
ĽUDOVÉ ZVYKY A TRADÍCIE NA 
SLOVENSKU



JESENNÉ ZVYKY

Ò Dožinky
Ò Vinobranie
Ò Hody
ÒMitrovanie
Ò Sviatok všetkých svätých
Ò Dušičky 



DOŽINKY

Ò Prinášanie a ozdobovanie 
posledného snopu odpradávna 
symbolizovalo ukončenie žatvy. 
Tento obrad neskôr prerástol do 
osláv – dožinkov.

Žatevné vence sa vili z klasov a stebiel obilia, 
ozdobovali sa stuhami a ružami.



MITROVANIE

Na sviatok svätého Demetera (26. 10.) - patróna pastierov sa končila 
pastierska sezóna .

Valasi sa vracali do dedín, kde 
dostávali odmenu za svoju prácu. 
Bača a valasi prichádzali do kostola
v sviatočných šatách, hrajúc na 
gajdách. Tu obetovali oštiepky a syr. 
Nasledovala spoločná hostina.



SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Ò Sviatok všetkých svätých je   
venovaný všetkých svätým 
a oslavuje sa 1. novembra. Ľudia 
verili, že duše mŕtvych im pomáhajú 
a preto na nich počas sviatku 
mysleli. 

Ò V noci z 1. na 2. novembra 
nechávali na stole časť večere 
s chlebom a niekde aj nôž, aby si 
duše mohli odkrojiť chleba. 



ZIMNÉ ZVYKY

Ò Priadky
Ò Páračky
Ò Strídžie dni
Ò Vianoce 



PRIADKY

Ò Priadky trvali  od 1.novembra po 
fašiangy a celý čas sa dievčatá 
stretávali v tom istom dome. Museli 
sa postarať o to, aby bolo teplo, preto 
každá priniesla jedno alebo dve 
polená do krbu. 

Po prvý raz neprichádzalo mladé 
dievča na priadky z vlastnej vôle, ale 
boli ho vypýtať staršie. Keď sa smela 
zúčastniť priadok znamenalo to, že už 
je dospelá.



STRÍDŽIE DNI

Sviatok Lucie sa považoval za 
najčarovnejší spomedzi strídžích dní. 
Tradovalo sa, že Lucia bola najväčšia zo 
všetkých bosoriek. V predvečer Lucie 
na celom území Slovenska dospelí i 
deti jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť 
pred zlými duchmi. Kto chcel vidieť 
strigy, musel vyrobiť drevený stolček 
bez jediného klinca a sadnúť si naň na 
Štedrovečernú omšu. Aby mu však 
neuškodila, mal za sebou, cestou 
domov, sypať mak, ihly alebo obilie, či 
šošovicu.

Ľudia považovali obdobie od 25. novembra 
(Katarína) do 21. decembra (Tomáš) za 
plné čarov, lebo noc bola dlhšia ako deň. 



VIANOCE

Ò Štedrý večer
Ò Božie narodenie
Ò Sviatok svätého 

Štefana



ŠTEDRÝ VEČER

Ò Štedrý deň bol pôstnym, ľudia mali 
jesť málo a dievky nič, aby si našli 
dobrého muža. Malým deťom 
sľubovali rodičia, že ak vydržia nič 
nejesť večer uvidia zlatú podkovu. 
Večera sa mala začať vtedy, keď 
vyšla prvá hviezda. Od rána 
chodievali po domoch chlapci 
vinšovať.



ŠTEDROVEČERNÝ STÔL
Ò Stôl bol prestretý novým ľanovým 

obrusom, z ktorého sa na jar sialo. 
Nohy stola obopínala reťaz, aby 
rodina držala pokope. Prestreté bolo 
vždy o jedného viac, pre pocestného. 
Od stola sa nemohlo odísť počas 
večere, lebo to znamenalo nešťastie. 

