
 

 

 

Propozície    
                                                                                                                                                                                  

TRVALKY 2017                                                                                                                                                      
 Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov 

Nitrianskeho kraja 
 

A. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
 
I. Charakteristika súťaže 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je vrcholným 
podujatím tohto druhu na Slovensku. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a 
prehliadky detských folklórnych súborov je Národné osvetové centrum z poverenia 
Ministerstva kultúry SR. Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 
detských folklórnych súborov je Národné osvetové centrum. 
Realizátorom a organizačným garantom krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských 
folklórnych súborov s názvom „Trvalky“ je Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej 
len ROS). 
Spoluorganizátor: Mesto Želiezovce 
Termín konania krajského kola: 5. máj 2017 
Miesto konania: Želiezovce (okres Levice), Dom kultúry, 10.00 – 16.00 
Termín uzávierky prihlášok: 10. apríl 2017 
Hlavným partnerom podujatia je: 
 
 
 
II. Ciele súťaže 
Poslanie súťaže je: 
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.            
 
B. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE 

 
Do krajského kola súťaže sa môže prihlásiť za jeden okres jedno súťažné číslo s priamym 
postupom a v odôvodnených prípadoch ďalšie max. 2 čísla s návrhom na postup. V prípade 
absencie regionálneho kola sa výber z regiónu uskutočňuje prostredníctvom  poslania DVD 
nahrávky realizátorom krajskej súťaže. O postupe  rozhoduje riaditeľka ROS Levice ako 
organizačný garant krajského kola súťaže po dohode s odborným garantom súťaže. Z krajskej 
postupovej súťaže môže postúpiť na celoštátnu úroveň jedno súťažné číslo priamym 
postupom. V odôvodnených prípadoch môže odborná porota udeliť návrh na postup i ďalším 



 

 

dvom kolektívom. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje právo postup 
neudeliť.   
 
 
C. ORGANIZAČNÉ A ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE 
 
I. Organizačné zabezpečenie 
Na súťaži sa môžu zúčastniť detské folklórne kolektívy so súťažným číslom spracúvajúcim 
tradičnú ľudovú kultúru z územia Slovenska a z oblastí historicky obývaných Slovákmi, ktoré v 
minulosti neboli prezentované na tejto súťaži a nie sú staršie ako 5 rokov. Súťažiaci kolektív 
musí mať sídlo v Slovenskej republike, resp. na území historicky obývanom slovenskou 
menšinou v zahraničí. Z toho istého folklórneho kolektívu môže byť prihlásená maximálne 1 
choreografia. Členovia súboru môžu v roku konania festivalu dovŕšiť vek 15 rokov (nesmú 
prekročiť vek 16 rokov). Pri hudobnom sprievode je preferovaná detská ľudová hudba.  
Súbory sa predstavia so súťažnými číslami v časovom rozpätí 3 – 10 minút, prezentujúcimi 
tradičný materiál vhodný pre detského interpreta. Počet účastníkov súťaže z jedného 
súťažiaceho kolektívu je obmedzený na maximálne 40 osôb vrátane vedúcich detských 
folklórnych súborov. 
 
II. Odborné zabezpečenie 
Krajskú súťaž bude hodnotiť päťčlenná odborná porota, ktorú vymenuje riaditeľka ROS 
v Leviciach. V odbornej porote na krajskej úrovni budú dvaja členovia poroty s tanečným 
zameraním. Vymenuje ich vyhlasovateľ súťaže – Národné osvetové centrum. Aspoň jeden 
člen poroty bude i členom poroty celoštátneho kola súťaže. Členmi poroty ďalej budú aktívni 
odborníci z oblasti choreografie, etnochoreológie, etnomuzikológie s adekvátnou, min. 10-
ročnou praxou.  
 
Za prácu odbornej poroty zodpovedá organizátor a predseda poroty, ktorý spracúva a 
odovzdáva usporiadateľom výsledky súťaže vo forme protokolu, ktorý obsahuje odbornú 
analýzu a zdôvodnenie rozhodnutia poroty. Organizátori nižšieho stupňa súťaže odovzdávajú 
výsledky súťaže usporiadateľom vyššieho stupňa súťaže bezprostredne po skončení súťaže. 
 
Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažných čísel do zlatého, strieborného či 
bronzového pásma.  
 
Program súťaže pozostáva zo súťažnej, prezentačnej a vzdelávacej časti. 
 
Členovia odborných porôt 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
D. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE 
Podujatie je  finančne zabezpečené z dotačného systému Fondu na podporu umenia a z 
rozpočtu ROS. Organizátor (ROS) zabezpečí autobusovú prepravu detských folklórnych 
súborov a teplý obed. 
 
E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii organizátorovi.  
2. Finančné zabezpečenie, priebeh a finančná participácia účastníkov podujatia závisí od 
výšky finančných prostriedkov získaných z dotačného systému Fondu na podporu umenia a z 
iných zdrojov.  
3. Všetci súťažiaci dávajú prihlásením do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na 
dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely ROS v Leviciach (vrátane 
zverejnenia produkcie súťažiacich na webovej stránke ROS v Leviciach). 
4. Súťažiaci svojím prihlásením  do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených 
s verejným predvádzaním súťažného diela.  
5. Súťažiaci sa zaväzuje uhradiť škodu, ktorá by vznikla porušením organizačného poriadku 
krajskej postupovej súťaže. 
6. Súťažiaci sú povinní: 
a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže; 
b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže; 
c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným číslom! 
7. Súťažiaci majú právo: 
a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže; 
b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži. 
 
Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže. Deti do 15 rokov sú povinné 
prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (choreografa, pedagóga, organizačného vedúceho 
súboru alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy 
organizačného či sociálneho charakteru. 
 

               

                                                                                                              

Alžbeta Sádovská, Mgr. 

riaditeľka Regionálneho osvetového strediska   
v Leviciach 

  

Kontakt a viac informácií:                                                                
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
Estera Juhászová, metodik folklóru 
Fr.Hečku 25, 934 47 Levice 
00421 918 949 538, juhaszova@roslevice 
www.roslevice.sk 
 


