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letné mesiace sú „sezónou“ 
folklórnych festivalov a prehlia-
dok, interaktívnych worksho-
pov, školení a súťaží folklór-
nych kolektívov a sólistov. je 
to pre spevákov, tanečníkov, 
hudobníkov, ale i hudobných a 
tanečných pedagógov, chore-
ografov, režisérov, lektorov a 
odborných porotcov obdobie 
prezentácie často niekoľkoroč-
nej práce, čas neformálnych 
stretnutí i odborných diskusií 
a konštruktívnych vzdelávacích 

aktivít. Katedra etnológie a 
folkloristiky Filozofickej fakulty 
uKF v nitre mala v tomto roku 
vo „folkloristickej praxi“ naozaj 
bohaté zastúpenie – tak v 
polohách interpretačných, ako 
i pedagogických, metodických 
a organizačných. 

habovka
„Folkloristické leto“ u nás 
začalo už začiatkom júna na 

orave. celoštátna postupová 
súťaž a prehliadka detských 
ľudových hudieb, speváckych 
skupín, sólistov spevákov a in-
štrumentalistov, ktorá sa koná 
s dvojročnou periodicitou a jej 
účastníkmi sú najúspešnejšie 
kolektívy a sólisti postupujúci 
z regionálnych a krajských 
kôl, sa konala v dňoch 7. až 8. 
júna 2014 v Habovke. pred-
sedom odbornej poroty tohto 
vrcholného podujatia detského 
hudobného folklóru bol prof. 
paeddr. Bernard Garaj, cSc., 
dekan FF. členom odbornej po-
roty, ktorá početným účastní-
kom poskytla veľmi konštruk-
tívne rady a podnety, bol i náš 
absolvent mgr. michal noga z 
noc. večernú tanečnú školu 
pre vyše 250 detských účast-
níkov viedli naša doktorandka 
mgr. Katarína Babčáková a 
študent Bc. alfréd lincke. 

Myjava
jeden z najvýznamnejších fol-
klórnych festivalov na Sloven-
sku, medzinárodný folklórny 
festival myjava, sa konal v 
dňoch 19. až 22. júna 2014. 
pedagógovia a absolventi 
našej katedry na ňom mali 
bohaté autorské i interpretač-
né zastúpenie. toto folklórne 
podujatie organizuje mesto 
myjava v spolupráci s cen-
trom tradičnej kultúry (ctK) v 
myjave, ktorého riaditeľkou a 
zároveň predsedníčkou progra-
movej rady festivalu je naša 
absolventka mgr. viera Fe-
riancová. je zároveň autorkou 
obľúbených, pre tento festival 

charakteristických interaktív-
nych programov a prezentácie 
tradičnej gastronómie v mes-
tečku my-a-vy. 

jedným z najúspešnejších 
programov tohtoročného 
festivalu bol koncert ženskej 
speváckej skupiny vranky z 
nitry pod názvom „Kebi som já 
mala sokolové krídla“, ktorého 
autorkou bola vedúca našej 
katedry doc. phdr. margita 
jágerová, phd. Spolu s našou 
pedagogičkou, etnomuzikolo-
gičkou mgr. janou ambrózo-
vou, phd., a absolventkou mgr. 
janou zakopčanovou, meto-
dičkou pre folklór Krajského 
osvetového strediska v nitre, v 
emotívnom speváckom progra-
me v evanjelickom kostole 
účinkovali i ako interpretky. 

režisérom programu „Fol-
klórna škola mravov stodola 
– Hudobná výchova“ bol náš 
absolvent, etnomuzikológ mgr. 
peter obuch z ctK v myjave, 
ktorý spolu so svojou ľudovou 
hudbou sprevádzal i tanečné 
školy, večerné zábavy a inte-
raktívny program „o mijafskí 
kosjérek alebo koštofka taneč-
níckych schopností“. 

prvý z dvoch večerných od-
borne „podkutých“ a divácky 
úspešných programov autorsky 
pripravila Katarína Babčáková 
v spolupráci s mgr. art. lenkou 
šútorovou – Konečnou z ctK 
v myjave pod názvom „tisicro-
cietanca.my“. program folklór-
nych súborov reflektoval vývin 
tanečnej histórie na základe 
archívnych prameňov. 

