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CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE 

 

- súťaže sa môžu zúčastniť dychové hudby do 18 hudobníkov (vrátane dirigenta a moderátora) , 
bez obmedzenia veku a predošlej účasti v tejto súťaži 
- koná sa každé dva roky 
- víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 22. – 23. 6. 2019              
v Lednickom Rovnom. 

Hlavným cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých 
dychových hudieb a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej 
činnosti. Slúži na podporu umeleckého rastu malých dychových hudieb, ale aj na vzájomné 
spoznávanie a rozvíjanie priateľských stykov v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby na 
Slovensku, ako aj na výmenu skúseností v tomto žánri. 
Ďalšími cieľmi sú: posúdiť a prezentovať výsledky práce malých dychových hudieb a získavať ľudí 
pre tento druh hudby, 
- dokumentovať a evidovať úroveň tohto žánru v SR, 
- umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov, 
- metodicky pomôcť kolektívom formou rozborov vystúpení odbornou porotou, 
- prostredníctvom praktických seminárov priblížiť vedúcim rôzne formy a metódy výchovy 
interpreta, 
- verejnou prezentáciou výsledkov práce najmä pre metodikov, dirigentov, pedagógov a ďalších 
vedúcich prispievať ku všeobecnému zvýšeniu úrovne tohto hudobného žánru.  

Súťaže sa môžu zúčastniť dychové hudby v obsadení – do 18 hudobníkov (vrátane dirigenta 
a moderátora), bez obmedzenia veku a predošlej účasti v tejto súťaži. Podmienkou účasti v súťaži 
je podanie záväznej prihlášky do stanoveného termínu a predvedenie povinnej skladby. Prípadná 
účasť v predošlom ročníku krajskej súťaže a prehliadky nie je prekážkou účasti na súťaži.  

Dĺžka súťažného programu, súťažného vystúpenia každej dychovej hudby je 20 minút 
čistého času. Súťažný program má mať charakter predstavenia, tak ako jednotlivé dychové hudby 
prichádzajú do styku so svojimi poslucháčmi; odporúčajú sa skladby so spevom a súťažiaca DH 
môže mať vlastného moderátora. Súčasťou súťaže sú povinné skladby. Každá súťažiaca dychová 
hudba môže do svojho programu zaradiť jednu skladbu na rozohranie (do 3 minút), ktorá sa 
nezapočíta do limitu 20 minút a porota ju nebude hodnotiť. Nepatrné prekročenie stanoveného 
limitu (do 1 minúty) sa bude tolerovať. 
 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE 
 

  Organizátorom Krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb je 
Regionálne osvetové stredisko v Komárne.  

Na súťaži sa môžu zúčastniť malé dychové hudby, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť 
v Nitrianskom samosprávnom kraji.  

Krajská súťaž sa uskutoční 28. apríla 2019 v amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. 
Uzávierka zaslania záväznej elektronickej prihlášky je do 05. apríla 2019. 

Do krajského kola súťaže je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronického formulára na 
stránke Národného osvetového centra: 
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/lednicke-rovne/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. 
Podmienkou je zaslanie fotografie vo veľkom rozlíšení a krátky text ako podklad pre bulletin na 
mailovú adresu litauszki.osveta@gmail.com. 
Program: - 12,00 do 12,30 príchod a prezentácia MDH  
                  - 12,30 do 13,30  technické, priestorové a akustické skúšky 
                  - 14,00 do 15,30 súťažná prehliadka 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/lednicke-rovne/


 

 

      - 15,30 slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien 
      - 16,00 večera 
                  - rozborový seminár 
 

Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, 
strieborného a bronzového pásma, môžu získať zlaté pásmo cum laude, alebo dostanú diplom za 
účasť.  
Kritériá hodnotenia:  
a. ladenie a intonácia,  
b. zvuková a hlasová kvalita,  
c. frázovanie a artikulácia,  
d. technické predvedenie,  
e. rytmické predvedenie, súhra,  
f. dynamika a hlasová vyrovnanosť,  
g. štýlové vnímanie, interpretácia 
h. tempo 
i. výber skladieb v pomere k schopnostiam orchestra,  
j. celkový umelecký dojem. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky 
práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva, a nevzťahujú sa na nich práva tretích osôb.                                     

Súťažiaci udeľuje prihlásením do súťaže Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne 
licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv 
k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel 
do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu 
bezodplatne a na účely propagácie súťaže malých dychových hudieb 2019 a Regionálneho 
osvetového strediska v Komárne.  

Súťažiaci dáva prihlásením do súťaže Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne 
súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na účely spojené so súťažou malých 
dychových hudieb 2019.  
 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

Povinné skladby:  
Ivan Šmatlák – Nenáročná 
Pavel Šianský – Kolotoč 
 
Povinné skladby (notové materiály + audio MP3) sú uverejnené na:  
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/lednicke-rovne/, v časti „Propozície“ 
             
Kontakt: 
Pavol Litauszki 
Regionálne osvetové stredisko v Komárne 
Petőfiho 2, 945 01 Komárno 
litauszki.osveta@gmail.com 
0911 204 031 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/lednicke-rovne/
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