
MLADÝ  MODERÁTOR 

3. ročník okresného kola 

- propozície - 

Vyhlasovateľ: Centrum voľného času Spektrum, Prievidza 

Organizátor: Centrum voľného času Spektrum Prievidza  

Termín konania: 08. 06. 2016 

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum Prievidza  

8:00 – prezentácia všetkých moderátorov a členov odbornej poroty  

8:30 – slávnostné otvorenie  

9:00 – 11:00 vlastná súťaž, rozbor moderátorských vstupov členmi odbornej poroty, 

slávnostné vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže mladých moderátorov 

11:30 – predpokladaný čas ukončenia podujatia 

Poslanie súťaže: poslaním súťaže je vyhľadávať a prezentovať mladé moderátorské talenty, 

motivovať mladých ľudí k umeleckej prezentácii textu, podporiť ich rast, prípadne 

individuálnu budúcu profesijnú orientáciu. 

Podmienky súťaže: Súťaž mladých moderátorov je určená pre žiakov ZŠ, so zameraním na 

moderátorské a hlásateľské schopnosti záujemcov. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci 4. – 9. 

ročníka ZŠ. Základné školy navrhujú jedného až dvoch žiakov v každej kategórii 

organizátorovi mestského kola súťaže písomnou formou (cez tlačivo prihlášky).  

Kategórie: 

Súťažiaci sú podľa veku rozdelení do dvoch kategórií: 

I. kategória: 4. – 6. ročník ZŠ 

II. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ 

Súťaž pozostáva z troch (4. bude zaradená pri zhodnosti bodov) súťažných disciplín: 

1. disciplína: Interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd, interpretovaný text 

môže byť zostavený buď z ucelenej správy alebo bloku správ (súťažiaci si text pripraví sám, 

môže použiť dostupné periodiká, alebo pripraviť vlastný spravodajský text). Odporúčame 

pripraviť si blok viacerých správ. 



2. disciplína: Interpretácia reklamného spotu alebo čítaného reklamného oznamu v trvaní 30 

sekúnd. Táto disciplína bude realizovaná výlučne ako rozhlasová reklama a súťažiaci bude 

interpretovať text za scénou). 

3. disciplína: Vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd. Pre 

zabezpečenie objektívnosti nie je prípustné žiadať za respondenta členov  poroty 

alebo organizátorov podujatia. Súťažiaci budú viesť rozhovor navzájom medzi sebou 

podľa žrebovania. 

4. disciplína: Súťažiaci sa predstaví uceleným moderátorským blokom uvádzajúcim jeho 

vlastnú reláciu - reálnu alebo vymyslenú (hitparáda, relácia o športe, móde a pod.) 

v trvaní 120 sekúnd. Táto disciplína bude zaradená len v prípade zhodného počtu 

bodov pri vyhodnotení. 

Odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu. 

Odborná hodnotiaca porota: Členov odbornej hodnotiacej poroty (trojčlenná) menuje 

organizátor. 

Termín zaslania záväznej prihlášky: Podmienkou účasti v  súťaži je doručenie záväznej 

prihlášky, najneskôr do 3. júna 2016.  

Prihlášku môžete doručiť osobne alebo na poštovú adresu: 

Centrum voľného času Spektrum 

Ul. K. Novackého 14 

971  Prievidza 

- e-mailom: pisova.helena@gmail.com alebo cvcpd@gmail.com  

Hodnotenie: Odborná porota hodnotí osobitne každého súťažiaceho podľa nasledujúcich 

kritérií: výslovnosť, úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka, presvedčivosť 

prejavu a schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú 

situáciu, celkový prejav. Po ukončení súťaže na odbornom seminári  zhodnotí odborná 

porota celkovú úroveň, klady a nedostatky.   

Výsledky súťaže: Vyhlásenie výsledkov bude verejné. Uskutoční sa po ukončení súťažnej 

časti. 

 

 

                                                                                                     Mgr. Miriam Bencová 

                                                                                                               riad. CVČ 
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