
Koncepcia 
Regionálnej prehliadky programov Zborov pre občianske záležitosti 

OBRADY V ŽIVOTE 
 
 

Koncepcia regionálnej prehliadky je vypracovaná v zmysle Koncepcie XXIV. 
Celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ vyhlásenej Ústrednou  radou  Združenia 

ZPOZ Človek – človeku v SR 
 
Organizátor:  
Regionálna  rada Združenia ZPOZ Človek človeku  
 
Spoluorganizátori: 
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
Obec Dohňany 
 
Termín: 14. apríl 2016 – 14,00 h 
Miesto: Dohňany – Dom kultúrnych tradícií 
 
Cieľ prehliadky: 
Prehliadka má upriamiť pozornosť na naozaj širokú škálu pôsobenia zborov pre občianske 
záležitosti pri obecných a mestských zastupiteľstvách a zabezpečovanie obradov 
a najrôznejších slávností rodinného i spoločenského charakteru, ktoré sa v živote občana 
a samosprávy vykonávajú.  
 
 Obsahové zameranie: 
XXIV. celoslovenská prehliadka programov zborov pre občianske záležitosti je zameraná na 
občianske obrady a slávnosti v rámci celého spektra činnosti ZPOZ  
občianske obrady : 
- uzavretie manželstva 
rodinné slávnosti 
- vítanie detí do života – individuálne, kolektívne 
- životné jubileá 
- prijatie novomanželov po predchádzajúcom  cirkevnom obrade 
spoločenské /občianske slávnosti 
- rozlúčka s materskou školou / Deň prvákov/ 
- rozlúčka so základnou školou 
- odovzdávanie maturitných vysvedčení 
- slávnosť ku Dňu matiek 
- slávnosť ku Dňu otcov 
- slávnosť výročia spoločenskej organizácie / športovci, požiarnici,... / 
- poďakovanie darcom krvi 
- ocenenie učiteľov /Deň učiteľov/ 
- prijatie a ocenenia športovcov – reprezentantov mesta, obce 
- stretnutie troch generácií 
- podujatie ku Dňu detí 
- podujatie pre seniorov  / Mesiac úcty k starším / 
- podujatie k Svetovému dňu životného prostredia, ku Dňu Zeme 
- iné podujatia 
 



spomienkové slávnosti 
- na významnú osobnosť kultúrno-spoločenského života 
- k ukončeniu vojny, výročiu SNP,  k oslobodeniu obce, mesta 
- ku Dňu vzniku SR, Dňu Ústavy SR 
- iné spomienkové slávnosti na významné osobnosti, pamätné dni, sviatky 
slávnosti samospráv 
- deň obce, výročie prvej písomnej zmienky o obci, meste 
- ocenenie významnej osobnosti mesta, obce / Cena primátora, starostu/ 
- udelenie čestného občianstva  
-  prijatie významnej delegácie, osobnosti na pôde mesta, obce 
- uvedenie mestských, obecných insígnií / erb, pečať, zástava/ 
- uzatvorenie družobnej / partnerskej /  zmluvy na pôde mesta, obce 
- prvé zasadnutie mestského, obecného zastupiteľstva 
- ukončenie volebného obdobia poslancov samosprávy – poďakovanie 
iné 
- podujatia pre kluby dôchodcov a domovy dôchodcov 
- podujatia pre detské domovy 
- podujatia pre špecifické skupiny 
- návštevy starších a osamelých občanov 
zvykoslovné slávnosti 
- novoročné 
- fašiangové 
- veľkonočné 
- májové 
- hodové 
- vianočné 
- iné, podľa miestnych zvykov a tradícií 
 
Systém prehliadky: 
- regionálna prehliadka  ZPOZ je súčasťou krajskej a  celoslovenskej prehliadky ZPOZ 
- regionálnu prehliadku zabezpečuje regionálna  rada Z ZPOZ v spolupráci s Považským 
osvetovým strediskom a obcou Dohňany 
- odborná komisia z regionálnej prehliadky odporučí jeden kolektív na krajskú prehliadku  
- účasť na regionálnej prehliadke je podmienená odovzdaním kompletne spracovaného 
scenára, ktorý obsahuje všetky texty, reči, príhovory, texty básní i piesní s uvedením autora 
a skladateľa, rovnako je potrebné uviesť autora scenára 
- scenár  a prihlášku je potrebné zaslať pred konaním regionálnej  prehliadky v elektronickej 
alebo písomnej podobe na adresu:  
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici,  
Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica  
alebo  daniela.cizmarova@pospb.sk 
Celoslovenský festival vybratých programov  sa uskutoční 19.5.2016 alebo 26.5.2016. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Regionálnu prehliadku finančne zabezpečujú Regionálna  rada Z ZPOZ Človek- človeku, 
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Obec Dohňany. Cestovné zúčastneným 
kolektívom hradí vysielajúca obec, mesto. 
 
 
V Považskej Bystrici, 4. marca 2016 


