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Folkloristické leto
Festivalové leto Katedry etnológie
a folkloristiky Filozofickej fakulty UKF
v Nitre a jej absolventov
Letné mesiace sú „sezónou“
folklórnych festivalov a prehliadok, interaktívnych workshopov, školení a súťaží folklórnych kolektívov a sólistov. Je
to pre spevákov, tanečníkov,
hudobníkov, ale i hudobných a
tanečných pedagógov, choreografov, režisérov, lektorov a
odborných porotcov obdobie
prezentácie často niekoľkoročnej 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
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Orave. Celoštátna postupová
súťaž a prehliadka detských
ľudových hudieb, speváckych
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, 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. Predsedom odbornej poroty tohto
vrcholného podujatia detského
hudobného folklóru bol prof.
PaedDr. Bernard Garaj, CSc.,
dekan FF. Členom odbornej poroty, ktorá početným účastníkom poskytla veľmi konštruktívne rady a podnety, bol i náš
absolvent Mgr. Michal Noga z
NOC. Večernú tanečnú školu
pre vyše 250 detských účastníkov viedli naša doktorandka
Mgr. Katarína Babčáková a
študent Bc. Alfréd Lincke.

Myjava
Jeden z najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku, Medzinárodný folklórny
festival Myjava, sa konal v
dňoch 19. až 22. júna 2014.
Pedagógovia a absolventi
našej katedry na ňom mali
bohaté autorské i interpretačné zastúpenie. Toto folklórne
podujatie organizuje Mesto
Myjava v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry (CTK) v
Myjave, ktorého riaditeľkou a
zároveň predsedníčkou Programovej rady festivalu je naša
absolventka Mgr. Viera Feriancová. Je zároveň autorkou
obľúbených, pre tento festival
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charakteristických interaktívnych programov a prezentácie
tradičnej gastronómie v Mestečku 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, etnomuzikologičkou Mgr. Janou Ambrózovou, PhD., a absolventkou Mgr.
Janou Zakopčanovou, metodičkou pre folklór Krajského
osvetového strediska v Nitre, v
emotívnom speváckom programe v evanjelickom kostole
účinkovali i ako interpretky.
Režisérom programu „Folklórna 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 interaktívny program „O mijafskí
kosjérek alebo koštofka tanečníckych schopností“.
Prvý z dvoch večerných odborne „podkutých“ a divácky
úspešných programov autorsky
pripravila Katarína Babčáková
v spolupráci s Mgr. art. Lenkou
Šútorovou – Konečnou z CTK
v Myjave pod názvom „Tisicrocietanca.my“. Program folklórnych súborov reflektoval vývin
tanečnej histórie na základe
archívnych prameňov.
Naša pedagogička, etnochoreologička Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., a absolvent Bc.
Ing. Slavomír Ondejka boli režisérmi nasledujúceho hlavného
sobotňajšieho programu pod
názvom „S kopaníc na dolnáki“.
Program, v ktorom autori pútavo 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 galaprogramu pod názvom „Kde
nebolo, tam nebolo“ bol náš
absolvent Bc. Ing. Martin Olas.

Horehronské dni spevu a tanca. Škola tanca.

Primášikovia
Nasledujúci víkend patril niekoľkým podujatiam, na ktorých
sme sa autorsky či organizačne
podieľali. Michal Noga organizačne 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 osvetové 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 spišského regiónu, vplývajúcu i na
vývoj tradičného folklórneho
materiálu. Spolu s Alfrédom
Linckem a metodičkou Regionálneho osvetového strediska
v Leviciach Esterou Juhászovou
režijne pripravili sobotňajší
večerný program „Partia a kamaráti“, v ktorom účinkovali i
ako interpreti. Agáta Krausová
spolu so Slavomírom Ondejkom režijne pripravili vynikajúci
program detských folklórnych
súborov pod názvom „Krížom
– krážom“. Slavomír Ondejka a
Katarína Babčáková boli i lektormi 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 neďalekej Heľpe uskutočnil už 49.

ročník folklórneho festivalu
Horehronské dni spevu a tanca, ktorý organizuje Stredoslovenské 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 absolventka Mgr. Mgr. art. Vanda
Krištofová z Horehronského
múzea v Brezne. Bola i spoluautorkou 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 najvýznamnejším celoštátnym folklórnym
podujatím na Slovensku, bol
organizovaný NOC a Obcou
Východná s finančným príspevkom MK SR v dňoch 3.

až 6. júla 2014. Tajomníčkou
festivalu bola naša absolventka 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 pripravil náš absolvent Bc. Roman
Malatinec z ÚĽUV v spolupráci
s Mgr. art. Ľubicou Meškovou 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 lektorsky 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 Katarína Babčáková a tanečnými
lektormi týždňového podujatia
pre detských tanečníkov z
vybraných detských folklórnych
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súborov boli Agáta Krausová,
Slavomírom Ondejka a Alfréd
Lincke.

