
NOSITELIA TRADÍCIÍ 
Regionálna súťaž a prehliadka folklórnych skupín   

  
 

P R O P O Z Í C I E 
 

 

Termín konania súťaže:   18. apríl 2015              

Miesto:   kultúrny dom Papradno 

Hlavný usporiadateľ:   Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

Spoluusporiadatelia:   obec Papradno 

Termín uzávierky prihlášok:   25. február 2015 
 

 

Cieľ súťaže a prehliadky: 

– aktivovať folklórne skupiny k pravidelnej činnosti 

– vyhľadávať a rekonštruovať neznáme alebo menej známe folklórne tradície 

– predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií 

a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva.  

 

Súťažné podmienky: 

 

Na súťažnej prehliadke sa môžu zúčastniť folklórne skupiny vyvíjajúce svoju činnosť a pôsobiace 

na území Slovenskej republiky a čerpajúce materiál pre svoju činnosť z tohto územia.  

Každá folklórna skupina môže vystúpiť len s jedným programovým pásmom v trvaní do 20 minút. 

Vylučujú sa programové pásma, alebo ich časti, ktoré boli predvedené na predchádzajúcich 

súťažných prehliadkach v časovom horizonte 15 rokov.  

 

Počet účastníkov súťaže z jedného súťažiaceho kolektívu je obmedzený na max. 45 osôb 

vrátane vedúcich kolektívu a vodiča autobusu. (počet súťažiacich z jedného kolektívu môže 

byť prekročený vo výnimočných prípadoch po dohode s organizátorom a vyhlasovateľom 

súťaže).   

 

Zásady a priebeh súťaže: 

Súťaž je postupová. Základným stupňom je regionálne kolo súťaže. Súťaž prebieha: 

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

bronzové); 

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

bronzové); 

• na celoštátnej úrovni prehliadkovou formou s udelením titulu laureáta a 

pásma (zlaté, strieborné, bronzové) 

 

Krajská postupová súťaž sa bude konať 20. júna 2015 v obci Papradno.  

Celoštátne kolo súťaže a prehliadky sa uskutoční prvý októbrový víkend. 

 

Programové celky môžu mať charakter: 

- mozaikový programový výstup zostavený z hudby, spevu, tanca a hovoreného slova 

- tematický alebo monotematický programový výstup vytvorený na podklade   

  zvykoslovných tém (výročné a rodinné zvykoslovie, pracovné zvyky a pod.) 

- hudobno-inštrumentálny programový výstup. 

 



Kritériá hodnotenia - odborná porota hodnotí: 

– výber materiálu a jeho spracovanie  

– úroveň interpretácie tradičného folklórneho materiálu s dôrazom na rešpektovanie 

zákonitostí tradičného spevu, tanca, hudby, zvykov a obradov, tanečných, spevných 

a rozprávačských príležitostí,  zaužívanej etikety a noriem správania 

– vystihnutie lokálneho, resp. regionálneho charakteru,  

– scénický tvar - dramaturgia, réžia  

– využitie tradičného odevu, obuvi, úpravy, rekvizít a scény 

 

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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