiť, ako je možné „hovoriť 
pohybom“ – nielen imitovať jediný tanečný sled jediného nositeľa 
(„recitovať báseň v cudzom, neznámom jazyku“, bez pochopeniu zmyslu, 
resp. odriekať známe slovíčka bez znalosti gramatiky). Hľadáme 
generáciami tradovaný nepísaný „jazyk“ („language“) prostredníctvom 
analýzy jednotlivých „tanečných rozprávaní“ („parole“)73. 

Analýza pramenného filmového materiálu následne vyžaduje 
komparáciu s písomnými (primárnymi či sekundárnymi prameňmi). 
Opisy tanca môžu doplniť informácie o priebehu tanca (úvod, záver, 
účastníci), jeho funkcii a čiastočne i forme (filmové záznamy sú totiž 
často krátke, málo viditeľné, neozvučené, nepasportizované, resp. 
nahrávanie prebiehalo v inscenovanej forme, často so zásahom 
režiséra/tvorcu). Tieto informácie tvoria súčasť ekológie tanca. 

Tanečná ekológia ako jeden zo súčasných etnochoreologických 
prístupov k štúdiu tanca skúma i prostredie, miesto, čas, účastníkov tanca, 
jeho zaradenie v tanečnom slede tanečnej príležitosti, vplyv tanečného 
odevu, obuvi, historicko – geografických, etnicko – konfesionálnych, 
vekových, rodových, statusových a ďalších faktorov determinujúcich 
daný tanečný prejav. Práve cenné informácie o ekológii tanca považujem 
v súčasnosti za nevyhnutné získavať prostredníctvom záchranných (často 
návratných) terénnych výskumov. Vyššie uvedené nedostatky filmových 
záznamov tanca je tak v tomto, zrejme ostatnom období, možné doplniť 
a objasniť mnohé okolnosti tanca i nakrúcania filmového záznamu. 
Terénny výskum je tak čiastočne i triangulačným prostriedkom analýzy 

                                                             
72 Tanec je „tichý jazyk“ (ARBEAU 1589). 
73 Dieťa sa učí reči v prirodzenom prostredí v procese socializácie. Jednotlivé 
slová a gramatické pravidlá, neskôr i funkciu a správne zaradenie viet nadobúda 
a interiorizuje si tak, že je schopné reči porozumieť aj ňou hovoriť.  
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záznamu. Pre jeho kvalitné uskutočnenie a kvalitatívnu analýzu získaných 
informácií74 je potrebné ovládať teoreticko – metodologické zásady 
etnologického výskumu a zároveň mať etnochoreologické znalosti 
i vedomosti z tanečnej histórie.  

Komplexná analýza pramenného (audioviuzuálneho, písomného) 
materiálu i informácií z terénneho výskumu umožňuje definovať 
a pochopiť formálne, štrukturálne i funkčné štýlotvorné znaky daného 
variantu lokálneho tanečného typu. Tanečný pedagóg následne 
prostredníctvom vhodných didaktických metód pripravuje interpretov.  
U interpreta ľudového tanca by tak okrem rozvíjania technických 
zručností75 bolo potrebné rozvíjať i kompetenciu interiorizácie tanečných 
motívov (v ich plastických, dynamických a rytmických variantoch), 
motivických radov, motivických reťazí a tanečných sledov. Efektívne to 
umožňuje didaktický systém interiorizácie modulov, ktorý u interpreta 
rozvíja i kompetenciu improvizácie76.  

                                                             
74Terénny výskum tanca vyžaduje okrem iného synchrónnu analýzu (vek, 
tanečný vek informátora, obdobie výskumu), pasportizáciu informátora (jeho vek, 
pôvod, vzdelanie, konfesiu, zamestnanie, sociálny status) a kritickú analýzu 
vplyvov folklorizmu v lokalite/u informátora. Vyžaduje získanie relevantných 
informácií o tanečnom repertoári a tanečnom živote v lokalite/regióne a jeho 
synchrónnych a diachrónnych premenách. 
Audiovizuálny záznam tanca (ak je ho možné uskutočniť) musí dopĺňať opis 
tanca (vonkajšia forma, vnútorná štruktúra, úvod, záver, reakcie na hudbu, spev, 
privolanie a rozlúčenie sa s partnerkou, rekvizity a pod.) a komplexné informácie 
o ekológii tanca. Tieto informácie je potrebné nazhromaždiť v relevantnom počte 
z dôvodu overenia informácií u viacerých informátorov a informácie následne 
kriticky vyhodnotiť. 
75 Svalový rozvoj, rozvíjanie rozsahu pohybu, kondičné cvičenia, tempo - 
rytmické cvičenia, kontaktné cvičenia, rozvoj kompetencie dynamiky, 
koordinácie, kooperácie, párovej komunikácie, vnímania priestoru, rozvoj 
tanečnej pamäte atď. 
76Improvizácia ako jedna z najcharakteristickejších čŕt ľudového tanca v 
stredoeurópskom kultúrnom priestore je definovaná ako “...spôsob interpretácie, 
spočívajúci na individuálnej schopnosti pohotovo pozmeniť podobu folklórneho 
diela, zachovajúc pritom jeho základný výraz a význam. Ide o súčasť tvorivého 
procesu folklórnej interpretácie. Interpret môže čiastočne pozmeniť významové 
a výrazové, ako aj štýlové prostriedky diela, pokiaľ nenaruší kolektívom 
vymedzené princípy“ (ONDREJKA – LEŠČÁK 1995, s. 204).  
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Absencia týchto kompetencií u tanečného pedagóga i choreografa 
môže byť príčinou šírenia nekomplexného obrazu o rozmanitosti 
tanečných prejavov ako súčasti kultúrneho dedičstva: „Tradičný obsah 
(tanca v prostredí folklórneho hnutia) je čím ďalej, tým viac nahrádzaný 
novým, s rozličným pôvodom. Podľa cudzích vzorov je nahrádzaný 
narýchlo, cudzo a chaoticky. Najmä veľké súbory, ktoré pokračujú 
v smere a štýle z obdobia „rozkvetu socialistického realizmu“ celkom 
strácajú národné bohatstvo obsahu. Ignorujú názvy jednotlivých 
tanečných typov. Pri prezentovaní tancov z rôznych regiónov ich 
kombinujú do foriem akýchsi „celkov“ nazývaných suitami a dávajú im 
názvy podľa jedného regiónu, napríklad Silesian, Rzeszów, lublinské 
tance. O istý čas tak budú vytvorené kompozície „Poľských tancov“ či 
dokonca „Európskych tancov“ (DABROWSKA 2005, s.97). 