Na stole mali byť všetky plodiny, ktoré sa 
v ten rok dopestovali. Najčastejšie hrach, 
šošovica, kapusta, hríby. Zdravé jablko 
veštilo zdravie, cesnak mal magickú moc 
nad chorobami, med bol znamením lásky 
v rodine a mak bol znakom hojnosti. Na 
slávnostnom stole nesmel chýbať chlieb 
a hrsť obilia.



BOŽIE NARODENIE

Ò Skôr ako sa ráno začalo niečo robiť, 
musel niekto zabehnúť po vodu do 
potoka, pričom do nej ponoril oblátku. 
Do vody hodili peniaz a jablko a všetci 
sa v nej umyli - znamenalo to, že ich 
čaká blahobyt, zdravie a vzájomná 
súdržnosť. 

Ò Ľudia si chodili navzájom vinšovať, ale 
vždy iba z rodiny, v tento deň nemohol 
do domu prísť hoci aj dobre známy 
človek. 



Ľudový
odev



Úvod

Ò Odev je jedným z podstatných prejavov kultúry 
ľudstva. 

Ò Forma a štruktúra odevu vždy reagovala na 
ekonomické, spoločenské a kultúrne 
podmienky jednotlivých národov.



30-te roky 20. stor. 40-te roky 20. stor.



Materiál

Ò Odev si obyvatelia vidieka zhotovovali zväčša 
sami.

Ò ľan, konope, vlna, kožušina. 



Spracovanie ľanu a konope

Ò Striedavé močenie a sušenie
Ò Sekanie na cerlici kvôli zmäkčenie bylí
Ò Vyčesávanie vláken
Ò Varenie v horúcej vode
Ò Sušenie
Ò Pradenie
Ò Tkanie





Estetika

Ò Transformuje viaceré detaily z módy 
jednotlivých období tak, že ich prijali aj ostatní 
členovia dedinského spoločenstva.

Ò Ornamentika - inšpirovaná alebo prevzatá z 
renesančných vzorníkov.

Ò Tvary niektorých odevných súčastí – čepce, 
živôtiky, rukávce – barok, rokoko a biedermeier.



Výzdoba
•Výšivka

• Čipka
• Modrotlač



Výšivka a čipka

Ò Vyniká západné Slovensko a Horehronie



Modrotlač

Ò Spiš, Šariš, Liptov



Odev 

ako 
identifikačný
znak



Identifikácia pomocou odevu

Ò Rodinný stav
Ò Veľkosť majetku
Ò Vierovyznanie
Ò Rodinná príležitosť (krst, sobáš, úmrtie...)
Ò Región



Rodinný stav

Ò Vydatá žena musela mať na verejnosti zakryté 
vlasy (čepiec, šatka)



Odev podľa príležitosti

Ò Pracovný
Ò Sviatočný
Ò Obradový





Odev

v jednotlivých regiónoch Slovenska



Západné Slovensko

Ò Bohatá výšivka a čipka
Ò Talce (zakončenie rukávu)
ÒMašľa pri krku
ÒMuži nosili za pásom 

biely vyšívaný ručník

Trnavský kroj



Stredné Slovensko

Ò Výšivka a modrotlač
Ò Krodeľ (trojrohá šatka, kt. sa 

uväzovala popod pazuchy 
dozadu)

Ò Široké rukávy
Ò Široký opasok
Ò U mužov za pásom červený 

ručník

Detviansky kroj



Východné Slovensko

ÒMnožstvo sukní
ÒModrotlač a votkané 

vzory
Ò Čistejšie línie a 

menej výzdoby 
Ò Trojrohé šatky pod 

krkom u vydatých 
žien

Zemplínsky kroj



Kroj z Paty – dedina neďaleko Serede

Typický patanský kroj - skladá sa z viacerých častí: škrobnica, rukávce, 
prucel, sukňa a zástera. 

Na hlave sa nosieval u vydatých žien čepiec u mužov klobúk. Partu 
nosila iba nevesta a len na svadbe.  