naša pedagogička, etnochore-
ologička mgr. art. agáta Krau-
sová, artd., a absolvent Bc. 
ing. Slavomír ondejka boli reži-
sérmi nasledujúceho hlavného 
sobotňajšieho programu pod 
názvom „S kopaníc na dolnáki“. 
program, v ktorom autori púta-
vo spracovali námet sezónnych 
poľnohospodárskych prác a 
dožiniek, vytvoril v nočnom 
prostredí amfiteátra ojedinelú 
atmosféru. v predchádzajúcom 
programe si autori zatancovali 
i ako interpreti tradičnej formy 
ľudového tanca z parchovian. 
Spoluautorom nedeľného ga-
laprogramu pod názvom „Kde 
nebolo, tam nebolo“ bol náš 
absolvent Bc. ing. martin olas.

folkloristické leto 
festivalové leto katedry etnológie  
a folkloristiky filozofickej fakulty ukf  
v Nitre a jej absolventov primášikovia 

nasledujúci víkend patril nie-
koľkým podujatiam, na ktorých 
sme sa autorsky či organizačne 
podieľali. michal noga orga-
nizačne i lektorsky zabezpečil 
tvorivú hudobnú dielňu pre 
nadaných mladých primášov 
pod názvom „primášikovia 
2014“. vzdelávací workshop 
každoročne organizuje noc v 
spolupráci s oz rodon v rámci 
podujatia dni tradičnej kultúry 
(dtK) a v tomto roku sa konal 
v dňoch 23. až 29. júna 2014 v 
Klenovci. 
 

Spišské folklórne 
slávnosti 

Spišské folklórne slávnosti sú 
festivalom, ktorý v posledný 
júnový víkend každoročne 
organizuje Spišské osveto-
vé stredisko v spolupráci s 
mestom Spišské podhradie. 42. 
ročník podujatia sa uskutočnil 
v dňoch 28. až 29. júna 2014 v 
amfiteátri na Spišskom salaši. 
dramaturgičkou festivalu a 
autorkou programu spišských 
folklórnych skupín pod názvom 
„rok na Spiši“ bola Katarína 
Babčáková, autorsky pripravila 
i nedeľný galaprogram festi-

valu pod názvom „jormark v 
Ľevoči“. program reflektoval 
etnickú rozmanitosť spišské-
ho regiónu, vplývajúcu i na 
vývoj tradičného folklórneho 
materiálu. Spolu s alfrédom 
linckem a metodičkou regio-
nálneho osvetového strediska 
v leviciach esterou juhászovou 
režijne pripravili sobotňajší 
večerný program „partia a ka-
maráti“, v ktorom účinkovali i 
ako interpreti. agáta Krausová 
spolu so Slavomírom ondej-
kom režijne pripravili vynikajúci 
program detských folklórnych 
súborov pod názvom „Krížom 
– krážom“. Slavomír ondejka a 
Katarína Babčáková boli i lek-
tormi tanečnej školy pre deti. 
naša absolventka mgr. viktória 
Svetkovská sa vynikajúco 
osvedčila ako inšpicientka 
takmer všetkých scénických 
programov festivalu. 
ako interpret – hudobník 
a spevák – sa v programe 
predstavil i peter obuch, člen 
úspešnej world music kapely 
Banda, ktorá svojim koncertom 
uzatvorila divácky úspešný 
festivalový program. 

heľpa
v ten istý víkend sa v neďa-
lekej Heľpe uskutočnil už 49. 

ročník folklórneho festivalu 
Horehronské dni spevu a tan-
ca, ktorý organizuje Stredo-
slovenské osvetové stredisko 
(SoS) v Banskej Bystrici s 
finančným príspevkom mK Sr 
v spolupráci s obcou Heľpa. 
Sobotňajší program folklórnych 
skupín a sólistov pod názvom 
„na salaši“ autorsky pripravila 
naša absolventka phdr. andrea 
jágerová z podpolianskeho 
osvetového strediska (poS) 
vo zvolene a večerný sobotný 
program folklórnych kolektívov 
pod názvom „od kolieska do 
kolieska“ pripravila naša ab-
solventka mgr. mgr. art. vanda 
Krištofová z Horehronského 
múzea v Brezne. Bola i spolu-
autorkou výstavy o tradičnom 
ovčiarstve horného pohronia 
„pásli ovce valasi“. lektormi 
tanečnej školy na námestí boli 
naša študentka Bc. martina 
takácsová a doktorand mgr. 
peter Hrabovský. 

