
MORENA, MORENA  

Regionálna postupová súťaž a prehliadka 
DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV   

 

P R O P O Z Í C I E 
 

 

Termín konania súťaže:   24. marec 2017 – piatok            

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:   28. február 2017 
 

 

Základná charakteristika podujatia: 

     Regionálna postupová 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 diváckej verejnosti. 

 

Ciele súťaže: 

1. podporovať rozvoj detských folklórnych súborov 

2. zvyšovať ich umeleckú úroveň 

3. popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove 

4. viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných 

Slovákmi.  

 

Štruktúra súťaže: 

Súťaž má  dvojročnú periodicitu a je postupová. Základným stupňom je región. Z regionálnej 

súťaže môže do krajského kola súťaže 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 menovaná riaditeľkou POS.  

 

Organizačné a odborné zabezpečenie: 

 

1. Organizačné zabezpečenie: 

Na súťaži sa môžu zúčastniť detské folklórne kolektívy so súťažným číslom spracúvajúcim tradičnú 

ľudovú kultúru z územia, v ktorom pôsobia a ktoré v minulosti na súťaži nebolo prezentované a nie 

je staršie viac ako 5 rokov.  

Z toho istého folklórneho kolektívu môže byť prihlásená maximálne 1 choreografia. Členovia 

súboru môžu v roku konania dovŕšiť vek 15 rokov / nesmú prekročiť  vek 16 rokov /. Pri hudobnom 

sprievode je preferovaná ľudová hudba. 

Súbory sa predstavia so súťažnými číslami v časovom rozpätí 3 – 10 minút, prezentujúcimi tradičný 

materiál vhodný pre detského interpreta. Počet účastníkov  z jedného súťažiaceho kolektívu je 

obmedzený na maximálne 40 osôb vrátane vedúcich. 

2. Odborné zabezpečenie: 
Regionálnu súťaž bude hodnotiť odborná porota, vymenovaná riaditeľkou POS.  

Za prácu odbornej poroty zodpovedajú organizátori a predseda poroty, ktorý spracúva a odovzdáva 

organizátorom výsledky súťaže vo forme protokolu, ktorý obsahuje odbornú analýzu a zdôvodnenie 



rozhodnutia poroty. Výsledky súťaže odovzdajú organizátori usporiadateľovi krajského kola 

bezprostredne po skončení súťaže. 

Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažných čísel do zlatého, strieborného či bronzového 

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

Členovia odbornej poroty budú hodnotiť  

- výber materiálu a jeho spracovanie vzhľadom na vek a interpretačné zručnosti detí 

- tanečnú a hudobnú úroveň interpretov 

- celkový umelecký dojem a prirodzený detský prejav. 

 

Po skončení regionálnej súťažnej prehliadky sa uskutoční odborná rozprava – hodnotiaci seminár 

s členmi odbornej poroty a vedúcimi kolektívov. 

 

Finančné zabezpečenie: 

Regionálne kolo súťaže finančne a organizačne zabezpečuje Považské osvetové stredisko 

v Považskej Bystrici. 

 

Záverečné ustanovenie 

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

dokumentačné, edukačné a propagačné  nekomerčné účely organizátorom. 

2. Súťažiaci svojím prihlásení 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, v prípade postupu prechádzať s tým istým číslom. 

4. Súťažiaci majú právo na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže, žiadať 

potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestení v súťaži. 

5. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby / choreografa, 

pedagóga, organizačného vedúceho alebo inej dospelej osoby/, ktorá chráni ich bezpečnosť 

a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru. 

 

Krajský stupeň súťaže a prehliadky sa uskutoční v DK Zemianske Kostoľany  29.4.2017. 

Celoštátne kolo v Likavke 3.-  4. júna 2017. 

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

stránke vyhlasovateľa súťaží a prehliadok www.nocka.s.  

 

 

Kontakt: 

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

 Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica, 

 tel: 042 4321 367, 042 432 35 74, 0901 918 815, 0917 787 062, e-mail:  dana.mahutova@pospb.sk 
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