
 

TOČ SA TOČ 
Regionálna a krajská postupová súťaž a prehliadka 

choreografií folklórnych kolektívov 

  P R O P O Z Í C I E 
 

 

 

 
Termín konania regionálnej súťaže: 24. marec 2017 

Miesto: kino Mier, Považská Bystrica 

Hlavný organizátor: Považské osvetové stredisko v Považskej  Bystrici 

Spoluorganizátor: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum v Pov. Bystrici 

Termín uzávierky prihlášok: 28. február 2017 

 

Termín konania krajskej súťaže: 25. júna 2017 

Miesto: amfiteáter, DK Lysá pod Makytou 

Hlavný organizátor: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

Spoluorganizátor: Obec Lysá pod Makytou 

Termín uzávierky prihlášok: 26. máj 2017 

 

Charakteristika 
Regionálna a krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov je 

súčasťou systému Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych kolektívov, ktorej 

vyhlasovateľom  je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. 

 

Ciele 
1. vytvárať priestor na prezentáciu  tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch 

2. podporovať rozvoj folklórnych kolektívov 

3. zvyšovať ich umeleckú úroveň 

4. popularizovať výchovu ľudovým umením 

5. poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí 

6. viesť mládež a verejnosť k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry 

 
Štruktúra súťaže 

Súťaž  má trojročnú periodicitu a je postupová. Regionálna prehliadka je základným stupňom. 

Z regionálnej súťaže môže do krajského kola postúpiť za jeden okres jedno súťažné číslo s priamym 

postupom a v odôvodnených prípadoch ďalšie max. 2 čísla s návrhom na postup. O postupe rozhoduje 

odborná porota. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť.  

Z krajskej postupovej súťaže môže postúpiť na celoštátnu úroveň jedno súťažné číslo priamym 

postupom. V odôvodnených prípadoch môže odborná porota udeliť návrh na postup i ďalším dvom 

kolektívom. Výber sa v tomto prípade uskutoční na základe DVD nahrávok z krajskej súťaže 

prostredníctvom odbornej poroty celoštátnej súťaže. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota 

vyhradzuje právo postup neudeliť. 

Organizátori súťaže regionálneho a krajského kola odovzdávajú výsledky súťaže usporiadateľom 

vyššieho stupňa  bezprostredne po skončení súťaže. 

Organizátor krajskej prehliadky je povinný zabezpečiť videozáznam podujatia a dodať jeden 

exemplár pre archív NOC najneskôr 1 mesiac pred termínom konania celoštátneho kola 

súťaže. 



 
Organizačné zabezpečenie 

Na súťaži sa môžu zúčastniť neprofesionálne folklórne kolektívy so súťažným číslom 
čerpajúcim z tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenska a z oblastí historicky obývaných Slovákmi, 

ktoré v minulosti neboli prezentované na tejto súťaži a nie sú staršie ako 5 rokov. 

Choreografie môžu mať trvanie od 3 – 15 minút. Celkový počet interpretov vo všetkých zložkách 

môže byť 1 – 40. 

Pri prezentovaní súťažných čísel je možné použiť playback, ak to vyžaduje umelecký zámer 

choreografie.  

Z toho istého folklórneho kolektívu môžu byť prihlásené maximálne 2 choreografie. 

 

Odborné zabezpečenie 
Regionálnu súťaž bude hodnotiť odborná porota menovaná riaditeľkou POS. Hodnotenie bude 

prebiehať zaradením súťažných čísiel do zlatého, strieborného či bronzového pásma. 

Krajskú súťaž bude hodnotiť odborná porota  menovaná riaditeľkou POS. Hodnotenie bude prebiehať 

obdobne. V odôvodnených prípadoch môže odborná porota udeliť zvláštne ceny. 

Členovia odborných porôt budú hodnotiť: 

- umeleckú kvalitu choreografického spracovania / choreografickú, dramaturgickú, režijnú, 

interpretačnú, výtvarnú stránku / 

-    spôsob stvárnenia témy choreografického diela 

-    primeranosť choreografického zámeru schopnostiam interpretov 

-    vhodnosť výberu, spracovania materiálu a témy choreografie 

-    súlad všetkých komponentov diela. 

Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedajú organizátori a predseda poroty, ktorý spracúva 

a odovzdáva organizátorovi výsledky súťaže vo forme protokolu, ktorý obsahuje odbornú analýzu 

a zdôvodnenie rozhodnutia poroty.  

 

Finančné zabezpečenie 
Na regionálnej úrovni je podujatie zabezpečené z prostriedkov POS, na krajskej úrovni 

príspevkom z dotačného systému Fondu na podporu umenia a prostriedkov organizátora. 

 

Záverečné ustanovenia 
1. Všetci súťažiaci dávajú svojím prihlásením do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na 

dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely 

2. Súťažiaci svojím prihlásením do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených 

s verejným predvádzaním súťažného diela 

3. Súťažiaci sú povinní: 

- akceptovať pravidlá a podmienky súťaže 

- rešpektovať pokyny organizátora súťaže 

- prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným číslom 

4. Súťažiaci majú právo: 

- na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže 

- žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži. 

 

Celoštátne kolo  sa uskutoční  21. - 22.októbra 2017 v Liptovskom Mikuláši. 

 
Kontakt: 

Mgr. Daniela Čižmárová, Ing. Dana Mahútová, Považské osvetové stredisko v Považskej 

Bystrici, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica,  

Tel.: 042 4321367 042 432574,  

        0901 918 815, 0917 787 062, e-mail: dana.mahutova@pospb.sk 

 

 


