
Vidiečanova Habovka  - regionálna súťažná prehliadka detských
ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a hráčov na

ľudové hudobné nástroje

- propozície -

Vyhlasovateľ:Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne z poverenia Žilinského
samosprávneho kraja

Organizátori: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Žilinský samosprávny kraj

Termín konania: 21. apríl 2022

Miesto konania: Nižná

Poslanie: Poslaním prehliadky je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k
aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a
konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé
stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania. Vyhľadávať nové spevácke a muzikantské talenty a
vytvoriť priestor pre ich sprostredkovanie širšej poslucháčskej verejnosti.

PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH:

Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý
sa musí realizovať v stanovenom časovom limite 3-5 min.

Súťažná prehliadka je trojstupňová:

● regionálna 21. 4. 2022 Nižná
● krajská 14. 5. 2022 Habovka
● celoštátna prehliadka 1.-3.7. 2022 Festival Východná vo Východnej



Regionálnej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru sa môžu zúčastniť:

● Detské spevácke skupiny, ľudové hudby a sólisti speváci a inštrumentalisti vyvíjajúci svoju
činnosť v  regióne Orava (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín.

● V mesiaci konania celoštátnej súťažnej prehliadky (jún 2022) môžu mať všetci účinkujúci
maximálne 15 rokov, to znamená, že v tomto mesiaci už nesmú dosiahnuť 16. rok života.

● Výnimka: Hráč na kontrabase, husľovej alebo violovej kontre v kategórii 1. (ľudové hudby)
môže mať v mesiaci konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.

Kategórie:

1. ľudové hudby
2. spevácke skupiny
3. sólisti speváci
4. sólisti inštrumentalisti

● Pre sólistov spevákov a spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného
inštrumentalistu bez obmedzenia veku (heligónka, husle, píšťalka…) alebo ľudovej hudby v
predpísanom veku, ktorá ale musí súčasne súťažiť v kategórii 1.

● Duo – (spoločný spev dvoch)  musí každý spevák spievať samostatný hlas, pričom tento
dvojhlas nesmie byť umelý, ale musí zodpovedať konkrétnej regionálnej podobe.

● V kategórii 4 (súťažia hráči na ľudové hudobné nástroje) účinkuje hráč sám, bez
akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa
prihliada na inštrumentálny prejav.

● Vo všetkých kategóriách môže byť použitý iba folklórny materiál z územia Slovenska.

● dĺžka vystúpenia pre všetky kategórie: 3 až 5 minút

● Odporúčame interpretovať folklórny materiál z regiónu Orava (prípadne z obce, z ktorej
interpret pochádza) a výber piesní prispôsobiť naturelu, temperamentu a veku interpretov.

● Zúčastnené kolektívy a jednotlivci sa musia prispôsobiť stanoveným propozíciám, všetkým
ekonomicko-organizačným zásadám a programovým zámerom prehliadky. Nedodržanie
zásad účasti, najvyššieho dosiahnutého veku, počtov účinkujúcich a dĺžky programového
vystúpenia môže znamenať diskvalifikáciu.



ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

I. Organizácia súťaže

1. Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych postupových súťaží postupujú do
krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií. Víťazi z jednotlivých kategórií krajských kôl postupujú
do celoštátneho kola.
2. Súťaž na regionálnej úrovni pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty,
odborného rozborového seminára, ktorý je najdôležitejšou súčasťou každého stupňa súťaže, je
adresný a dôsledný a opiera sa o kritériá hodnotenia uvedené v propozíciách.

II. Prihlasovanie

● Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie záväznej prihlášky do prihlasovacieho systému
Národného osvetového najneskôr do 3. apríla 2022. Po uzávierke prihlášok odborný
metodik zašle organizačné pokyny a program prehliadky.

● Do súťaže sa účinkujúci prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke
Národného osvetového centra
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/ ,
v časti „Chcem sa prihlásiť“.

ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE:

I. Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne.

● Porota bude 3 - členná, pričom počet porotcov je kvôli hlasovaniu nepárny.

● Člen odbornej poroty nesmie byť v konflikte záujmov, t. j. v porote nemá pôsobiť porotca,
ktorý je vedúcim súťažného kolektívu, alebo autorom súťažného čísla.

II. Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Jednotlivé súťažné vystúpenia hodnotí odborná porota, menovaná riaditeľom Oravského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne
Do krajského kola môže navrhnúť z každej kategórie 2 víťazov, za každý okres po jednom.

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie


Pri hodnotení sa kladie dôraz na :
● zdroj, materiál s ktorým interpret pracuje
● interpretáciu štýlovú, regionálnu, technickú
● spracovanie materiálu
● dramaturgická výstavba programového výstupu

U ľudových hudieb sa hodnotí :
● súhra, inštrumentalistická vyspelosť, výraz prejavu, citové a emocionálne stvárnenie

hudobného materiálu, celkový zvuk telesa a javiskový prejav.

U speváckych skupín sa hodnotí :
● jednotnosť spevu, vyrovnanosť a homogenita hlasových skupín, intonačná kvalita a

javisková kultúra (autenticita spevákov, citová a výrazová kvalita prejavu a javiskové
vystupovanie)

U sólistov spevákov sa hodnotí :
● kvalita hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah), intonačné schopnosti a technika narábania s

hlasom, citovosť speváckeho prejavu, citovosť speváckeho prejavu, vzhľad a vystupovanie
na javisku.

U sólistov inštrumentalistov sa hodnotí :
● miera ovládania nástroja, originalita ale i tradičnosť prístupu k hre, výrazové a citové

stvárnenie interpretovaného materiálu, javiskový prejav

● kladne sa hodnotí prípadný sprievodný spev, alebo striedanie týchto dvoch činností

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE A OCENENIA

● Súťažiaci regionálnej súťaže sa zúčastňujú prehliadky na vlastné náklady.
● Všetci účinkujúci, sólisti a kolektívy dostanú diplom, ktorý ich zaradí do zlatého,

strieborného a bronzového pásma v ich súťažnej kategórii, víťazi budú ocenení vecnými
cenami a diplomom so zlatým pásmom a s postupom na krajskú súťaž a prehliadku.
Vyhlásenie výsledkov bude verejné.



TERMÍNY A KONTAKTY

Termín zaslania záväznej prihlášky do regionálneho kola elektronicky cez:
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/ ,
v časti „Chcem sa prihlásiť“ do 3. 4. 2022

Termín konania regionálneho kola: 21. 4. 2022

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Martin Nosál, PhD.
odborný metodik pre folklór a vzdelávanie
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
+421 944 409 329
folklor@okstredisko.sk
nosal@okstredisko.sk

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

