
MORENA, MORENA  

Regionálna súťaž a prehliadka DFS   
 

P R O P O Z Í C I E 
 

 

Termín konania súťaže:   19. marec 2015 - štvrtok             

Miesto:   kino Mier, Považská Bystrica 

Hlavný usporiadateľ:   Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

Spoluusporiadatelia:   Mesto Považská Bystrica PX Centrum v Pov. Bystrici                                

Termín uzávierky prihlášok:   25. február 2015 
 

 

Základná charakteristika podujatia: 

     Regionálna súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je vrcholným podujatím tejto 

kategórie  v regióne. Hlavným cieľom prehliadky je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky 

činnosti detských folklórnych súborov. Neoddeliteľnou súčasťou prehliadky je aj vyhľadávanie 

nových speváckych a  muzikantských talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných 

vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti. 

 

Poslanie súťaže: 

1. podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať 

výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove; 

 

2. viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu 

poznaniu ľudových tradícií; 

 

3. poukazovať na nadväznosť výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na 

životnosť a vývojaschopnosť detskej tvorby a tým aj jej význam a miesto v národnej kultúre; 

 

4. využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre vedúcich súborov i pedagógov základných škôl; 

 

5. viesť deti k poznávaniu tradícií priamo od ich nositeľov; 

 

6. zachovávať štýlovosť a autenticitu 

      

Priebeh  súťaže a prehliadky: 

Podujatia pre detské folklórne súbory sa konajú: 

 na úrovni regiónu súťažnou formou  (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, 

strieborné a bronzové) 

 regionálne kolo v našom regióne sa uskutoční: 19. marca 2015, kino Mier, P. Bystrica 

 na úrovni kraja súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom,  zlaté, 

strieborné a bronzové) 

 krajské kolo sa uskutoční:  25. apríla  2015, KD - Zemianske Kostoľany 

 na úrovni celoštátnej prehliadkovou formou s udelením titulu laureáta festivalu a pásma                     

(zlaté, strieborné, bronzové) 

 vyvrcholením uvedených podujatí je Detský folklórny festival, ktorý sa uskutoční                               

v dňoch  6. – 7. júna 2015 v Likavke (okr. Ružomberok)  



Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. (Ak 

regionálne kultúrne/osvetové stredisko usporiada súťaž pre viac okresov, tak v každej kategórii 

môže postúpiť jeden výkon z každého okresu). Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje 

právo postup neudeliť. Realizátor a organizačný garant postupovej súťaže môže, na základe 

odporúčania príslušných odborných porôt, pozvať na krajskú alebo celoštátnu súťaž aj ďalších 

ocenených z krajských kôl. 

 

Podmienky účasti: 

 

 Na regionálnej súťaži a prehliadke sa môže zúčastniť každý detský folklórny súbor,  

pôsobiaci  na   území regiónu  (v okresoch: Ilava, Púchov, Považská Bystrica). 

           Členovia súboru  môžu  v roku konania súťaží a festivalu dovŕšiť vek 15 rokov                        

(nesmú prekročiť vek 16 rokov). Pri hudobnom sprievode v roku je rovnako vek obmedzený, 

členovia ľudových hudieb v roku konania celoštátnej prehliadky môžu dosiahnuť vek maximálne 21 

rokov. 

Pri hudobnom sprievode jedným muzikantom veková hranica nie je obmedzená. 

 Súbory sa predstavia s ucelenými  programami zostavenými z programových celkov                   

v časovom  rozpätí  od 3 - 10 minút maximálne 40 účinkujúcich.    

             Programový celok nesmie byť starší ako dva roky a môže byť v ňom použitý iba folklórny 

materiál z územia Slovenskej republiky. Kolektív sa nemôže prezentovať s programovým číslom, 

s ktorým sa prezentoval na predchádzajúcich súťažiach.  

Použitie hudby zo zvukového nosiča je neprípustné, okrem zvukových efektov. 

 

Hodnotí sa: 

 výber repertoáru a jeho spracovanie vzhľadom na vek, možnosti a schopnosti detí, 

 pohybová a hudobná pripravenosť interpretov, 

 interpretácia  - štýlová, regionálna, technická, 

 prínos menej známych prvkov ľudovej tradície a estetická hodnota predvedených  objavov. 

 celkový umelecký dojem 

 

     Po skončení regionálnej súťažnej prehliadky sa uskutoční odborná rozprava – hodnotiaci 

seminár s členmi odbornej poroty a vedúcimi kolektívov. 

            
Propozície súťaže sú platné pre príslušný rok. Propozície k celoštátnej prehliadke nájdete na 

stránke vyhlasovateľa súťaží a prehliadok www.nocka.sk, konkrétne: 

http://www.nocka.sk/osvetova-cinnost/zaujmovo-umelecka-cinnost/celostatne-postupove-sutaze 

 

 

 

Kontakt: Ing. Dana Mahútová –ZUČ, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici,  

                 Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica 

                 tel: 042 432 35 74, 0917 787 062, e-mail: dana.mahutova@pospb.sk 
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