
O Zboroňovu nôtu 
14. medzinárodná súťaž mladých gajdošov 

Oravská Polhora, 13. september 2014 
 

P r o p o z í c i e 
 

Vyhlasovateľ: 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne  
Organizátor: 
Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne  
Spoluorganizátori: 
Obecný úrad Oravská Polhora 
 
Termín konania: 13. 9. 2014 
 
Miesto konania: Kultúrny dom Oravská Polhora 
 
Poslanie: 
Poslaním súťaže je: 
- konfrontovať rozličné gajdošské nárečia, štýly hry a prístupy 
- podporiť a propagovať hru na starobylý hudobný nástroj medzi najmladšou generáciou 
a napomáhať k medzigeneračnému transferu tradičných kultúrnych hodnôt 
- konfrontovať interpretačné umenie mladých inštrumentalistov navzájom, ako i s názormi 
odbornej poroty 
- objavovať nové muzikantské talenty regiónu, spoločenstva, podnietiť u najmladších členov 
folklórnej obce i divákov záujem o uchovávanie a rozvíjanie tohto bohatstva 
 
Podmienky súťaže (zásady účasti): 
Medzinárodná súťaž sólistov inštrumentalistov na gajdy do 25 rokov veku sa uskutoční ako 
jeden z programov 15. Medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2014, ktorý bude 
prebiehať v dňoch 13. – 14. 9. 2014 v Oravskej Polhore (Slovensko). 
Súťaže sa môžu zúčastniť: 
- všetci inštrumentalisti, hráči na gajdy všetkých typov, ktorí v roku súťaže neprekročili vekovú 
hranicu 25 rokov 
- každý súťažiaci sa predstaví jedným súťažným blokom v trvaní do 5 minút, v ktorom odznejú 
dve piesne, melódie, pričom je možný a hodnotí sa i doprovodný spev gajdoša prípadne 
doprovodného speváka 
- v súťažných blokoch môže byť použitý iba folklórny materiál z územia príslušného štátu, 
odporúčame z folklórneho dedičstva vlastného regiónu, taký, ktorý je blízky naturelu, 
temperamentu, osobitostiam a veku interpreta 
- poradie bude vylosované alebo určené v deň konania sa súťaže 
 
Kategórie: 
Súťaž je vyhlásená vo dvoch vekových kategóriách: 
a) sólisti inštrumentalisti – gajdoši do 15 rokov veku 
b) sólisti inštrumentalisti – gajdoši do 25 rokov veku 
 
 
Odborná hodnotiaca porota: 



Členov odbornej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 
 
 
 
Termín zaslania záväznej prihlášky: 
Záväznú prihlášku na medzinárodnú súťaž mladých gajdošov je potrebné zaslať najneskôr do  
15. augusta 2014 
      -    osobne 

-    na poštovú adresu:  
     Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín 
-    faxom: 043/ 586 49 28 
-    alebo na emailovú adresu: osvetadk@osvetadk.sk 

 
Prihlášky zaslané po 15. auguste 2014 nemusia byť akceptované. V prihláške je potrebné 
dôsledne vyplniť všetky požadované údaje. 
 
Hodnotenie súťaže (kritéria hodnotenia): 
Medzinárodná odborná porota, ktorú budú tvoriť majstri gajdoši a hudobní pedagógovia 
bude sledovať jednotlivé súťažné vystúpenia. Po ukončení súťaže porota vyhodnotí jednotlivé 
vystúpenia a určí víťazov v jednotlivých kategóriách (1., 2., 3. miesto). 
Pri posudzovaní sa kladie dôraz na : 

 zdroj, materiál s ktorým interpret pracuje 
 spracovanie materiálu 
 priliehavosť úpravy hudobného materiálu, vychádzanie zo štýlovej a regionálnej 

povahy autentického prameňa pri súčasnom zachovaní pôvodného charakteru 
 dramaturgickú výstavbu programového výstupu  
 interpretáciu štýlovú, regionálnu i technickú 
 mieru ovládania nástroja, techniku hry, prednes zodpovedajúci povahe nástroja, 

originalitu 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 
 
Ocenenie: 
Všetci súťažiaci obdržia diplom za účasť. Najlepší interpreti získajú hodnotné vecné 
a finančné ceny. 
 
Výsledky súťaže: 
Vyhlásenie výsledkov bude verejné. Uskutoční sa po skončení súťaže.  
 
Finančné zabezpečenie: 
Hlavný usporiadateľ zabezpečí a uhradí pobytové náklady (stravu, ubytovanie) a pomernú 
časť dopravných nákladov. 
 
 

 

 
Kontakt – bližšie informácie: 

Mgr. Zuzana Brišáková 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

043/5864978, 0905 637053, folklor@osvetadk.sk 
 
 

mailto:zabensky@osvetadk.sk
mailto:folklor@osvetadk.sk


O Zboroňovu nôtu 
14. medzinárodná súťaž mladých gajdošov 

Oravská Polhora, 13. september 2014 
 

Záväzná  prihláška 
 

 
Meno a priezvisko gajdoša:  
 
....................................................................................................... 
 
Dátum narodenia: ................................................................................ 
 
Adresa: ..................................................................................................................................................... 
 
Tel. číslo: ..................................................................... E-mail: ................................................................ 
 
Časové trvanie: ...................................  
 
Typ gájd, na ktorých hrávam: .................................................................................................................. 
 
Názov súťažného bloku: ......................................................................................................................... 
 
Stručná charakteristika súťažného bloku: ............................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
V programe uvedie (názvy piesní):  
 
1 ..............................................................        2 ........................................................... 
 
Text, ktorý považujete za vhodný uviesť v sprievodnom slove: ............................................................ 
 
................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
 
V ................................... dňa ....................... 2013        ............................................................. 

podpis  


