
   
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTO HUMENNÉ 
 

a 

Múza – umelecká škola organizujú 

  

 

 súťažný festival tanca 

 „Humenné - srdcom - pohybom“ 

 

 

 

 
 

Termín:     2. jún 2018 

Uzávierka prihlášok:  11. máj 2018                                      

Adresa:       nadahav@gmail.com 

Miesto konania:     Dom kultúry v Humennom 

Organizátor:     Mesto Humenné a SZUŠ Múza 

                                   Námestie slobody 57, P.O.BOX. 38 

                                   066 01 Humenné 

                                   www.muza.edupage.sk 

 

 

 



Propozície súťaže 
 

1. Charakter súťaže:  
SÚŤAŽ V SCÉNICKOM TANCI  

- tanečné choreografie vychádzajúce z techník moderného tanca, jazzového 

tanca, techniky Marthy Graham, J.Limon, v choreografiách sa využívajú 

technické zručnosti, rotácie, vlny, aktívna práca s podlahou, izolácie 

jednotlivých častí tela, využitie tanečných  schopností s prejavom a cítením 

 SÚŤAŽ V ĽUDOVOM TANCI  
- štylizovaný folklór 

 

Štýl disco, hip-hop, show dance nie je prípustný. 

Súťažná prehliadka je anonymná (porota hodnotí jednotlivé choreografie bez uvedenia 

súborov). 

 

2. Účasť súborov:  
 súbory zo ZUŠ, amatérske súbory 

 

3. Podmienky súťaže: 
     Vekové kategórie:  

 Deti: A – do 8 rokov (priemer do: 8,4) 

                                B – od 9 do 11 rokov (priemer do: 11,4) 

 Juniori: od 12 do 15 rokov (priemer do: 15,4) 

 Mládež: od 15 do 18 rokov (priemer do: 18,4) 

- O zaradení do vekovej kategórie rozhoduje vekový priemer skupiny. (Porota má 

právo overiť si vekový priemer, pri nesplnení podmienok môže súbor 

diskvalifikovať.) 

- Každý účastník musí mať fotokópiu kartičky poistenca. 

- Súbory sa môžu prezentovať v ľubovoľnom počte choreografií v každej vekovej 

kategórii scénického a ľudového tanca. 

- V deň súťaže nie je prípustné meniť kategórie (za dodržanie podmienok 

zodpovedá vedúci súboru). V prípade nesprávneho zaradenia porota súbor môže 

diskvalifikovať. 

  Tanečné kategórie:  
- scénický tanec: Sólo tanec 

     Malé choreografie (2 až 5 tanečníkov) 

     Veľké choreografie (6 až 20 tanečníkov)      
- ľudový tanec: Malé choreografie (1-2 tanečné páry) 

    Veľké choreografie (3 a viac tanečných párov) 
 

     Minutáž: 

 minimálne 1,5 a maximálne 5 minút - jedna choreografia 

     Hodnotenie: 

 Zlaté pásmo 

 Strieborné pásmo 

 Bronzové pásmo 

 Odborná porota môže udeliť mimoriadné ceny. 

     



  Účastnícky poplatok: 

 Sólo – 15,-E 

 Malá choreografia – 25,-E 

 Veľká choreografia – 35,-E 

- Platby sa uhrádzajú vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na: 

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887      

VS: IČO školy (vysielajúcej organizácie)  

do poznámky uviesť: názov súboru – štartovné 

 

- Do súťaže budú zaradené súbory na základe prihlášky do 11. mája. Účastnícky 

poplatok je potrebné zaslať najneskôr do 11. mája 2018. Pri neúčasti súborov 

sa účastnícke poplatky nevracajú. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť súbor 

do súťaže pri nedodržaní termínu registrácie prihlášky. 

 

4. Všeobecné informácie: 
Tanečná plocha javiska: viď príloha, zabezpečený baletizol  

Nahrávky – posielať vopred do uzávierky súťaže na adresu: nadahav@gmail.com  

v kvalitnom zvukovom formáte s označením:   

 názov súboru (školy), názov choreografie 

 veková kategória 

 tanečná kategória 

  H – N,  N – H (hudba – nástup, alebo nástup – hudba) 

 

Stravovanie:  

Na základe vopred nahláseného počtu stravníkov a uhradenia poplatku za stravu, 

 organizátor zabezpečí stravovanie priamo v Dome kultúry.   

Cena obedového menu: 4,50 €.  

Termín úhrady stravy: do 11. mája 2018 

Platby sa uhrádzajú vopred bankovým prevodom na: 

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887      

VS: IČO školy (vysielajúcej organizácie) 

Do poznámky uviesť: názov súboru – strava. 

 

Odborná porota: bude predstavená priamo na súťaži.  

Ceny: V každej vekovej kategórii budú udelené diplomy a ceny.  

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 

Harmonogram súťaže: bude spresnený po obdŕžaní prihlášok.  

- Prezentácia: od 8,00 – 9,00 hod. 

- Súťažný festival: od 9,30 hod. do 19,00hod. 

 
Tešíme sa na Vás, veríme, že stretnutia pedagógov na našej pôde Vám prinesú nové podnety, nápady 

a inšpiráciu pre deti. Pre súbory zo vzdialenejších miest ponúkame možnosť  návštev kultúrnych 

pamiatok v meste a okolí (prípadné ubytovanie - na náklady vysielajúcej organizácie).  

http://www.muzeumhumenne.sk/fotogaleria.html 

*  Nad Starinskou priehradou.  Priehrada je najväčším  rezervoárom pitnej vody na Slovensku 

a v strednej Európe. Hrádza je sypaná, hĺbka dosahuje 50 m. Je vybudovaná na hornom toku rieky 

Cirochy v Bukovských vrchoch.                                                                            

* Exkurzia dreveného kostolíka v Uličskom Krivom priamo v teréne. Kostolík pochádza 

z r.1718 národná kultúrna pamiatka. Je to gréckokatolícky Kostol sv. Michala Archanila, postavený 

v barokovom slohu  s dvoma vežami. Vzácnosťou je aj ikonostas z 18.storočia.     

mailto:nadahav@gmail.com
http://www.muzeumhumenne.sk/fotogaleria.html


Technické parametre divadelnej sály 

HĽADISKO
kapacita 462 miest na sedenie,
ktorá sa dá rozšíriť na 500 JAVISKO

KULISÁREŇ
NÁSTUP
HERCOV

ŠATŇA

JAVISKO
ESTRÁDNEJ

SÁLY

ZÁSUVKA
63 A, 32 A

ŤAHY

KINO
KABÍNA

OSVETĽOVACIA
KABÍNA

NÚDZOVÉ VÝCHODY

VÝŠKA 12 m

VÝŠKA
 6 m

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


