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ZZLLAATTÁÁ  SSTTRRUUNNKKAA  
regionálna prehliadka choreografií detských folklórnych súborov 2017 

 

 
Vyhlasovateľ celoštátnej súťaže: Národné osvetové centrum z poverenia MK SR 

Organizátor: Gemersko-malohontské osvetové stredisko  v Rimavskej Sobote 
 
Termín konania:        20. apríl 2017 
Miesto konania:         DK Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti 
Uzávierka prihlášok: 24. marca 2017 

Podmienky účasti: 

 Súbory sa môžu prezentovať s ucelenými programami zostavenými z folklórnych 
výstupov v časovom rozpätí 3 - 10 minút.  

 Pre zostavenie choreografie musí byť použitý materiál z územia Slovenskej 
republiky a z oblastí historicky obývaných Slovákmi. 

 Súťažná choreografia nesmie byť staršia ako päť rokov. 
 Jeden kolektív sa môže na súťaži prezentovať maximálne jednou choreografiou. 
 Maximálny počet členov jedného kolektívu je 4O osôb vrátane vedúcich a vodiča 

autobusu. 
 Členovia súboru môžu v roku konania festivalu dovŕšiť vek 15 rokov (nesmú 

prekročiť vek 16 rokov). Pri hudobnom sprievode je preferovaná detská ľudová 
hudba. 

 Podujatie má postupový charakter. Z regionálneho kola postupujú na krajskú súťaž 
maximálne dva kolektívy. 

 Záväznú prihlášku je nutné zaslať na doleuvedenú adresu najneskôr do  
24. marca 2017. 
 

Odborná porota na súťaži hodnotí: 

 výber repertoáru a jeho spracovanie vzhľadom na vek, možnosti a schopnosti detí, 
 súlad všetkých komponentov diela, 
 pohybovú, spevnú a hudobnú prípravu detí, 
 prínos menej známych prvkov tradičnej ľudovej kultúry. 

ostatné informácie:   Mgr. Stanislava Zvarová, 0904 875 369, 047/563 10 95 

e-mail:   folklorgmos@rsnet.sk 

Adresa:  Gemersko – malohontské osvetové stredisko, Jesenského 5, 979 01  R. Sobota 
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          Súčasťou regionálne prehliadky choreografií DFS 2017 bude aj výber sólistov 

spevákov na krajskú prehliadku detských sólistov spevákov ľudových piesní pod názvom:  
HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ 

 
Sú vyhlásené dve kategórie podľa veku :  
I. od   6 - 10 rokov (1.- 4. ročník ZŠ)  
II. od 11 - 15 rokov (5.- 9. ročník ZŠ).  
Víťazi jednotlivých kategórii postupuj do krajského kola prehliadky sólistov spevákov, ktoré 
sa uskutoční v KD Hronsek 27. mája 2017. 
 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 
S pozdravom 
          
V Rimavskej Sobote dňa: 06.02.2017  
 
 
 
                                                                                              Mgr. Darina Kišáková 
             riaditeľka GMOS 
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ZÁVÄZNÁ PRHLÁŠKA 
na regionálnu prehliadku choreografií detských folklórnych súborov 2017 

 

 ZLATÁ STRUNKA 

 
Názov kolektívu: 
 
 
Zriaďovateľ kolektívu: 
 
 
Meno a adresa vedúceho súboru: 
 
 
Autor choreografie: 
 
 
Autor hudobnej úpravy: 
 
 
Názov choreografie: 
 
 
Celkový počet účinkujúcich: 
 
 
Dĺžka trvania choreografie: 
 
 
Hudobný sprievod: 
 
 
Stručná charakteristika kolektívu (rok vzniku, história, repertoár...): 
 
 
 
 
 
 
 
Technické požiadavky: 
 
 
 
Miesto a dátum podpisu:                                                                 podpis: 
 
 



               

                

____________________________________________________________________________ 

BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ 
   
  

 
 

ZÁVÄZNÁ PRHLÁŠKA 
na regionálnu prehliadku sólistov spevákov ľudových piesní 2017 

s výberom na krajskú súťaž detských spevákov ľudových piesní 

 HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ 
 
 
 
Kategória:  
                                       
Meno a priezvisko:.......................................................................................................... 
                                       
Vek súťažiaceho:......................... 
                                     
Adresa:........................................................................................................................... 
                                       
Telefónny kontakt:....................................................................... 
 
Je súčasťou:                               

a) DFS resp, DĽH:............................................................... 
 

b) FSk................................................................................... 
 

c) Iné:................................................................................... 
 
Názvy súťažných piesní, resp. programového bloku: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Celková minutáž:.................................. 
                                                                                                 
Meno a priezvisko vedúceho, resp. zákonného zástupcu: 
                
Adresa:........................................................................................................................... 
                                 
Telefónny kontakt:.............................................................. 
                          
E-mail:.................................................................................. 
 
         
 
 
 
 
 
V.......................................................,dňa:..................................... 
 
Podpis vedúceho, resp. zákonného zástupcu:.............................................................. 
 
 
 


