
 
 

propozície krajského kola postupovej súťaže mladých moderátorov,            
ktorá je súčasťou 43. ročníka celoštátnej súťaže SÁROVA BYSTRICA 

  

Organizátor: 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

Termín konania: 

26. októbra 2022 

Termín podania prihlášok: 

do 13. októbra 2022  

Miesto konania: 

Klubovňa Považského osvetového strediska v Pov. Bystrici (Ul. slovenských partizánov 
1132/52, vchod z boku budovy SPŠ, 1. poschodie) 

Poslanie:  

SÁROVA BYSTRICA je celoštátna postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, 
ktorá sa realizuje v troch základných kolách –  regionálne, krajské a celoštátne a ktorá vytvára 
záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské 
schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti a efektívne 
používanie materinského jazyka.  

Podmienky súťaže: 

Krajskej postupovej súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v čase konania súťaže dovŕši vek 15 
rokov až 25 rokov a zašle vyplnenú prihlášku organizátorovi krajského kola do termínu 
uzávierky. Súťaž je postupová s priamou nomináciou do celoštátneho kola. Celoštátne finále 
súťaže mladých moderátorov SÁROVA BYSTRICA  sa uskutoční v Stredoslovenskom 
osvetovom stredisku v Banskej Bystrici v dňoch 24.–25. novembra 2022. 

Kategórie: 

I. kategória: od 15 do 18 rokov 

II. kategória: od 19 do 25 rokov 

Súťaž pozostáva z piatich súťažných disciplín: 

– Redakčná príprava ucelenej relácie a jej moderovanie 
– Čítanie spravodajského textu 
– Vedenie rozhovoru s respondentom 
– Video reportáž 
– Interpretácia reklamného textu 



Súťaž sa realizuje nasledovným spôsobom/Odporúčaný priebeh súťaže: 

a) Každý záujemca o účasť v krajskom kole sa musí do súťaže prihlásiť do termínu a vo forme, 
ktorú stanoví organizátor príslušného krajského kola.  

b) Nasledujúci deň po termíne uzávierky súťaže organizátor vyžrebuje prihlásených do 
trojčlenných skupín – tzv. vysielacích tímov a prihláseným oznámi mená a zašle im kontakty 
na vyžrebovaných spolusúťažiacich, aby sa mohli spoločne pripraviť a dohodnúť. 

c) Je vhodné, aby si súťažiaci v jednotlivých skupinách spoločne navrhli názov svojho tímu, 
napr. Televízia Mladá móda a pod. (fantázii sa medze nekladú) a rozdelia si jednotlivé súťažné 
disciplíny. Každý súťažiaci sa vo svojom vysielacom tíme predstaví počas súťaže trikrát (tri 
súťažné kolá), tak aby absolvoval každú z piatich súťažných disciplín.  

Rozdelenie disciplín:  

Redaktor – moderátor: tento súťažiaci zostaví celú reláciu a pred súťažou odovzdá jej 
scenár. Určí jej tému a charakter relácie. Počas samotnej súťaže túto reláciu moderuje. 
V duchu témy a charakteru relácie prispôsobí po dohode s ostatnými kolegami obsah 
a poradie ich príspevkov – reklamu, rozhovor, spravodajstvo a video reportáž. 

Spravodajca – reportér: tento súťažiaci bude v rámci relácie čítať spravodajský text, ktorý si 
sám pripraví. Jeho druhou disciplínou bude video reportáž. Tú si pripraví (zostaví ju, nasníma 
a spracuje) sám a prinesie jej hotovú verziu vo formáte mp4 na USB kľúči. Reportáž bude 
vysielaná počas súťaže priamo v súťažnom kole. 

Redaktor – reklamátor: tento súťažiaci bude na súťaži viesť rozhovor so svojim 
respondentom. Jeho druhou disciplínou bude čítanie reklamných oznamov. 

Časové limity súťažných disciplín: 

Príprava relácie:  časovo nie je ohraničená, nakoľko ju súťažiaci bude realizovať vopred 
s ostatnými spolusúťažiacimi 

Moderovanie relácie:  max. 150 sek. (môže byť ako jeden ucelený blok alebo môže 
sprevádzať celou reláciou) 

Spravodajstvo:  60 sek. (odporúčame zostaviť blok z viacerých krátkych správ) 

Rozhovor:  180 sek. 

Reportáž:  120 sek. (súťažiaci pripraví reportáž ako video záznam doma a táto disciplína bude 
prezentovaná počas súťaže na obrazovke. REPORTÁŽ je možné dopĺňať obrazovými 
ilustračnými zábermi, anketou, krátkym rozhovorom a podporiť tak svoju reportáž. Hodnotí 

sa obsah reportáže a moderátorský výkon, nie spracovanie filmárskej stránky) 

Reklama:  30 sek. (súťažiaci pripraví blok reklám ako celok alebo 2 – 4 krátke reklamy, použité 
v relácii ako prestrihy medzi jednotlivými disciplínami. Ide hlavne o čítanie  
krátkych reklamných oznamov) 

POZNÁMKA 

V prípade, že počet prihlásených súťažiacich neumožní naplniť celú trojicu v rovnakej vekovej 
kategórie alebo rovnaký počet súťažiacich, organizátor súťaže môže vytvoriť aj kombinovaný 
vysielací tím alebo tím so štyrmi súťažiacimi v jednom tíme, pričom na túto skutočnosť je 
povinný upozorniť súťažiacich a členov odbornej poroty. 

 

Poznámka: 

Predstavte si to tak, že vysielate ucelenú reláciu v TV alebo v rozhlase. Napr. známa relácia 
Dámsky klub. Môže to byť študentská relácia, športová, o móde, o hudbe, všeobecná a pod. 
Musíte do nej však zaradiť rozhovor s hosťom, spravodajstvo (odporúčame čo 
najčerstvejšie), reklamu a krátku reportáž. 



Odborná porota:  

Členov odbornej poroty menuje riaditeľka Považského osvetového strediska v Považskej 
Bystrici. 

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia): 

Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa 
nasledujúcich kritérií: 

1. výslovnosť 
2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka 
3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča 
4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu 
5. celkový prejav 

Po ukončení súťaže zhodnotí odborná porota celkovú úroveň, klady a nedostatky na 
hodnotiacom seminári. Súťažiacim budú udelené diplomy (1., 2., 3., miesto) a vecné ceny 
podľa možností organizátorov. 

Na základe hodnotenia organizátor krajského kola nominuje priamym postupom do 
celoštátneho kola víťazov (maximálne dvoch, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach 
v súťaži v každej kategórii) a nomináciu do celoštátneho kola potvrdí protokolom o úspešnom 
účinkovaní v súťaži, na základe výsledkov určených odbornou porotou. 

Finančné zabezpečenie: 

Organizátor krajského kola súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené 
s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, 
odbornú porotu a občerstvenie. Cestovné náklady súťažiacich spojené 
s účasťou v krajskom kole súťaže hradí vysielajúca organizácia. 

Termín zaslania záväznej prihlášky do:  

13. októbra 2022 

Na adresu:  

Považské osvetové stredisko 

Ul. slovenských partizánov 1132/52 

017 01 Považská Bystrica 

 

alebo 

e-mailom: petra.barcikova@pospb.sk,   pospb@pospb.sk  

Kontakt – bližšie informácie: 

Petra Barcíková – tel: 0901 918 816, 0917 787 062 

                          – @: petra.barcikova@pospb.sk 
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