
 

 

Propozície sú ťaže 
Mladý moderátor 2020 

krajská súťaž mladých moderátorov a hlásateľov – amatérov Nitrianskeho samosprávneho 
kraja  

 

9.11.2020, online 
 link na online premietanie bude zaslaný po odoslan í prihlášky  

 

Organizátori sú ťaže:  
a/  Vyhlasovate ľom a hlavným organizátorom  celoštátnej  súťaže mladých 
     moderátorov SÁROVA BYSTRICA (ďalej len súťaž) je každoročne 
     Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystri ci,   
b/  organizátorom krajského  kola v Nitrianskom samosprávnom kraji  je Krajské   
     osvetové stredisko v Nitre, 
c/  z krajov - Bratislavský a Trnavský , kde sa výberové kolá neorganizujú, sa môžu  
     záujemcovia ,po dohode s organizátormi iných krajských kôl, prihlásiť do ktoréhokoľvek  
     krajského kola, spravidla do Nitrianskeho, alebo Tren čianskeho kola. V prípade  
     absolvovania sú ťaže budú ú častníci vyhodnotení samostatne, nie so sú ťažiacimi  
     z príslušného kraja. 
 

Súťaž 
a/  súťaž je celoštátnou súťažou a je určená pre mladých ľudí z celej Slovenskej republiky, 
b/  súťaž je postupová, 
c/  súťaž pozostáva z krajských kôl a celoštátneho kola, 
d/  absolvovanie krajského kola je pre postup na celoštátne kolo povinné, 
e/  súťažiaci sa  prihlasujú priamo u organizátora krajského kola / resp. regionálneho  
     osvetového strediska, Tríbečského osvetového strediska v Topoľčanoch, Regionálneho  
     osvetového strediska v Leviciach, v Nových Zámkoch a v Komárne, resp. u najbližšieho  
     organizátora k miestu bydliska, 
f/   organizátor krajského kola, ktorým je v Nitrianskom samosprávnom kraji Krajské  
     osvetové stredisko v Nitre  (ďalej len KOS v Nitre) nominuje víťazov z každej  
     kategórie do celoštátneho kola, ktoré sa koná v Banskej Bystrici. 
g/  Súťažiaci sú rozdelení do dvoch vekových kategórií: 
     I. kategória: od 15 do 18 rokov,  
     II. kategória: od 18  do 25 rokov, 
h/  súťaž pozostáva z piatich súťažných disciplín, na ktoré sú súťažiaci povinní sa  
     pripravi ť  doma:  
i/   odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu, 
j/   súťaž sa koná online, za účasti pripravovateľov, súťažiacich a poroty. 
 

I. disciplína :     interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text    
     môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ, 
II. disciplína:   interpretácia reklamného textu v trvaní 15 - 30 sekúnd, 
III. disciplína:  vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd, 
IV. disciplína:  súťažiaci sa predstaví v moderovaní vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd, 
V. disciplína:   reportáž vrátane obrazového materiálu v trvaní 150 sekúnd;  
 

Súťažiaci 
a/   Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v čase konania súťaže dovŕši vek 15 až 25 rokov  
      na základe záväznej prihlášky, ktorú vyplnenú doručí organizátorovi krajského kola  
      súťaže 
  



 

 

b/   na celoštátnom kole súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci, ktorý dostal nomináciu od  
      organizátora krajských kôl na základe hodnotenia odborných porôt 
c/   konečný počet súťažiacich celoštátneho kola v jednotlivých kategóriách určuje však  
      SOS Banská Bystrica. 
 
Priebeh sú ťaže 
a/  Súťažiaci odošlú záväznú prihlášku spolu s 9 minútovou video nahrávkou všetkých  
     súťažných disciplín, 
b/  odborná porota posúdi všetky nahrávky, hodnotiť bude súťažné disciplíny, nie strih  
     a prácu s kamerou, 
c/  v deň súťaže prebehne online prezentácia všetkých súťažných relácií, súťažiacim bude  
     zaslaný link, prostredníctvom ktorého môžu vysielanie sledovať. Odporúčame všetkým  
     účastníkom, aby sledovali online vysielanie. 
d/  po ukončení prezentácie porota vyhodnotí súťaž a poskytne súťažiacim spätnú odozvu  
     v rámci rozborového semináru, ktorý sa tiež uskutoční online. 
 
Odborná porota 
a/  Súťaž hodnotí odborná porota, 
b/  členov poroty v krajských kolách menujú riaditelia organizátorov týchto kôl, 
c/  v krajských kolách je porota zostavená z nepárneho počtu členov, minimálne  
     však z troch, 
d/  členovia poroty si zo svojho stredu určia svojho predsedu, ktorý má v prípade 
     nerozhodnosti hlasov rozhodujúce právo, 
e/  porota hodnotí osobitne každého súťažiaceho, 
f/   porota hodnotí súťažiacich podľa nasledujúcich kritérií 
       1. výslovnosť, 
       2. úroveň dodržiavania pravidiel Slovenského jazyka, 
       3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča, 
       4. schopnosť pohotovo na nečakanú situáciu, 
       5. celkový prejav, 
g/  porota má právo zaradiť do súťaže vlastnú improvizačnú disciplínu,  
h/  porota navrhne na postup do celoslovenského kola a určí poradie v každej  
     kategórii, prípadne udelí aj iné ceny za mimoriadne výkony, 
h/  porota vyhotoví o priebehu súťaže písomný protokol, 
i/   pred vyhlásením výsledkov súťaže vykoná odborná porota so súťažiacimi 
     odborný hodnotiaci a rozborový seminár. 

 
 

Celoslovenské kolo sú ťaže Mladý moderátor - SÁROVA BYSTRICA 2020 
sa uskuto ční  26. – 27. novembra 2020 

v Banskej Bystrici – online. 
 

kontakt, info: Mgr. Aneta Sedláčková 
Odborná pracovníčka pre hovorené slovo 
Krajské osvetové stredisko v Nitre 
Fatranská 3, 949 01 Nitra 
037 653 154 46, 0911 540 017 
aneta.sedlackova@kosnr.sk 
www.kosnr.sk 