Náradie („rekvizity“)77 a odev 

Vývoj tradičného odevu, ovplyvnený stáročiami kultúrno – 
spoločenského vývoja (etnicita, konfesionalita, kontakty s mestami, 
obchodné trasy, dostupnosť materiálov) i geograficko - ekonomickými 
činiteľmi (odev a obuv horskej karpatskej pastierskej oblasti x odev 
a obuv nížinnej podunajskej a východoslovenskej roľníckej oblasti) 
vyústil na prelome 19./20.stor.  do pozoruhodnej rozmanitosti odevnej 
kultúry na našom území. Odborníci na tradičnú odevnú kultúru na základe 
istých spoločných znakov rozlišujú viac ako 60 odevných oblastí u nás. 
Medzi primárne funkcie ľudového odevu patrila funkcia ochranná, 
estetická, reprezentatívna, ale aj symbolická a dôležitá znaková funkcia. 
Odev ako prostriedok nonverbálnej komunikácie prezentoval vek,  status, 
stav, konfesionalitu, etnicitu či profesiu nositeľa. V tradičnom odeve 
nachádzame zachované rezíduá historických slohov (renesancia, 
baroko...). Tradičný odev i obuv výrazne determinovali tanečný štýl, 
nakoľko existovali vo funkčnej symbióze, vyplývajúcej z historicko – 
geografických, etnických, konfesionálnych a spoločenských faktorov.  

                                                             
77Uprednostňujem pojem náradie, nakoľko pojem „rekvizita“ označuje náradie 
a predmety využívané v scénickej prezentácii. V tradičnom prostredí tanečník 
používal rôzne formy náradia (valaška, palica, šatka, klobúk, fľaša a pod.).  
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Tradičný odev reflektoval tanečnú príležitosť, status nositeľa, 
(obradový, slávnostný, pracovný odev...) a mal významnú znakovú 
symboliku odevu (parta ako symbol dievky či nevesty, pierko ako symbol 
ženícha či mládenca a pod.). Táto pestrosť a znakovosť umožňuje vyhnúť 
sa popisnosti pri scénickom spracovaní a náznakom vyjadriť myšlienku 
v sekvencii deja.  

Interpret by mal tradičný odev a jeho formu, ale i funkciu 
a znakovosť poznať a porozumieť jej. Je potrebné, aby odev „dokázal 
nosiť“ a bol s ním „stotožnený“ už počas nácviku – odev a obuv totiž do 
značnej miery determinuje i tanečný štýl. Nie je zrejme náhodou, že 
oblasti rozšírenia barokového odevu (široká sukňa s množstvom spodníc, 
výrazne nariasené rukávce, členenie hornej časti – živôtika a sukne, 
bohatá fabrická zdobnosť) v blízkosti veľkých stredoeurópskych miest 
(Viedeň, Budapešť, Prešporok) sa zhodujú s rozšírením tanečných typov 
nového štýlu (čardáš), kým oblasti s rozšíreným typom archaického 
renesančného odevu („vist“ – šnurovaný živôtik spojený s dlhšou sukňou 
s úzkou siluetou s jednoduchšou, domáckou ornamentikou výšivky, 
renesančná parta) v severnejších oblastiach karpatského oblúka sú 
regiónmi so zachovanou staršou tanečnou kultúrou (staré párové tance 
krútivého a točivého charakteru).   

Rovnako mnohé pomyselné „pohybové štýlotvorné znaky“ 
ľudového tanca sú v skutočnosti prirodzene determinované odevom 
(„dýchanie kolesa“ či „horizontálny pohyb ženy“) sú v skutočnosti 
výsledkom istého počtu škrobených spodníc, ktorých pohyb reflektuje 
prirodzený pohyb tela pri chôdzi; efektné čapášovanie je späté 
s oblasťami, v ktorých dominuje mužská obuv čižiem s tvrdými sárami; 
„slávnostný“ charakter tanca pri vytancúvaní nevesty a voľba starších 
tanečných typov párových tancov sú podmienené slávnostným honosným 
variantom sviatočného odevu a pokrývky hlavy (nevesta do začepčenia 
takmer netancuje!) i kolektívnou normou, ktorá počas rituálov prechodu 
vyžaduje tradovanie archaických reliktov (materiálnej, duchovnej, 
sociálnej i umeleckej kultúry).  

Tanečné náradie (pri neznalosti jeho tradičnej funkcie 
zaznamenávame rovnaký posun: kroj x kostým, náradie x rekvizita) by si 
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zaslúžilo, podobne ako tradičný odev, i samostatnú prednášku. Základným 
princípom však je znalosť tradičnej, účelovej i symbolickej funkcie a 
hodnoty týchto predmetov – tak v každodennom živote, ako i v tanečnom 
živote (náradie používané pri typoch pastierskych tancov s náradím boli 
nástrojmi pre ochranu zveri, pred zverou, na obranu hajdúskych vojakov, 
prípadne pri prácach v lese; akousi „stredovekou formou kalokagathie“ 
možno nazvať i vývoj týchto fyzicky náročných tanečných typov, 
slúžiacich na obranu pred nepriateľom, divou zverou či na obranu stáda. 
Pohybová analýza gest s náradím by dokázala, že sú obrannými či 
bojovými gestami, tak ako je tomu v prípade takmer všetkých 
pastierskych a roľnícko - pastierskych etník vo forme typov tanca či 
bojového umenia).  