Detva
K najvýznamnejších folklórnym
festivalom na Slovensku patria
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Konali sa v dňoch
11. až 13. júla 2014 v amfiteátri v Detve a boli organizované Mestom Detva a Kultúrnym
centrom A. Sládkoviča s finančným prispením MK SR.
Režisérkou jedného z najúspešnejších programov festivalu pod názvom „Živý oheň“
bola Andrea Jágerová z POS vo

a Mgr. Rastislav Andris z Rádia
Devín, ktorí v tomto roku
autorsky pripravili odborný
diskusný program „Viva cultura
ethnica“ v miestnej synagóge.
Režisérkou sobotného detského programu s valaskou
tematikou pod názvom „Čupči
chlapci, čupči“ bola Katarína
Babčáková, ktorá bola spolu
s Mgr. Jakubom Filipkom lektorkou tanečnej školy tancov
z Východnej. V rámci festivalu
sa konal i ďalší ročník úspešného vzdelávacieho workshopu pod názvom „Študentská
letná škola“, ktorej témou bolo
využitie Labanovho písma v
zápise a analýze ľudového tanca. Lektorkou workshopu bola
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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 Krausová a Mgr. Jana Rajniaková,
PhD., i absolvent Peter Obuch,
účastníkmi vzdelávacieho podujatia 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 Lincke. Hudobnú tvorivú dielňu pod
názvom „Muzičky 2014“, ktorú v

Tvorivá dielňa Mladí tanečníci 2014

Zvolene. Emotívnym spôsobom
v programe spracovala tematiku kalendárnych obradov.
Sprievodný interaktívny
program „Salaš na Detve“
pripravil Roman Malatinec z
ÚĽUV-u v Banskej Bystrici.

Koliesko
Festival ľudovej kultúry,
stretnutie mladých folkloristov 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 etnológie a národopisu FF UKF v
Nitre. Patrili medzi nich i PhDr.
Ivan Murín, PhD., z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
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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 združenia Spojené huky Slovenska sa
predstavila i naša absolventka
Mgr. Alžbeta Čadecká. Folkloristické leto uzavreli Agáta Krausová so Slavomírom Ondejkom
„tanečne“ – v rumunskej Oradei
boli lektormi tanečného tábora,
ktorý bol v dňoch 1. až 7. septembra 2014 organizovaný pre
našich dolnozemských krajanov.
Bohatá žatva folkloristického
leta našej katedry bola úspešne 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 kolektívov...
Mgr. Katarína Babčáková,
doktorandka FF
foto: autor

Agáta Krausová a účastníkmi
i Slavomír Ondejka a Katarína
Babčáková, ktorá podujatie i
organizačne zabezpečila.

Augustová
Východná
Alfréd Lincke je členom Občianskeho združenia Dobrá Východná, ktoré má za cieľ „oživiť“
prostredie obce a amfiteátra vo
Východnej celoročne, prostredníctvom odborných a zážitkových 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 spoluorganizátorom bol Alfréd Lincke. V

Poznáš
svojho
suseda?

Hontianska paráda. Škola tanca.

Prostredníctvom
poznania blízkych,
susedných štátov
a ich kultúr si
študenti vytvárajú
pozitívny vzťah
k našim susedom
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 stredoškolákov 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 tematicky 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, Hotelovej akadémie, Gymnázia Golianova a z Piaristického gymnázia
sv. Jozefa Kalazanského prišli až

dve družstvá. Z mimonitrianskych 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 (odborný 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. Organizáciu, otvorenie a moderovanie
priebehu celého podujatia mala
na starosti Mgr. Irena Lehocká,
PhD. Samotná súťaž sa skladala
z troch kôl. V prvom kole súťažiaci 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, Maďarsko a Poľsko. Od začiatku bol
priebeh veľmi vyrovnaný a správne 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 obrovský 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 Slovensko. 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 rozhodujúcemu „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 pápeža Jána Pavla II.). Po vyrovnaných bojoch sa na prvom mieste
umiestnili študenti z Levíc. Druhé
miesto si vybojovali študenti zo

Športového gymnázia Nitra a na
treťom mieste skončili stredoškoláci zo Štúrova. Nepopulárne
štvrté miesto obsadila Hotelová
akadémia a za nimi nasledovali:
Piaristické gymnázium 1, Gymnázium Golianova a Piaristické
gymnázium 2. Celé dopoludnie
prebehlo vo veľmi príjemnej
atmosfére, k čomu prispeli všetci
zúčastnení. Študenti stredných
škôl sa zoznámili s našou fakultou aj trochu inou formou ako
je tomu počas Dňa otvorených
dverí. Mali možnosť získať informácie 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 navyše aj osožné spoznávať kultúry,
ktoré sú nám oveľa bližšie (česká,
poľská, maďarská kultúra a história). Prostredníctvom poznania
blízkych, susedných štátov a
ich kultúr si študenti vytvárajú
pozitívny vzťah k našim susedom. 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
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