východná
60. ročník Folklórneho festivalu 
východná, ktoré je najvýznam-
nejším celoštátnym folklórnym 
podujatím na Slovensku, bol 
organizovaný noc a obcou 
východná s finančným prí-
spevkom mK Sr v dňoch 3. 

až 6. júla 2014. tajomníčkou 
festivalu bola naša absolvent-
ka mgr. dana Sihelská z noc 
a sprievodnú ľudovú hudbu k 
tanečným školám viedol michal 
noga z noc. 

piatkový hudobno – spevácky 
program jubilejného ročníka 
festivalu pod názvom „od 
slova k piesni“ autorsky pripra-
vil náš absolvent Bc. roman 
malatinec z ÚĽuv v spolupráci 
s mgr. art. Ľubicou meško-
vou a interpretačne sa v ňom 
predstavila i andrea jágerová. 
na réžii programu folklórnych 
kolektívov pod názvom „takto 
my tu žijeme“ spolupracoval i 
martin olas. tanečné školy lek-
torsky viedla naša absolventka 
mgr. marianna Svoreňová. 

Malí tanečníci
tvorivú dielňu pod názvom 
„malí tanečníci“ v rámci 
podujatia dtK každoročne 
organizuje noc. Konala sa v 
dňoch 7. až 12. júla 2014 v 
tatranskej Kotline. metodicky 
a organizačne ho v tomto roku 
pripravila metodička noc Ka-
tarína Babčáková a tanečnými 
lektormi týždňového podujatia 
pre detských tanečníkov z 
vybraných detských folklórnych 

hore: Tvorivá dielňa Muzičky 2014 |  dole: Tvorivá dielňa Mladí tanečníci 2014

Horehronské dni spevu a tanca. Škola tanca.
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dňa 14. novembra 2014 privítala 
Fakulta stredoeurópskych štúdií 
uKF v nitre študentov stredných 
škôl a ich pedagógov na súťaži 
„poznáš svojho suseda?“. Súťaž 
sa uskutočnila v rámci týždňa 
vedy a techniky na univerzite 
Konštantína Filozofa v nitre a 
jej hlavným organizátorom bol 
Ústav stredoeurópskych jazykov 
a kultúr. cieľom súťaže bolo 
preveriť vedomosti stredoškolá-
kov nitrianskeho kraja z rôznych 
oblastí súvisiacich s krajinami 
stredoeurópskeho areálu, resp. s 
krajinami v4. niekoľko otázok a 
téma koláže zase odkazovali na 
starobylú nitru. otázky tema-
ticky vychádzali z obsahových 
štandardov pre stredné školy. 
na súťaži prevažovali súťažné 
družstvá z nitry, no cestu na 
našu fakultu si našli aj študenti 
zo štúrova či levíc. nitru a svoje 
školy reprezentovali zástupcovia 
zo športového gymnázia, Hote-
lovej akadémie, Gymnázia Golia-
nova a z piaristického gymnázia 
sv. jozefa Kalazanského prišli až 

dve družstvá. z mimonitrian-
skych škôl sa prihlásili a svojich 
zástupcov vyslali Gymnázium 
sv. vincenta de paul levice a 
Súkromná stredná odborná škola 
– obchodná akadémia štúrovo. 
Súťaž sa konala pod záštitou 
Fakulty stredoeurópskych štúdií 
uKF s finančnou podporou uKF 
(dotácia na podporu kultúrnych 
a športových aktivít študentov 
uKF, projekt s názvom „nitra 
očami študentov FSš“). poľský 
inštitút na Slovensku venoval 
niektoré z cien pre výhercov (od-
borný časopis Historická revue 
č. 9 venovaný dejinám poľska, 
sladkosti a víťazom venoval 
poľský inštitút čokoládovú tortu). 
významnú rolu zohrala porota, 
ktorá bola zložená z pedagógov 
fakulty a jej predsedom bol prof. 
phdr. tibor Žilka, drSc. organi-
záciu, otvorenie a moderovanie 
priebehu celého podujatia mala 
na starosti mgr. irena lehocká, 
phd. Samotná súťaž sa skladala 
z troch kôl. v prvom kole súťa-
žiaci odpovedali na série otázok 