Šatka v rukách ženy je symbolom a nonverbálnym prostriedkom prejavu 
náklonnosti, bohato zastúpeným v rodinných (čiastočne i kalendárnych) 
obyčajach. V priebehu dejinného vývoja bola táto symbolika prenesená 
i do tanečnej kultúry (tance s výberom partnera - relikt synkretizmu 
raných párových tancov z obdobia renesancie (gaillarde) 
a folklorizovaných spoločenských tancov).  

Pri nedostatočnej znalosti nielen formy, ale i funkčných variantov 
a symbolickej znakovosti tradičného odevu sa odev vo folklórnych 
kolektívoch stáva „kostýmom“: javiskovým odevom bez hlbšej estetickej 
či symbolickej hodnoty, voči ktorému má interpret neutrálny vzťah (nevie 
ho „nosiť“ ani sa oň starať). Interpretácia ľudového tanca je v prípade 
kostýmu nerešpektujúceho tanečný štýl daného tanečného typu skreslená.  

V experimentálnom scénickom prevedení (prekomponovanie ako 
najvyšší stupeň štylizácie) je istý posun samozrejmý a potrebný; odev 
môže patriť do komplexu výrazových prostriedkov. V pedagogickom 
procese, pri interiorizácii pohybových návykov s cieľom štýlovej 
interpretácie ľudového tanca je však využívanie a znalosť tradičného 
odevu (jeho súčastí) významnou pomôckou (tradičný typ obuvi pre 
správne prenášanie váhy a rozsah vertikálneho pohybu, rešpektovanie 
počtu a váhy spodníc pre interiorizáciu rozsahu vertikálneho 
i horizontálneho pohybu partnerky, pokrývka hlavy a šatka pre pohybový 
návyk a osvojenie si gest daného variantu ľudového tanca a pod.). 
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Tanečná príležitosť  
Tanečná ekológia a antropológia skúma tanec i v súvislosti 

s tanečnými príležitosťami (zábavnými, obradovými a sviatočnými 
príležitosťami rodinného či kalendárneho cyklu, cyklu 
poľnohospodárskych prác či príležitostí súvisiacich s obyčajovým 
právom). Lokálny variant typu tanca môže mať podľa príležitosti 
obradový, slávnostnú/ceremoniálnu či zábavnú funkciu (DÚŽEK 1995, s. 
249) v závislosti od tanečnej príležitosti.  

Uplatňujúc poznatky o jednotlivých lokálnych variantoch 
tanečných typov v tradičných formách v kombinácii so znalosťami 
o spôsobe života lokálneho spoločenstva, jeho kalendári sviatkov, 
rodinnom obradovom cykle a pracovnom kolobehu, o etických 
a estetických normách spoločenstva umožňuje identifikovať koreláciu 
medzi tanečnými typmi a tanečnými príležitosťami a definovať zmeny 
foriem a funkcií daného variantu tanca podľa príležitosti. Tieto 
metamorfózy umožňujú sprístupniť interpretovi komplexnú škálu 
vedomostí o ľudovom tanci a cibriť jeho štýlovú interpretáciu a poskytujú 
tvorcovi významnú škálu výrazových prostriedkov a podnetov – diverzita 
tanečných príležitostí a variantov tanečných typov s nimi spätých je totiž 
prirodzeným „poľom“ súvislostí, väzieb a kontrastov, na pozadí ktorého 
sa odohrávajú tanečné výkony i životné situácie.  

To predpokladá dôkladnú znalosť v najlepšom prípade 
i regionálnych variantov termínov tanečných zábav a im príslušného 
repertoáru („muziky“ fašiangové, hodové, katarínske, štefanské, 
veľkonočné, májové, hodové, dožínkové, regrútske, oldomáše, 
obsahujúce tanečný zábavný repertoár - mládenecké tance, ženské kolesá, 
staršie krútivé párové tance, verbunky, čardáše, folklorizované 
spoločenské tance), ale aj dôslednú znalosť termínov, foriem 
a symbolických faktorov sviatkovania v systéme tradičného spoločenstva 
a príslušný tanečný repertoár (kalendárny obradový cyklus – zábavný, 
slávnostný a obradový; rodinný obradový cyklus – zábavný a obradový; 
pracovný cyklus – zábavný a slávnostný repertoár).Poznanie termínov 
zábav a obradových príležitostí však nie je postačujúce. Pre pochopenie 
tanečných súvislostí je potrebné vnímať funkciu, formu a semiotické 
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znaky týchto príležitostí, rodové vzťahy a normy spoločenstva, ktoré 
tanec významne determinujú. 

Vysokú mieru normatívnosti kolektívna norma prisudzovala 
napríklad dodržiavaniu archaickej štruktúry svadby (JAKUBÍKOVÁ 
1995). Mali v nej miesto prísne obradové situácie so slávnostnou 
atmosférou a často rodovo či statusovo prísne členenými normami 
správania, minimom tanečného prejavu a dominanciou symbolických 
úkonov a rituálnych slovných prejavov, ako i zábavné formy s bohatým 
tanečným a hrovým repertoárom či rodovo členené obrady s erotickou 
plodnostno – prosperitnou symbolikou78. Koleso družíc s mladuchou 
v parte symbolicky prerušila starejšia vedúca nevestu pomyselnou 
„prerušenou bránou“ do komory, odkiaľ sa po začepčení zapájala do 
kolesa mladých žien v symbolickou úkone prijatia do novej statusovej 
skupiny. Pred týmto prechodom jej družba obradovým úkonom 
s rekvizitou s falickou symbolikou, nezriedka i s tanečnou formou 
s výrazným vertikálnym pohybom a archaickým reliktom starého 
pastierskeho tanca so zbraňou, sníma partu – symbol panenstva. 
Etnologické a etnochoreologické znalosti umožňujú využitie týchto 
tradíciou ustálených rituálnych praktík s vysokou mierou normatívnosti 
i ako významných výrazových prostriedkov. Ich znalosť a pochopenie 
napomáha vierohodnej, zvnútornenej interpretácii: „Pohyby v tanci sa 
stávajú štandardizovanými, vzorovými symbolmi, ktorým členovia 
spoločenstva rozumejú a využívajú ich pre vyjadrenie a komunikovanie 
v externom i psychickom prostredí“ (HANNA 1979, s. 319). 

