
Nesúťažná prehliadka hudobného folklóru 

NA KOŠICKEJ TURŇI 2018 

Propozície 

 

 

Charakteristika 

1. Prehliadka je určená dospelým interpretom v okrese Košice I.-IV. 

2. Zúčastniť sa môžu spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, pričom jeden interpret 

sa môže prezentovať max. v dvoch kategóriách. 

3. Prehliadka nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. 

 

Ciele  

Hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast 

kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej 

tvorby v oblasti hudobného folklóru. 

Ďalšími cieľmi sú: 

1. podporovať poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať 

hudobné nadanie a umeleckú kreativitu; 

2. podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať k aktívnej 

činnosti v tejto oblasti; 

3. umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami 

iných; 

4. poskytnúť priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s 

členmi odbornej poroty; 

5. aktivizovať členov a vedúcich speváckych skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a 

interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-

interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska; 

6. podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú 

hudbu; 

Odporúča sa interpretovať hudobný materiál regiónu, z ktorého pochádza interpret/interpreti. 

 

Všeobecné kritériá hodnotenia: 

1. repertoár – výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačným možnostiam, 

dramaturgická výstavba súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej 

žánrovej väzby, spoločná lokálna, minimálne regionálna väzba vybraných piesní v rámci 

jedného súťažného čísla, spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych 

a notových prameňov, (vlastné texty a melódie nie sú adekvátne) 



2. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu 

(lokálneho, regionálneho), 

3. technická a interpretačná úroveň súťažiacich, 

4. celkový prejav; 

 

V kategórii spevácke skupiny: 

1. súznenie skupinového spevu, 

2. vyváženosť jednotlivých hlasových skupín, 

3. kvalita hlasov (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah), 

4. intonácia, 

5. dodržiavanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región (pieseň sa spieva 

v dvoj- alebo viachlasne len v prípade, ak je aj originál piesne v dvoj/viachlasný) 

6. ovládanie štýlotvorných vokálnych prvkov typických pre danú lokalitu alebo región; 

 

V kategórii sólisti speváci, spevácke duá: 

a. kvalita hlasu (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah), 

b. intonácia, 

c. technika spevu, 

d. dodržanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región (pieseň sa spieva v dvoj- 

alebo viachlasne len v prípade, ak je aj originál piesne v dvoj/viachlasný) 

e. ovládanie štýlotvorných vokálnych prvkov typických pre danú lokalitu alebo región; 
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