z oblasti kultúry, histórie, športu, 
geografie, pamiatok a nitry. 
všetky otázky boli zamerané na 
krajiny v4, čiže na Slovenskú 
republiku, českú republiku, ma-
ďarsko a poľsko. od začiatku bol 
priebeh veľmi vyrovnaný a správ-
ne odpovede padali jedna za 
druhou. študenti sa započúvali 
do tónov poľskej hymny, tipovali 
počty medailí krajín v4 z rôznych 
olympiád a podľa obrázkov 
pomenúvali významné kultúrne 
pamiatky. druhé kolo sa nieslo 
v znamení fantázie. Úlohou 
súťažných tímov bolo vytvoriť z 
materiálov (časopisy, prospekty 
o meste nitra, farebné papiere) 
koláž na tému „nitra – včera a 
dnes“. študenti predviedli obrov-
ský kus kreativity, tímovej práce, 
výsledkom čoho bolo dokonca 
udelenie až dvoch prvých miest. 
do posledného tretieho kola 
si každá škola vybrala jedného 
zástupcu a hrala sa hra s názvom 
„časovaná bomba“ známa aj z 
televíznej show milujem Sloven-
sko. študenti predviedli nielen 
svoj intelekt, ale aj pohotovosť a 
schopnosť rýchlo sa rozhodovať a 
bojovali o každý jeden bod až do 
konca. nakoniec došlo aj k rozho-
dujúcemu „rozstrelu“ o konečné 
druhé miesto. v bonusovom kole 
museli študenti dvoch tímov 
uhádnuť meno známej osobnosti, 
v koži ktorej sa nachvíľu ocitla 
moderátorka súťaže (išlo o pá-
peža jána pavla ii.). po vyrovna-
ných bojoch sa na prvom mieste 
umiestnili študenti z levíc. druhé 
miesto si vybojovali študenti zo 

športového gymnázia nitra a na 
treťom mieste skončili stredo-
školáci zo štúrova. nepopulárne 
štvrté miesto obsadila Hotelová 
akadémia a za nimi nasledovali: 
piaristické gymnázium 1, Gym-
názium Golianova a piaristické 
gymnázium 2. celé dopoludnie 
prebehlo vo veľmi príjemnej 
atmosfére, k čomu prispeli všetci 
zúčastnení. študenti stredných 
škôl sa zoznámili s našou fakul-
tou aj trochu inou formou ako 
je tomu počas dňa otvorených 
dverí. mali možnosť získať infor-
mácie o chode fakulty a mnohé 
nové poznatky zábavnou formou. 
v súčasnej spoločnosti, v ktorej 
dominujú nadnárodné koncerny 
rýchleho občerstvenia a do kina 
chodíme na americké komédie a 
horory, je veľmi príjemné a navy-
še aj osožné spoznávať kultúry, 
ktoré sú nám oveľa bližšie (česká, 
poľská, maďarská kultúra a his-
tória). prostredníctvom poznania 
blízkych, susedných štátov a 
ich kultúr si študenti vytvárajú 
pozitívny vzťah k našim suse-
dom. Súťažiaci odchádzali domov 
s úsmevom na tvári, s dobrou 
náladou a príjemnými zážitkami. 
prvý ročník súťaže sa vydaril a 
všetci sa tešia na ďalšie ročníky. 

radoslav Ďuračka, mário Ďurický,
študenti stredoeurópskych 

areálových štúdií na Ústave 
stredoeurópskych jazykov  

a kultúr FSš,  
spoluorganizátori súťaže

autor fotografií: jakub Kania

poznáš 
svojho 
suseda?

prostredníctvom 
poznania blízkych, 
susedných štátov 
a ich kultúr si 
študenti vytvárajú 
pozitívny vzťah  
k našim susedom

súborov boli agáta Krausová, 
Slavomírom ondejka a alfréd 
lincke.
 

detva
K najvýznamnejších folklórnym 
festivalom na Slovensku patria 
Folklórne slávnosti pod poľa-
nou v detve. Konali sa v dňoch 
11. až 13. júla 2014 v amfite-
átri v detve a boli organizova-
né mestom detva a Kultúrnym 
centrom a. Sládkoviča s finanč-
ným prispením mK Sr. 
režisérkou jedného z naj-
úspešnejších programov festi-
valu pod názvom „Živý oheň“ 
bola andrea jágerová z poS vo 

zvolene. emotívnym spôsobom 
v programe spracovala temati-
ku kalendárnych obradov. 
Sprievodný interaktívny 
program „Salaš na detve“ 
pripravil roman malatinec z 
ÚĽuv-u v Banskej Bystrici. 