S tanečnými príležitosťami súvisí i výskum funkcií tanca. 
Jednotlivé tanečné typy v priebehu historického vývoja spoločenstiev 
zastávali rôznu úlohu a boli obradovým (liečebným, plodnostno – 
prosperitným, ochranným, iniciačným, recepčným, lustračným), 

                                                             
78V repertoári svadby tak nachádzame tance zábavné (káčerový, metlový, 
tanečné hry, zábavné výstupy napr. podkúvanie žien), obradové tance 
(svadobné chorovodné tance a kolesá – sviečkový, partovanec, biely tanec, 
rozlúčka s dievkami, prijímanie do ženského kolesa, tanec družbov pri snímaní 
party, redový. 
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slávnostným (ceremoniálnym79) či zábavným prostriedkom 
nonverbálneho symbolického komunikačného prostriedku spoločenstva. 
Už detské hry boli akousi formou „tradičnej kalokagathie“: boli tempo - 
rytmickými cvičeniami, cvičeniami párovej komunikácie, umožňovali 
svalový rozvoj, získavanie pohybových návykov rotácie, skokov, 
orientácie v priestore, kooperácie, komunikácie, koordinácie. Boli 
prostriedkom socializácie, interiorizácie lokálnej estetiky a spoločenských 
noriem a ako také boli prípravou na život, prácu, obrad, spev či tanec80.   

Tanec bol pohybovým jazykom, interiorizovaným 
v socializačnom procese (odpozorovanie a učenie sa tancu dospelých 
počas zábav, svadieb a ďalších zábavných, slávnostných či obradových 
príležitostí). Tanec bol i formou iniciačného rituálu. V tradičnom 
spoločenstve bol „tanečný analfabetizmus“ dievok i mládencov 
neakceptovateľný – nadobudnutá interiorizovaná kompetencia lokálnych 
foriem tanca a spevu bola jednou z podmienok pre prijatie do dievockej či 
mládeneckej skupiny, účasti na zábave a bola tiež „vecou cti“ rodičov. 
Kompetencia tancovať bola vyžadovaná rovnako, ako znalosť reči. 
Vyžadovala kognitívny proces učenia sa zdieľaným pravidlám špecifickej 
tanečnej tradície (v ponímaní saussurovskej lingvistiky language) 
a zároveň schopnosť interiorizované pravidlá logicky používať pri tanci – 
tancom plynulo rozprávať (saussurovský koncept parole): poznať teda 
„slovíčka“, ale i gramatické pravidlá, syntax, ako i kultúrno – filozofický 
kontext príležitostí používania. „Diváci“ – v tomto prípade členovia 
lokálneho spoločenstva – zasa mali interiorizovanú kompetenciu 
porozumieť tejto „pohybovej reči“ nielen v jej manifestnej, ale 
i symbolickej podobe: „taneční projev jako prostředek nonverbální 
komunikace může pomoci dešifrovat či lépe pochopit mnohé zásadní 
společenské procesy“ (STAVĚLOVÁ 2003, s.67). 

                                                             
79 Podľa koncepcie Turnera (TURNER 2004) ceremóniou označujeme profánny 
typ rituálu, v ktorom absentuje religiózny základ, avšak svojou dôležitosťou, 
slávnostnosťou, archaickosťou či predpokladaným pôvodným religióznym 
zameraním má sakrálne črty.  
80 Pozri dokument Po horách, po dolách (SFÚ, K. Plicka 1929), či záznam 
z terénnej dokumentácie v obci Kyjov (ÚHV SAV, 1960). 
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Prejavom nedostatočnej erudície tradičných príležitostí, foriem 
sviatkovania a noriem správania v kontexte obradových, zábavných či 
slávnostných príležitostí sú frázovité tvrdenia o „vhodnosti“ istého typu 
folklórneho materiálu k javiskovej prezentácii. V prípade napr. krstín bola 
totiž v piesňovom materiáli dvojzmyselnosť s erotickým podtextom 
obradovou plodnostno – prosperitnou praktikou, ktorej nedodržanie malo 
podľa tradičných predstáv negatívny následok na prosperitu mladej 
rodiny. Obdobne rozpustilé správanie s konzumáciou množstva alkoholu 
a tanečné formy s erotickými náznakmi (váľanie sa s gazdinami po zemi 
pri inscenovaných pádoch, využívanie falických symbolov masiek pri 
obchôdzkach bursovníkov a pod.) bolo obradovou plodnostno – 
prosperitnou a apotropajnou praktikou v období fašiangov, ktoré 
synkreticky spájalo agrárne slovanské predstavy so starším antickým 
kalendárom sviatkov a európskou karnevalovou tradíciou. Víťazstvo nad 
zimou, snaha prežiť jar s obmedzenými zásobami a poraziť negatívne sily 
zimy a prebudiť plodivú silu jari reflektovali plodnostno – prosperitné 
obrady zahŕňajúce i ceremoniálne tance stredovekých cechov, v ktorých 
sa falická symbolika (šable, palice) spájala s mužskou silou 
a súdržnosťou.  

Dôsledná znalosť tanečných príležitostí poskytuje spektrum 
možností scénickej prezentácie rešpektujúc tradičný rámec príležitosti, 
ktorá tanec determinovala a spätne dotvárala; zároveň umožňuje využiť 
potenciál obradovej, zábavnej, pracovnej či slávnostnej príležitosti ako 
formu výrazového prostriedku, námetu či scénického princípu. 

