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CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE 
 
Súťaž je určená detským, mládežníckym a malým dychovým hudbám bez vekového obmedzenia. 

Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená. 

Súťaž sa koná každé dva roky.  

 
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast 

kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti 

dychovej hudby.  

Ďalšími cieľmi sú:  

 prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných hudobníkov          

v oblasti dychovej hudby na Slovensku,  

 umožniť jednotlivým kolektívom vystupovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou a zároveň 

umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov jednotlivých kolektívov,  

 vytvárať dychovým hudobným telesám priestor, kde sa učia svojou hrou vnímať krásu hudby, 

pestovať a uchovávať si melodickosť (resp. spevnosť), ktorá zároveň vytvára predpoklady na 

rozšírenie poslucháčskej bázy dychovej hudby a v konečnom dôsledku orientuje interpretov na 

vyššie kultúrne a duchovné hodnoty,  

 upevňovať v kolektívoch pocit spolupatričnosti,  

 aktivizovať a motivovať kolektívy v snahe zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si 

náročnejšie ciele,  

 usmerniť účastníkov a posúdiť ich hudobnú, interpretačnú a umeleckú úroveň výkonu,  

 vytvárať priestor pre pedagógov základných umeleckých škôl a kapelníkov dychových telies na 

napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov, 

 pozdvihnúť a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti, ktorá si vyžaduje 

systematickú prácu s hudobne talentovanými interpretmi v jednotlivých regiónoch Slovenska.  

 

 Súťažné kategórie:  

 

I. Detské dychové hudby: 

 Priemerný vek do 16 rokov, maximálny vek jednotlivca je 18 rokov (povolení sú 4 hráči – 

inštrumentalisti nad vekový limit – nie však sólisti), počet hráčov nie je obmedzený.  

 Dĺžka súťažného vystúpenia je 15 – 20 minút čistého času hraných skladieb.  

 Povinné skladby:  

 Karol Pádivý: Prvý šotys 

 Adam Hudec: Detský dixie pochod 

 

II. Mládežnícke dychové hudby: 

 Priemerný vek do 21 rokov, maximálny vek jednotlivca je 30 rokov  (povolení sú 4 hráči – 

inštrumentalisti nad vekový limit, nie však sólisti), počet hráčov nie je obmedzený.  

 Dĺžka súťažného vystúpenia je 20 – 25 minút čistého času hraných skladieb.  

 Povinné skladby: 

 Pavol Zelenay: Festivalový pochod.  

 Ľudo Beleš: Rozmarná polka.  

 

III. Malé dychové hudby: 

 Celkový počet členov vo všetkých zložkách kolektívu môže byť maximálne 18 členov 

(vrátane dirigenta a moderátora) bez obmedzenia veku a predošlej účasti v tejto súťaži. 

 Dĺžka súťažného vystúpenia je 20 minút čistého času hraných skladieb.  

 Povinné skladby:  

 Ivan Šmatlák: Pre Emu.  

 Adam Hudec: Trikrát.  
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ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE 

 
 

Organizátorom Krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských, mládežníckych a malých dychových 

hudieb OdDYCHpoDYCH je Regionálne osvetové stredisko v Komárne.  

Na súťaži sa môžu zúčastniť detské, mládežnícke a neprofesionálne malé dychové hudby, ktoré vyvíjajú 

svoju umeleckú činnosť v Nitrianskom samosprávnom kraji.  

Krajská súťaž sa uskutoční 15. októbra 2021 v dome Matice slovenskej v Komárne. Uzávierka 

zaslania záväznej elektronickej prihlášky je do 22. septembra 2021. 

Do krajského kola súťaže je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke 

Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/oddychpodych/ 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:  09,30 do 10,00 príchod a prezentácia DH  

 10,00 do 12,00  technické, priestorové a akustické skúšky 

 11,00 do 12,30 prestávka 

 13,00 súťažné vystúpenia DH 

 15,00 slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie cien a rozborový seminár 

 

Hodnotenie súťažiacich prebieha zaradením všetkých súťažiacich v každej kategórii do zlatého, 

strieborného a bronzového pásma, môžu získať zlaté pásmo cum laude alebo dostávajú 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 Krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských, mládežníckych a malých dychových 

hudieb OdDYCHpoDych 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 s Krajskou postupovou súťažou 

a prehliadkou detských, mládežníckych a malých dychových hudieb OdDYCHpoDych. 
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
Povinné skladby (notové materiály + link) sú uverejnené na:  

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/oddychpodych/ 

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských, 

mládežníckych a malých dychových hudieb OdDYCHpoDych realizuje v súlade s aktuálnymi 

pandemickými opatreniami. 

 

            

 

Bližšie informácie: 

Pavol Litauszki 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 

Petőfiho 2, 945 01 Komárno 

litauszki.osveta@gmail.com 

0911 204 031 

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/oddychpodych/
mailto:litauszki.osveta@gmail.com

