
 

 

 

 

   Mgr. Natália Žuffová  
  Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín 
 043/5864 978 | 0905 637 053 
folklor@okstredisko.sk | www.okstredisko.sk 

ORAVSKÉ KRPČEKY 2023 
REGIONÁLNE KOLO 

postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki Beniki 
 Región Orava - okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 

 

- P R O P O Z Í C I E - 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Národné osvetové centrum 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Spoluorganizátori súťaže: 
Obec Nižná nad Oravou 

Miesto konania: 
Kultúrny dom, Nižná nad Oravou 

Termín konania: 
sobota 25. marec 2023 

Charakteristika súťaže: 

• Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Eniki Beniki je vrcholným 
podujatím tohto druhu na Slovensku. 

• Súťaž je určená deťom a koná sa každé dva roky. 

Súťažné kategórie: 

• Súťaž nemá súťažné kategórie. 

Prihlasovanie: 

• Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového 
centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 

• Termín prihlasovania je 13.3.2023. Po uzávierke prihlášok vám odborný metodik zašle organizačné 
pokyny a program prehliadky. 

• Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky detské folklórne súbory, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na 
území Slovenskej republiky, alebo ktorých členovia majú štatút Slováka žijúceho v zahraničí a 
prezentujú materiál z územia Slovenska, presahujúcich hraničných regiónov, alebo z oblastí 
historicky obývaných Slovákmi. 

• Do regionálneho kola súťaže sa kolektívy prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia. 

Podmienky a pravidlá súťaže: 

• Pri prihlasovaní do súťaže nesmú mať súťažiaci viac ako 16 rokov. 

• Celkový počet členov vo všetkých zložkách kolektívu môže byť maximálne 45 členov. 

• Súťažné čísla môžu mať trvanie 3 – 12 minút. 

• Súťažiaci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa už v minulosti zúčastnili na 
celoštátnej súťaži, alebo ak je program starší ako 7 rokov. Za jeden detský folklórny súbor môže byť 
prihlásené maximálne 1 súťažné číslo. 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
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• Hudobný sprievod – ľudová hudba/sólista inštrumentalista – je akceptovaný len v živom 
predvedení, vek hudobníkov je maximálne 18 rokov. V časti choreografie môže byť 
v odôvodnenom prípade použitý autorský hudobný záznam, ak je výrazovým prostriedkom 
choreografie. 

• Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným vystúpením, ktoré 
uvedie v základnom stupni súťaže. 

Hodnotenie: 

• Hodnotenie prebieha na všetkých stupňoch zaradením súťažiacich do zlatého, strieborného a 
bronzového pásma, prípadne mimo nich. 

• Na regionálnom kole sa udeľuje maximálne jeden priamy postup zo zlatého pásma do vyššieho kola 
súťaže. V prípade vynikajúcich vystúpení môže porota udeliť návrh na postup ešte dvom detským 
folklórnym súborom. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny. 

Kritériá hodnotenia:  

• Vhodnosť výberu témy a spracovania materiálu s rešpektovaním dramaturgických a režijných 
princípov. 

• Rešpektovanie podoby a funkcie tradičnej príležitosti (zábavný, obradový či slávnostný repertoár; 
zvykoslovný materiál a pod.). 

• Rešpektovanie zákonitostí daného typu tanca a úroveň jeho interpretácie (forma a štruktúra tanca, 
funkcia motívov v rámci motivických radov, etiketa tanečného prejavu – správanie a roly partnerov 
v tanci a pod.). 

• Rešpektovanie zákonitostí daného typu tradičnej detskej hry a úroveň jej interpretácie. 

• Dodržiavanie štýlovo-interpretačných znakov hudobno-spevného štýlu danej lokality/regiónu a 
úroveň ich interpretácie (výber piesní k typu tanca, typ hudobného zoskupenia, rytmika, 
harmonizácia, tempo, variačná technika, súhra jednotlivých hudobných nástrojov pri skupinovej 
hre, komunikácia s tanečníkmi, hlasové prejavy – pokriky, ujúkanie a pod.), pričom detský hudobný 
sprievod je hodnotený bodmi navyše. 

• Funkčné využitie tradičného odevu, obuvi a rekvizít. 

• Tvorivý prístup pri umeleckom spracovaní a primeranosť choreografického zámeru schopnostiam 
interpretov. 

• Celkový dojem. 

Doplňujúce informácie: 

• Víťazi jednotlivých kategórií regionálnej súťaže a prehliadky, ktorým bol udelený priamy postup sa 
zúčastnia krajskej súťaže a prehliadky Eniki Beniki, ktorá sa bude konať 16.4.2023 v Žiline. 

• Laureát celoslovenskej súťaže získa postup na Folklórny festival Východná a Festival 
neprofesionálneho umenia TVOR•BA v Bratislave-Starom Meste. 

• Súťažiaci regionálnej súťaže sa zúčastňujú prehliadky na vlastné náklady. 

• Plné znenie propozícií súťaže nájdete na web stránke Národného osvetového centra: 
https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2022/11/NOC-Eniki-beniki-2023-propozicie-v2.pdf 

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2022/11/NOC-Eniki-beniki-2023-propozicie-v2.pdf