Spoločensko – kultúrne prostredie  
Rozmanité etnické a konfesionálne vplyvy, dané jednotlivými 

kolonizačnými etapami nášho územia (rusínska, švábska, nemecká,  
valaská, chorvátska, rómska...) i historicko – geografické faktory, 
determinujúce celkový spôsob života, zamestnanie, zvyky a normy 
ovplyvňovali (často determinovali) vývoj tanečného repertoáru i prejavu 
(MARTIN 1985, DÚŽEK 1995).Geografická poloha a historický vývoj 
tvorili rámec vplyvu cudzích etník, mestskej kultúry,  kultúrnych výmen: 
„...v každej špecifickej tanečnej zóne na Kontinente (európskom) 
dominovali iné tanečné žánre. Hlbší výskum však každopádne dokazuje, 
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že všetky tieto žánre boli súčasťou všeobecnej tanečnej histórie Európy 
počas rôznych období“ (MARTIN 1985, s. 118). Country dances 
v západnej Európe (kombinácia párových a skupinových tancov 
s jednoduchou motivikou a zložitými priestorovými kresbami ako reflexia 
organizovaného tanečného života buržoáznej spoločnosti81) boli 
výsledkom celospoločenského vývoja, ktorý bol v periférnych 
európskych oblastiach strednej, východnej a juhovýchodnej Európy 
vzhľadom k zriadeniu spomalený.  

Vďaka tomu sa v strednej a stredovýchodnej Európe zachovali 
ako dominantné neskoro stredoveké mužské tanečné typy i renesančné 
párové tanečné typy. Historický vývoj Balkánu pod tureckou nadvládou 
tvoril rámec pre konzerváciu najstarších kruhových a reťazových 
tanečných foriem (MARTIN 1985). Tanečná kultúra juhozápadného 
Slovenska v blízkosti miest Viedne a Budapešti je preto charakteristická 
„novším“ barokovým repertoárom tancov nového štýlu(verbunk, čardáš) 
a výskytom folklorizovaných spoločenských tancov, kým tanečná kultúra 
lokalít smerom na sever a východ je charakteristická reliktami 
archaického renesančného a stredovekého tanečného repertoáru starých 
párových tancov, skočno – mládeneckých tancov, pastierskych tancov či 
kruhových a reťazových foriem. Odrazom etnického vplyvu je bohatý 
výskyt foriem folklorizovaných spoločenských tancov v odľahlejších 
lokalitách so švábskym osídlením (Turček, Rejdová, Chmeľnica atď.). 

 Medzi najvýznamnejšie faktory, ovplyvňujúce formu (zároveň 
štýl) a funkciu tanca patria tanečná etiketa a normy správania daného 
spoločenstva. V tradičnom spoločenstve existovala výrazná stratifikácia 
noriem správania a etikety podľa rodového členenia, (významne 
reflektovaná i v párových tancoch: „patriarchát tanečného páru“), podľa 
veku a statusu (kto kedy s kým a ako môže/musí/nesmie tancovať) a pod. 
V procese tradovania z generácie na generáciu šírené prísne členenie 

                                                             
81 Vzďaľovanie sa a približovanie sa radov, výmena miest, úklony, poklony, 
potlesky a párové krútenie v držaní popod lakte tvorili v jednotlivých tanečných 
typoch ustálenú, pomerne jednoduchú pevnú štruktúru a formu, ktorú si 
heterogénna skupina obyvateľstva rýchlo a jednoducho zapamätala, osvojila 
a vďaka nebývalej mobilite obyvateľstva v celoeurópskom priestore v priebehu 
19. stor. i rýchlo rozšírila.  
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noriem správania mužov a žien sa veľmi významne prejavovalo 
i v tanečnej etikete, ale aj forme a štýle tanečného prejavu (rozdielnosť 
ženských a mužských motívov a gest). Tradičná etiketa vyžadovala, aby 
na zábavy dievky chodili len v sprievode; bolo neslýchané, aby na zábavy 
prichádzal manželský pár spolu, aby sa partneri držali, respektíve si dávali 
najavo vzájomné city. Vyzývavé či nápadné správanie nebolo 
spoločenstvom tolerované82. Istá zdržanlivosť a dôstojnosť tanečníkov je 
zrejmá i pri sledovaní archívnych záznamov – reflektuje žiadaný prototyp 
kresťanskej patriarchálnej morálky, ktorá bola reflektovaná i v tanci. Ich 
nedodržanie ústilo do sankcií, akými boli rôzne formy sankcií nefyzickej 
povahy (vo vážnejšom prípade mohli viesť i k exklúzii z lokálneho 
spoločenstva či istej sociálnej skupiny). Výnimku tvorili obradové 
príležitosti  s funkciou plodnostno – prosperitných rituálov (krstiny, 
svadba, jánske zvyky, fašiangy), kde erotický podtext a rozpustilosť sú 
dôležitým a žiadaným obradovým prostriedkom, zabezpečujúcim 
plodnosť a prosperitu (dieťaťa, mladého páru, spoločenstva počas roka). 

Estetické cítenie lokálneho spoločenstva nie je celkom objektívne 
možné pochopiť z pozície „etic“ – len členovia daného spoločenstva 
hlboko rozumejú myšlienkovým základom, ktoré posudzovanie javov 
determinujú (KAEPPLER 2005, GIURCHESCU 2003). Umelecký objekt 
(v našom prípade tanečný prejav) je zo semiotického pohľadu kultúrnym 
znakom/symbolom, ktorého designátom je hodnota. Estetický znak 
(objekt, proces) má dva referenčné rámce: vlastný kód (štruktúra, 
pravidlá) a kontext (sociálna realita) (GIURCHESCU 2003). Významnú 
tanečnú osobnosť hodnotili nielen z hľadiska interpretačného, ale 
i z hľadiska statusu danej osoby v spoločenstve: „V tradičnom 
spoločenstve je často kritérium „najlepšieho tanečníka“ spojením 
estetických kritérií (prevedenie tanca) s kritériami morálnymi, sociálnymi 
a psychologickými – najlepší tanečník je tak ako komplexná osobnosť, 
vodca tanca, ale i člen istej sociálnej a vekovej skupiny a vodca viacerých 
príležitostí komunity“ (GIURCHESCU 2003, s.166). 

