
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 

Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník 

 

 

 

P R O P O Z Í C I E 
 

regionálnej postupovej súťaže a prehliadky 

ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov 

„HUDOBNÝ FOLKLÓR DOSPELÝCH“ 
 

 

Termín konania:  8. september 2019 

Miesto konania:  kultúrny dom vo Vyšnej Olšave 

Uzávierka prihlášok:  30. jún 2019 

 

Vyhlasovateľ súťaže: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR 

 

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast 

kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie hudobného folklóru. 

Súťaž sa koná každé 3 roky. 

 

Súťažné kategórie: 

1. Ľudové hudby 

 počet členov: 3 – 8 

 nástrojové zloženie musí obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej 

ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, t.j. husle, kontra, 

kontrabas. Alternatívou husľovej, alebo violovej kontry môže byť akordeón. Základné 

nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícii 

regiónu. 

 hra z nôt nie je povolená 

 

2. Spevácke skupiny 

 počet členov: 3 – 12 

 hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby 

 

3. Sólisti speváci, spevácke duá 

 hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby 

 

4. Sólisti inštrumentalisti 

 hudobný sprievod nie je povolený, môže aj spievať, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä 

na inštrumentálny prejav. 

 

Súťažné podmienky: 

 trvanie súťažného čísla musí byť v rozsahu 3 – 5 minút pre všetky kategórie 

 súťažiaci musí mať minimálne vek 16 rokov 

 

 

 



Hodnotenie: 

Členovia odbornej poroty zaradia všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového 

pásma a udelia jeden priamy postup do krajskej súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať 28.9.2019 

v Zámutove. 
 

 

Odborná porota hodnotí : 

 repertoár – výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačným možnostiam, 

 dramaturgická výstavba a scénické spracovanie tematiky uceleného čísla 

 spracovanie hudobného materiálu zo zvukových, filmových a písomných prameňov 

 dodržiavanie a zvládnutie lokálnych a regionálnych štýlovo-interpretačných znakov 

 technická a interpretačná úroveň súťažiacich 

 celkový výraz 

 

Prihlásenie: 

Do súťaže sa účinkujúci prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného 

osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/, v časti „Chcem 

sa prihlásiť“. 

(www.nocka.sk/Súťaže a  prehliadky/Vidiečanova Habovka/Chcem sa prihlásiť/Prešovský 

kraj/Svidník, Stropkov/Súťažná kategória... Po vyplnení všetkých políčok na strane dám 

„Pokračovať“. Na poslednej strane zaškrtnem políčko „Súhlasím s podmienkami uvedenými v 

propozíciách súťaže“ a následne políčko „Odoslať prihlášku“. Potvrdím „OK“, následne otvorím 

svoju e-mailovú adresu, ktorú som zadal do prihlášky a overím ju kliknutím na „Overiť e-mail“.  

Ste oficiálne prihlásený do súťaže. Prihláška Vám príde na e-mail). 

V prípade problémov s prihlásením nás kontaktujte - 0908 310 665, príp. pos-zuc2@svitel.sk. 

 

Termín uzávierky je 30. jún 2019. Po tomto termíne sa systém uzavrie a nebude možné sa prihlásiť. 

 

Súčasťou podujatia je verejný rozborový seminár s odbornou porotou. 

 

Finančné zabezpečenie 

Účinkujúce kolektívy a jednotlivci si hradia náklady spojené s účasťou z vlastných prostriedkov. 

Ostatné režijné náklady uhrádza Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. 

 

Kontakt 

Mgr. Marta Bojkasová, e-mail: pos-zuc2@svitel.sk, tel. 054/75 210 68, www.osveta.sk 

 

 

 

 

 

 

 

          

         PhDr. Mária Pajzinková 

                                        riaditeľka POS 
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