
 

 

Rozdelenie tanečných folklórnych oblastí Slovenska 

  

„Slovensko bolo v minulosti rozdelené na územné správne jednotky, ktoré mali určitú 

vnútornú a kultúrnu spolupatričnosť. Od konca 13. storočia do polovice 19. storočia to boli 

stolice, neskôr župy. 

Folklórne oblasti sú v podstate totožné s územným rozdelením žúp, ale nie vždy a nie celkom. 

Na utváranie hudobného a tanečného prejavu malo vplyv viac činiteľov: charakter krajiny, 

prevládajúci spôsob obživy, vzdialenosť od hlavných ciest, ustálené zvyklosti vo vnútri 

menších a väčších skupín, rodov, osád, sťahovanie obyvateľstva, zvyky a požiadavky panstva 

a mnohé iné skutočnosti, v neposlednom rade aj prejav výrazne nadaných jedincov, osobností 

- tvorcov z ľudu. V bývalých župách, územne dosť rozsiahlych, sa tak v niektorých prípadoch 

vytvorili oblasti a podoblasti, ktoré sú navzájom dosť odlišné. Niekedy tieto celky presahujú 

na územie viacerých žúp.“ 

   Podunajská oblasť = podstatná časť Bratislavskej, časť Ostrihomskej a Komárňanskej župy 

   Záhorácka oblasť = časť Bratislavskej a Nitrianskej župy 

   Myjavská oblasť = časť Nitrianskej župy 

   Nitrianska oblasť = podstatná časť Nitrianskej župy 

   Trenčianska oblasť = dolná časť Trenčianskej župy, okolie Trenčína, púchovská dolina 

   Kysucká oblasť = horná časť Trenčianskej župy 

   Turčianska oblasť = Turčianska župa 

   Oravská oblasť = podstatná časť Oravskej župy 

   Goralská oblasť = časť Oravskej, Spišskej, Liptovskej župy a Poľska 

   Liptovská oblasť = Liptovská župa 

   Spišská oblasť = podstatná časť Spišskej župy 

   Šarišská oblasť = podstatná časť Šarišskej župy 

   Zemplínska oblasť = podstatná časť Zemplínskej župy 

   Gemerská oblasť = podstatná časť Gemersko-malohontskej župy 

   Horehronská oblasť = horná časť Gemersko-malohontskej župy 

     Podpolianska oblasť = väčšia časť Zvolenskej, okrajové časti Gemersko-malohontskej, 

Novohradskej a Hontianskej župy 

   Zvolenská oblasť = časť Zvolenskej župy bez Podpoľania: Čierne Handle, Biele Handle, časť 

stredného Pohronia 

   Novohradská oblasť  = podstatná časť Novohradskej župy 

   Hontianska oblasť = podstatná časť Hontianskej župy 

   Tekovská oblasť = Tekovská župa 

 
 

Viac tu: https://folklorik.webnode.sk/news/rozdelenie-tanecnych-folklornych-oblasti-slovenska/ 
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