                                                             
82 Údaje z informácií z terénneho výskumu tanečnej ekológie v rokoch 2000 – 
2014 v lokalitách Lom nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou, Rejdová, 
Zamutov, Oľšavica, Torysky, Kojšov, Kyjov, Važec, Východná, Turček, Dubové, 
Podhradie, Hvozdnica – Štiavnik. 
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V tradičnom prostredí teda tanečný prejav (individuálny, párový, 
skupinový) nebol lokálnym spoločenstvom hodnotený len zo stránky 
dodržiavania štruktúry daného tanečného typu a jeho „technického 
prevedenia“, ale za hodnotný bol považovaný, ak reflektoval i kultúrno – 
spoločenský kontext (tanečnú príležitosť, spoločenské estetické a etické 
normy, rešpektovanie príslušnej tanečnej príležitosti, statusu tanečníkov 
atď.). 

Významnú úlohu zohrávalo rešpektovanie tohto širšieho kontextu 
i v zmysle integračnej funkcie tanca. Hlboká znalosť a „uplatňovanie“ 
kolektívnou pamäťou tradovaných tanečných štruktúr v ich tradičnom 
sociálno – kultúrnom kontexte znamenalo posilňovanie identity členov 
spoločenstva: „Tanec jako ritualizovaná řeč nemá přenáše tinformaci, ale 
vázat na sebe pocity a vyvolávat kolektivní emoce posilující identitu. 
Smyslem této komunikace není něco sdělovat druhým, ale posilovat vazby 
mezi těmy, kteří rozumějí, což posiluje vazby sou náležitosti a identifikaci 
osobe skupinou“ (STAVĚLOVÁ 2010, s.40). Práve pomyselná „jednota“ 
je inšpirujúca i pre tanečného pedagóga a choreografa – dosiahnuť pocit 
porozumenia a spolupatričnosti pri zdieľaní kultúrneho prejavu 
u interpretov môže významne napomôcť pri práci vo folklórnom kolektíve 
i pri vierohodnom javiskovom prejave. 

Na príklade jarných chorovodov83 možno poukázať, že práve 
funkčná symbolická podstata vplývala i na formu, ekológiu, štýlotvorné 
znaky a existenciu týchto tanečných prejavov. Dôležitým semiotickým 
základom boli archaické kozmogonické a kozmologické predstavy, 
pretavené v procese dejinného vývoja do obradov so solárnou 
symbolikou. Chorovodné cykly obsahujúce solárnu symboliku s latentnou 
funkciou pozitívne vplývať na kozmické deje postupne nahradili obrady 
s agrárno – prosperitnou funkciou. V romantizme, období transformácie 
tradičných predstáv, sa funkcia agrárno - prosperitná menila na plodnostno 
- prezentatívnu a esteticko – komunikačnú. Vykonávali ich vždy v tom 
istom špecifickom období roka (viazané ku kalendárnemu obradovému 
                                                             
83 Analýza vychádza z výsledkov archívneho výskumu týchto tanečných foriem 
z prvej a druhej tretiny 20. stor., doplnených informáciami z kvalitatívneho 
návratného terénneho výskumu v rokoch 2011 - 2014, zameraného na ich 
ekológiu, symbolické, antropologické a funkčné aspekty.  
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cyklu sa vykonávali výlučne v jarnom období počas sviatočných termínov 
Kvetnej nedele, veľkonočných či svätodušných sviatkov, no ku 
konkrétnym termínom kresťanských sviatkov boli priradené druhotne – 
primárnym semiotickým základom bolo jarné obdobie plodnosti, 
znovuzrodenia a začiatku matrimoniálneho cyklu). Vykonávali ich  
v špecifickom priestore84 interpreti so špecifickým statusom, využívajúc 
špecifické archaické formy85 a metaforické symbolické textové 
vyjadrenia86. V období existencie s tradičnou funkciou ich vykonávali 
výlučne mladé slobodné dievčatá – fertilná communitas lokálneho 
spoločenstva. 

                                                             
84 Miesto ich konania súviselo s ich funkciou. Najstaršie typy so solárnou 
symbolikou sa vykonávali i na cintorínoch, pred kostolom, na moste, v hájoch a 
chorovody s agrárno – prosperitnou funkciou sa vykonávali na poliach i pri 
kostoloch. Najfrekventovanejším miestom je intravilán sídla (cesta dedinou), a to 
najmä pri zmene funkcie na plodnostno – prezentatívnu a socio – komunikačnú. 
Staršie časti cyklu sa i v tomto prípade vykonávali pri moste, na križovatke či pri 
kostole. 
85 Ich priestorové formácie sa viažu k formácii radu a kruhu. Niektoré formácie sú 
ovplyvnené formami neskoro stredovekých a renesančných tancov 
s pantomimickými motívmi a contredanses zo skupiny folklorizovaných 
spoločenských tancov z obdobia romantizmu. Jedným z najfrekventovanejších 
motívov v chorovodných cykloch je prechod po moste či pod bránou, vyjadrený 
v textoch i priestorových formáciách. V diachrónnom ponímaní je brána 
prechodom dvoch kľúčových biologických období roka. Kruh je solárnym 
i lunárnym symbolom periodicky sa opakujúceho pohybu, ktoré v prenesenom 
význame symbolizuje večný kolobeh nesmrteľnosti a nekonečno. Kruhová forma 
v tanci je rovnako archaickou symbolickou formou. Je to  najprirodzenejšia, 
najjednoduchšia a najúspornejšia priestorová forma. Zaručuje rovnoprávnosť 
tanečníkov bez ohľadu na spoločenskú hierarchiu (nemá „vodcu“). V obradových 
tancoch je táto forma využívaná ako manifestácia nekonečna, súdržnosti, 
kontinuity života, vymedzenia „svojho“ chráneného priestoru či priestoru sacrum. 
Výskumy starších tanečných typov jasne dokazujú, že prioritným smerom pohybu 
kruhových tancov je smer zhodný s dráhou pohybu slnka - podľa analogického 
myslenia evokuje pohyb slnka a planét, harmonizáciu s pohybom v prírode, súlad 
s „normálnym“ chodom vesmíru a sveta. Prevláda ako smer krútenia kolies 
v analyzovaných chorovodných cykloch.  

