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USMERNENIE K SYSTÉMU CELOŠTÁTNYCH POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 
VYHLASOVANÝCH NÁRODNÝM OSVETOVÝM CENTROM V ROKU 2020 

1. Celoštátne postupové súťaže a prehliadky vyhlásené Národným osvetovým centrom v roku 

2020 v súvislosti s opatreniami spôsobenými šírením vírusu COVID-19 budú: 

a. realizované v plánovanom termíne, 

b. presunuté na jesenné termíny a realizované v štandardnej forme, 

c. presunuté na jesenné termíny a realizované v neúplnej forme, 

d. presunuté na jarné termíny roku 2021, 

e. zrušené. 

Stanovisko k jednotlivým súťažiam sa nachádza v prílohe tohto dokumentu. 

2. Termíny nižších kôl súťaží sa môžu posúvať: 

a. krajské kola – do termínu uvedeného v prílohe tohto dokumentu, 

b. okresné/regionálne kolá – do termínu dohodnutého s organizátorom krajského kola tak, 

aby bola nadväznosť na krajské kolo zachovaná. 

Termín a miesto realizácie jednotlivých okresných, regionálnych a krajských kôl je potrebné 

nahlásiť zodpovednému odbornému pracovníkovi Národného osvetového centra hneď, ako 

budú známe. 

3. Nižšie kolá súťaží sa môžu pre zachovanie nadväznosti na vyššie kolá: 

a. zrušiť (v prípade nižšieho počtu prihlásených účastníkov a len po dohode s organizátorom 

krajského kola a vyhlasovateľom súťaže), 

b. zlúčiť s iným územne príbuzným kolom (okres s okresom, región s regiónom, kraj 

s krajom), 

Informácie o zmenách pri realizácii nižších kôl je potrebné nahlásiť zodpovednému 

odbornému pracovníkovi Národného osvetového centra hneď, ako budú známe. 

4. Nižšie kolá súťaží sa môžu v prípade výnimočných situácií realizovať aj v alternatívnej forme, 

môžu byť vypustené niektoré časti súťažných kôl, alebo uskutočnené inou formou (s výnimkou 

folklórnych súťaží).  

Všetky takéto prípady je potrebné konzultovať so zodpovednými odbornými pracovníkmi 

Národného osvetového centra. 

5. Nadväznosť celoštátnych kôl súťaží na festivaly organizované Národným osvetovým centrom 

(Folklórny festival Východná, Scénická Žatva, TVOR•BA) bude zachovaná. V prípade, že sa 

celoštátne kolo súťaže v roku 2020 uskutoční až po realizácii daného festivalu, nominácia 

najúspešnejších účinkujúcich sa posunie do ďalšieho ročníka festivalu. 

V Bratislave 1. 4. 2020 

 

JUDr. Ing. Michal Bartók 

generálny riaditeľ 
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Príloha:  

Náhradné termíny celoštátnych a krajských kôl súťaží v roku 2020. 

Názov celoštátnej 

súťaže 

Stav celoštátneho kola Termín 

celoštátneho kola 

Krajské kolá 

uskutočniť do 

AMFO bez zmeny 6. – 8. 11. 2020 1. 9. 2020 

Belopotockého Mikuláš presunuté 5. – 8. 11. 2020 5. 10. 2020 

CINEAMA presunuté 18. – 20. 9. 2020 23. 8. 2020 

Divadlo a deti presunuté 19. – 20. 11. 2020 22. 10. 2020 

FEDIM presunuté 15. – 17. 11. 2020 22. 10. 2020 

Hviezdoslavov Kubín presunuté kategórie 

jednotlivcov IV., V. a obe 

kategórie kolektívov,      

zrušené detské kategórie 

jednotlivcov I. – III. 

26. – 30. 10. 2020 30. 9. 2020 

Jazykom tanca bez zmeny 13. – 15. 11. 2020 16. 10. 2020 

Mládež spieva presunuté 28. – 30. 10. 2020 9. 10. 2020 

Šaffova ostroha zrušené - - 

Vidiečanova Habovka presunuté 6. – 7. 2. 2021 13. 12. 2020 

Výtvarné spektrum bez zmeny 11. – 12. 9. 2020 31. 7. 2020 

Zlatá priadka presunuté 11. – 14. 11. 2020 9. 10. 2020 

 