koliesko
Festival ľudovej kultúry, 
stretnutie mladých folkloris-
tov KolieSKo v Kokave nad 
rimavicou sa konal v dňoch 
31. júla až 3. augusta 2014 
už po dvadsiatyštvrtý raz. 
toto folklórne podujatie bolo 
založené a roky organizované 
študentmi a absolventmi et-
nológie a národopisu FF uKF v 
nitre. patrili medzi nich i phdr. 
ivan murín, phd., z univerzity 
mateja Bela v Banskej Bystrici 

a mgr. rastislav andris z rádia 
devín, ktorí v tomto roku 
autorsky pripravili odborný 
diskusný program „viva cultura 
ethnica“ v miestnej synagóge. 
režisérkou sobotného det-
ského programu s valaskou 
tematikou pod názvom „čupči 
chlapci, čupči“ bola Katarína 
Babčáková, ktorá bola spolu 
s mgr. jakubom Filipkom lek-
torkou tanečnej školy tancov 
z východnej. v rámci festivalu 
sa konal i ďalší ročník úspeš-
ného vzdelávacieho worksho-
pu pod názvom „študentská 
letná škola“, ktorej témou bolo 
využitie labanovho písma v 
zápise a analýze ľudového tan-
ca. lektorkou workshopu bola 

agáta Krausová a účastníkmi 
i Slavomír ondejka a Katarína 
Babčáková, ktorá podujatie i 
organizačne zabezpečila. 
 

Augustová 
východná

alfréd lincke je členom občian-
skeho združenia dobrá východ-
ná, ktoré má za cieľ „oživiť“ 
prostredie obce a amfiteátra vo 
východnej celoročne, prostred-
níctvom odborných a zážitko-
vých aktivít na poli folklórneho 
hnutia a folkloristiky. tohtoročný 
august vo východnej patril trom 
podujatiam, na ktorých ako 
lektori či účastníci boli prítomní 
i naši pedagógovia a študenti 
s ich spoluorganizáto-
rom bol alfréd lincke. v 

dňoch 9. až 10. augusta 2014 
sa v areáli amfiteátra konal 
odborný seminár pre vedúcich 
folklórnych kolektívov pod 
názvom „Ľudové umenie a jeho 
história“. prednášajúcimi boli 
naše pedagogičky agáta Krau-
sová a mgr. jana rajniaková, 
phd., i absolvent peter obuch, 
účastníkmi vzdelávacieho pod-
ujatia medzi inými tiež Slavomír 
ondejka a Katarína Babčáková. 
počas nasledujúceho týždňa 
sa vo východnej konal detský 
tanečný tábor „Krpčekovo“, v 
ktorom lektorsky pôsobili agáta 
Krausová, Slavomír ondejka, 
vanda Krištofová a alfréd lin-
cke. Hudobnú tvorivú dielňu pod 
názvom „muzičky 2014“, ktorú v 

rámci podujatia dtK každoročne 
organizuje noc v spolupráci s 
oz rodon v Klenovci, pripravil 
michal noga z noc, ktorí ho 
i lektorsky viedli. vzdelávacie 
podujatie pre mladé ľudové 
hudby sa konalo v dňoch 11. až 
16. augusta 2014 v Kokave nad 
rimavicou. 

hrušov
Folklórny festival Hontianska 
paráda v Hrušove sa konal v 
dňoch 15. až 16. augusta 2014 
a naša katedra i tu mala svoje 
interpretačné zastúpenie – na 
koncerte gajdošského združe-
nia Spojené huky Slovenska sa 
predstavila i naša absolventka 
mgr. alžbeta čadecká. Folkloris-
tické leto uzavreli agáta Krau-
sová so Slavomírom ondejkom 
„tanečne“ – v rumunskej oradei 
boli lektormi tanečného tábora, 
ktorý bol v dňoch 1. až 7. sep-
tembra 2014 organizovaný pre 
našich dolnozemských krajanov. 
Bohatá žatva folkloristického 
leta našej katedry bola úspeš-
ne zavŕšená. Folkloristická 
jeseň priniesla ďalšiu „úrodu“ v 
podobe bohatého zastúpenia 
členov našej katedry v polohe 
odborných porotcov, lektorov 
i súťažiacich na celoštátnej 
postupovej súťaži a prehliadke 
choreografií folklórnych kolek-
tívov...

mgr. Katarína Babčáková,
doktorandka FF

foto: autorTvorivá dielňa Mladí tanečníci 2014

Hontianska paráda. Škola tanca.