Ručne vyšívané vzory



Pokrývka hlavy
Parta - svadobný čepiec Čepiec vydatých žien



Detaily



Detaily a vzory látok



Odev mládenca



Tradičný zimný kroj



Kroje pre bábiky 

Kroje z Paty od pani Antónii Dráhovskej, ktorá sa dlhoročne venuje výrobe krojov



FESTIVALY ĽUDOVEJ 
KULTÚRY



Folklórny festival Východná

Ò Najväčší folklórny festival na Slovensku - je vrcholnou prehliadkou najlepších 
domácich i zahraničných ľudových kolektívov a tradičnej ľudovej kultúry.

Ò vznikol na Slovensku roku 1953,  roku 1955 prerástli miestne slávnosti do 
celookresných

Ò Hornoliptovská podtatranská obec Východná, s panorámou Kriváňa s ľudovou 
architektúrou je miestom konania sviatku ľudového umenia. 

Ò Ľudové umenie, ktoré festival každoročne prezentuje širokému obecenstvu, 
vstupuje tak do kontextu súčasnej národnej kultúry.



Jánošíkove dni 

Ò Konajú sa  koncom júla až 
začiatkom augusta 

Ò už tradične sa koná v slovenskej 
obci Terchová (rodisko slovenského 
národného hrdinu Juraja Jánošíka) 
za účasti popredných umelcov zo 
zahraničia

Ò súčasťou programu je aj slávnostný 
koncert a svätá omša za nositeľov 
ľudových tradícií vo veľkom 
terchovskom kostole, vozový 
sprievod furmanov a muzík, ľudové 
veselice, kolotoče, stánky...



Podpolianske slávnosti

Ò Prvé novodobé slávnosti ľudového umenia sa konali 9.-10. júla v roku 1966
Ò Každoročne v druhý júlový týždeň víta Detva viac ako tisíc účinkujúcich, 

prevažne z regiónov stredného Slovenska
Ò V rámci Folklórnych slávností pod Poľanou sa v areáli pri amfiteátri koná 

Jarmok  tradičných  remesiel.



Koliesko 

Ò Je to podujatie, ktoré sa koná v  Kokave nad Rimavicou(stredné 
Slovensko) , s účasťou  okolo tisícky účinkujúcich, divákov, návštevníkov, 
rodákov.

Ò súčasťou sú už pravidelné stretnutia, prezentácie a vzdelávacie aktivity 
mladých ľudí 



Bratislavský festival remesiel a ľudových 
majstrov – Dni majstrov

Ò 19. ročník sa uskutočnil dňa 29.-30. augusta 2009 v Bratislave
Ò jeho hlavným obsahom je pocta ručnej výrobe s väzbou na domáce tradície, 

sprostredkovanie zážitkov



Európske ľudové remeslo (EĽRO) 
Ò Jedinečný festival remesiel a ľudovej kultúry, ktorý sa koná v starobylom centre Kežmarku  
Ò Svojimi výrobkami sa na ňom prezentujú najvýznamnejší majstri tradičných umeleckých 

remesiel nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy, ktorí priamo na mieste predvádzajú svoje 
umenie

Ò Festival dopĺňa bohatý kultúrny program s vystúpeniami folklórnych súborov, sokoliarov, 
pouličného divadla, šermiarov a tiež ponuka slovenských národných jedál a syrový trh.

http://www.kezmarok.net/sk/aktuality/item/22-devatnasty-raz-zil-kezmarok-remeslami

http://www.kezmarok.net/sk/aktuality/item/22-devatnasty-raz-zil-kezmarok-remeslami


Tradičné jarmoky

Ò Seredský jarmok - na deň sv. Jána Krstiteľa (24. júna) 
Ò Trnavský jarmok - september



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

Kristína Kolláriková, Jaroslav Ferenc, Silvia Kapustová, Michaela Bieliková, Dominika 
Macháčová, Nina Fraňová, Ema Mrnková, Simona Božíková

Karin Machacova
Lenka Sisakova

September 2009