86 V textových metaforách bola častá symbolika čísel,  farieb, svadobná 
symbolika, lyrizované ľúbostné motívy, historická a solárna symbolika, symbolika 
panenstva i symbolika prechodu. 
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Kontinuálne prúdiaca energia reťaze tanečníc bola analógiou 
jarnej sily rastu v prírode a prebúdzajúceho sa života v mladých 
dievčatách po dosiahnutí pohlavnej zrelosti87. Účasť v chorovodnom 
cykle bola formou iniciačného rituálu vstupu do dievockej 
skupiny:„...ženy a dievky využívajú štylizáciu v oblasti príležitosti, tela, 
prezentácie, ako i špecifických pohybov pre zdieľanie postoja rešpektu k 
„plnosti života“... Postoj je orientovaný čelne, orientácia je zvnútornená, 
pohyby akoby vychádzali z energie zeme a vracali sa do nej, živiac ju“ 
(HANNA 1979, s.322).Formálne veľmi jednoduché tanečné prejavy v 
základných zložkách (archaické priestorové útvary, jednoduchá kročná 
motivika, krútenie v smere hodinových ručičiek, pulzovanie, perpetuálny 
tanečný cyklus reflektujúci myšlienkovú podstatu kontinuálne prúdiacej 
energie, rodová uniformita, vokálny sprievod) sú reliktom najstarších 
tanečných vrstiev88. V tradičnom prostredí bola žena vnímaná ako symbol 
stability a jej biologicko – sociálna rola bola darovať a chrániť život. 
Analogicky ženské kruhové a reťazové tance vykazujú pomerne dlhodobé 
jednotné pohybové formy, takmer bez vertikálneho pohybu, prezentujúc 
stabilitu89.  

Špecifické pohybovo – štýlové znaky vylučovali účasť mužov: 
pevné, pomerne úzke držanie a synchrónny pohyb bez možnosti 
individuálneho sólistického prevedenia sú totiž pre mužský, skôr 
improvizačný sólový prejav neprijateľné. V porovnaní so sólovými 
improvizačnými tancami totiž dominantnú funkciu má rituál, ktorý 
vyžaduje jednotu účastníkov, času i priestoru, na úkor vlastnej 
individuality. Ich formálna monotónnosť sa výrazne líši od formy 

                                                             
87 Fáza dievoctva bola počas sviatočných príležitostí kalendárneho cyklu 
(Veľkonočná nedeľa, svätodušné sviatky, Božie narodenie, Nový rok, sviatok 
patrocínia kostola) a rodinného cyklu (svadba) manifestovaná i symbolicky. 
Dievka nosila partu, archaickú pokrývku hlavy, ktorá ju v tejto liminálnej fáze 
medzi detstvom a ženstvom explicitne odlišovala od dievčat a mladých žien.  
88 Popri takmer zániku improvizačných tanečných znalostí sme svedkami 
revitalizácie kruhovej formy i jednoduchých reťazových foriem (MARTIN 1979; 
„kruhové čardáše“  a „hady“ na svadbách či zábavách). 
89 Mužský tanečný prejav je individuálny, s výraznými tempickými zmenami, 
vertikálnou dynamikou a v tradičnom prostredí je obrazom prejavu osobnosti, 
individuality a narušenia stability.  
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pastierskych tancov s náradím či skočno - mládeneckých tancov, 
v ktorých muži demonštrujú silu, obratnosť a výnimočnosť.  

Staré párové tance reflektujú stredoveké formy rytierskej etikety 
(podľa súdobých popisov v tanci žena ako prepelica vábi muža, ktorý 
okolo nej tancuje ako sokol), neskôr reflektujú súdobé humanistické 
zmeny v ponímaní morálky vo vzťahu k telu (renesančné prvé párové 
tance s držaním sa partnerov), či neskôr reflektujúce patriarchálny model 
tradičného vidieckeho spoločenstva (tanec „vedie“ muž; oceňovanou 
schopnosťou ženy je schopnosť prispôsobiť sa mu tak, aby tanec vyzeral 
plynule). 

Folklorizované spoločenské tance následne reflektujú zmenu 
paradigmy rodovej nerovnosti: v tanci sa mení symbolické postavenie 
muža i ženy i tanečný výraz (tanečné figúry muža a ženy sú rodovo takmer 
jednotné; role v páre je možné nahradiť. Množstvo týchto reliktov preto 
synkreticky splynulo i s repertoárom chorovodných hier a kolies, rodovo 
špecifických)90. Spoločenské tance „párujú“ pohlavia; tance s najvyššou 
mierou obradnosti ich segregujú do oddelených radov (PROKOSCH – 
KURATH 1960). 

V súčasnosti sme svedkami akejsi rodovej uniformizácie 
tanečného repertoáru91. Príčinou je podľa nášho názoru skutočnosť, že 
funkcia tanca ako exkluzívneho prostriedku a príležitosti bližšieho 
spoločenského i fyzického kontaktu medzi mužom a ženou stratila 
význam – úzke nielen sociálne, ale i fyzické kontakty sú tolerované, 
spoločenská kontrola komunity sa v urbánnom i dedinskom prostredí 
vytratila a zmenili sa i normy správania a etiketa92.  

