
 
PROPOZÍCIE 

KRAJSKEJ  POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A PREHLIADKY MALÝCH 
DYCHOVÝCH HUDIEB 

MEMORIÁL JOZEFA BAROŠA 2016 
 

 

Usporiadatelia :  Považské osvetové stredisko v  Považskej Bystrici 

   v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    Obec Horný Lieskov 

Termín :  12. jún 2016   
Miesto :  Horný Lieskov 
 
 
Základná charakteristika 

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb je prezentáciou 

umeleckej úrovne a výsledkov činnosti najúspešnejších malých dychových hudieb                      

z Trenčianskeho kraja. Vytvára priestor pre vzájomné spoznávanie sa  a výmenu skúseností      

v tomto žánri. 
Cieľom je 
– posúdiť a prezentovať výsledky práce malých dychových hudeb a získavať ľudí pre tento druh 
hudby, 
– dokumentovať a evidovať úroveň tohto žánru, 
– umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov, 
– metodicky pomôcť kolektívom formou rozborov vystúpení odbornou 
porotou, 
– verejnou prezentáciou výsledkov práce najmä pre dirigentov, pedagógov a ďalších vedúcich 
prispievať ku všeobecnému zvýšeniu úrovne tohto hudobného žánru. 
 

 Účasť v prehliadke 

Účasť malých dychových hudieb v krajskej súťaži je podmienená návrhom príslušného 

regionálneho osvetového strediska, ktorý vychádza z odborného ohodnotenia, resp. umiestnenia 

v regionálnej súťaži. Regionálne osvetové stredisko nominuje  do súťaže jednu príp. dve malé 

dychové hudby. Krajskej súťaže sa môžu zúčastniť malé dychové hudby do 18 členov ( vrátane 

dirigenta a moderátora ) bez obmedzenia veku a predošlej účasti v tejto súťaži. Podmienkou je 

rešpektovanie propozícií tejto súťaže, podanie záväznej prihlášky do stanoveného termínu. 



Víťazná MDH postupuje  do celoštátnej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb, 

ktorá sa uskutoční v roku 2017. 

 

Súťažný program 

Dĺžka súťažného programu každej dychovej hudby je 20 minút čistého času. Súťažiaca 

dychová hudba môže do svojho programu zaradiť jednu skladbu na rozohranie ( do troch min. ), 

ktorá sa nezapočíta do limitu  20 min. a nebude porotou hodnotená. Súťažný program by mal 

mať charakter predstavenia sa tak, ako jednotlivé dychové hudby prichádzajú do styku so 

svojimi poslucháčmi. Odporúčajú sa skladby so spevom a súťažiaca dychová hudba môže mať 

vlastného moderátora. Súčasťou súťaže je povinná skladba. Každá súťažiaca dychová hudba 

má možnosť si vybrať jednu z dvoch povinných skladieb. 

Povinné skladby : 

 MÔJ KAMARÁT – polka, Ferdinand Mondok 

 POP POLKA,  Adam Hudec  

 
Hodnotenie prehliadky 

Hodnotenie krajskej súťaže a  prehliadky je podľa KRITÉRIÍ CISM bodovým hodnotením 

v pásmach: zlaté s vyznamenaním ( nad 90 bodov), zlaté ( nad 80 bodov), strieborné ( nad 70 

bodov), bronzové ( nad 60 bodov) a za účasť. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet bodov 

udelený za povinnú súťažnú skladbu. Na návrh odbornej poroty organizátori prehliadky udelia 

dychovým hudbám diplomy a vecné ceny za získanie jednotlivých pásiem.  Do celoštátnej 

súťaže a prehliadky malých dychových hudieb postúpi dychová hudba, ktorá dosiahla v 

súťaži najvyšší počet bodov. XXIV. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky malých dychových 

hudieb sa uskutoční v roku 2017. 

 Odbornú porotu krajskej súťaže a prehliadky menuje riaditeľka Považského osvetového 

strediska v Považskej Bystrici. 

 

Finančné zabezpečenie prehliadky 

Náklady ( doprava, strava  ) spojené s účasťou v krajskej postupovej súťaži a prehliadke malých 

dychových hudieb hradia organizátori prehliadky podľa platných predpisov.  

 

Prihlášky  

Nominované dychové hudby odošlú záväzné prihlášky, presný program súťaže               

a charakteristiku dychovej hudby do 13. mája 2016 na adresu : Mária Martikáňová, Považské 

osvetové stredisko, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica, tel.,fax :  

042 / 4323574, mob.: 0901 918 816, 0917 787 062, e-mail : pospb@pospb.sk 

mailto:pospb@pospb.sk


Záväzná prihláška 

do krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb 

MEMORIÁL JOZEFA BAROŠA 

12. jún 2016 

 

Názov dychovej hudby :....................................................................................................... 

Zriaďovateľ : 

Meno a priezvisko umeleckého vedúceho:.....................................................č.t.:................ 

Kontaktná adresa:............................................................................................................... 

e-mail: 

Meno a priezvisko organizačného  prac.:................................................     č.t.:.................. 

Kontaktná adresa :............................................................................................................... 

e-mail: 

Počet členov:........................................................................................................................ 

 

Súťažný repertoár: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Stručná charakteristika dychovej hudby ( rok vzniku, história, repertoár,... ) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 

..........................................................   .......................................................... 

    potvrdenie ROS            podpis vedúceho DH  