                                                             
90 Ženské chorovodné hry z Rejdovej, Východnej a pod. 
91 Moderný tanec (hip-hop, disco, techno) nie je rodovo špecifický. Rovnaké 
motívy i rovnaké role v tanci môže používať a zastávať žena i muž, v závislosti od 
fyzických schopností  (SMITH – BEER 2012).  
92 Súčasná „tanečná rodová neutralita“ má zrejme v symbolickej meta – rovine 
i ďalšie príčiny. Rodová stratifikácia, úzko súvisiaca s predlogickým konceptom 
biologických aktov, kozmických dejov a prírodných zmien, v súčasnom 
racionálnom kultúrnom kontexte akoby strácala významnú funkciu, ktorú ako 
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Osobitá dôležitosť je v ostatnom období vo svetovej 
etnochoreológii venovaná posunom funkcií ľudového tanca od druhej 
polovice 20. stor. Socio – integračná a etno – identifikačná funkcia tanca 
(interpretácia tanca ako vyjadrenie príslušnosti k istému spoločenstvu) sa 
najmä v prostredí folklorizmu a revitalizácie tradičných foriem mladšou 
generáciou dostáva do popredia (STAVĚLOVÁ 2005, BAKKA 2012, 
TORP 2012, KURTISOGLU 2012). Zmeny v obradových variantoch 
tanečných typov sa od prvej tretiny 20.stor. u nás týkali najmä zmeny 
funkcie z obradovej na zábavnú. Práve tieto funkčné zmeny do značnej 
miery ovplyvňovali neskôr i formu, štýlotvorné znaky a najmä ekológiu 
tanečných výstupov. Identifikovať tieto zmeny i na záznamoch ako 
prameňoch k štúdiu u pedagóga predpokladá jeho etnochoreologické, 
etnologické vedomosti i znalosť tanečnej histórie.  

Tanec nie je len systémom motívov a gest: tanec je metajazykom, 
kódujúcim estetiku, ale i kultúrne normy spoločenstva. Tanec ako systém 
štruktúrovaného pohybu je systémom poznatkov, ktorý je sociálne 
a kultúrne konštruovaný – vytvorený, prijímaný a interiorizovaný 
skupinou ľudí a primárne uchovávaný v pamäti. Pohybové systémy so 
štruktúrovaným obsahom môžu byť vizuálnou manifestáciou sociálnych 
vzťahov, subjektom prepracovaného estetického systému a môžu 
napomáhať pochopeniu kultúrnych hodnôt a hĺbkovej štruktúry 
spoločenstva (KAEPPLER 2000). Tanec je „systém znakov, symbolických 
úkonov a zdieľanej reality, s jemu vlastnými vnútornými kontradikciami 
a tempom zmien“ (HANNA 1979, s.319). 

Porušenie štýlotvorných znakov, estetiky a etických noriem 
spätých a determinujúcich stáročia vývoja tradičného ľudového tanca 
reflektované v tanečnej pedagogike môžu viesť k javiskovým prejavom 
„estrádnej estetiky“, k násilným snahám o vtipnosť, parodizácii či 
vulgarizácii i vážnych obradových a slávnostných tanečných foriem. Ak 
má mať inscenovaný folklór okrem zábavnej i pútavo náučno – 
prezentatívnu funkciu, mali by sme mať na zreteli, že je potrebné 
sprostredkúvať pravdivú informáciu o diverzite a špecifickosti 

                                                             
základná komplementárna binárna opozícia mala počas tisícročí vývinu ľudského 
spoločenstva.   
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jednotlivých folklórnych foriem a nesnažiť sa neznalosť či náročnosť 
vážnejších fenoménov nahradiť lacným patetizmom či operetnou 
parodizáciou. „Ak je tanec taký, aký by mal byť, nemal by v ňom byť žiadny 
pohyb navyše“ (F. Astaire). 

Záverom 
Dovoľte mi na záver malú úvahu. Spôsob inscenácie ľudového 

tanca je v ostatnom období jednou z najfrekventovanejších tém diskusií 
na fórach konferencií, vzdelávacích podujatí či rozborových seminárov 
regionálnych, krajských i celoštátnych kôl súťaží. Rôznorodosť prístupov 
k spracovaniu tradičného folklórneho materiálu je záležitosťou 
choreografickej93 autorskej tvorby, ktorá je (mala by byť) „čerešničkou na 
torte“ pri prezentácii folklorizovaných foriem tradičného umenia. 
Parafrázujúc mnohých tvorcov, jej cieľom je (malo by byť) „povýšiť 
tradičnú formu“. Povýšiť však predpokladá pôvodné dôsledne poznať, 
osvojiť si a – pochopiť. Hoci, klasicistická paradigma dichotómie „vyššej“ 
a „nižšej“ kultúry pochádza zo 17. stor. - obdobia života Giordana Bruna. 
Ale my už vieme, že „sa predsa točí!“...  

Pochopenie a neignorovanie vyššie uvedených súvislostí kontextu 
ľudového tanca umožní interiorizáciu kompetencie štýlovej tanečnej 
interpretácie, nie citáciu jediného variantu jediného nositeľa či repetíciu 
pohybových vzorcov pedagóga. Umožní zvnútornené spoznanie, 
pochopenie a prežitie tanca...ako na ne v modernistickom tanečnom žánri 
už pred vyše 100 rokmi apelovala I. Duncan. Mimetické napodobňovanie 
bez hlbšieho porozumenia ako scholastická didaktická metóda je 
prostriedkom k zabezpečovaniu ďalšieho života jedného tanečného 
predstavenia. Súčasné didaktické metódy špirálovitého osnovania, vedúce 

                                                             
93„V súčasnosti pod pojmom choreografia rozumieme tvorivý proces, umenie 
vytvárať, komponovať tanečné dielo. Spája v sebe umenie múzické a umenie 
výtvarné, opiera sa o dramaturgiu, hudbu, výtvarnú stránku a interpretov. 
..Choreografia je sled tanečných modelov (motívov) v divadelnej produkcii 
(predstavení) alebo umenie tvoriť a usporiadať tance pre divadelné predstavenie“ 
(NOSÁĽ 1984, s. 16).  
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k interiorizácii a improvizácii (pochopeniu a porozumeniu)94, otvárajú 
cestu ďalšiemu životu ľudového tanca... 
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