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Reg. č.: 147/2022-200/1243  
 

VYHLÁSENIE CELOŠTÁNYCH POSTUPOVÝCH A NEPOSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ NA ROK 2023  
A ALOKÁCIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA JEDNOTLIVÉ UMELECKÉ OBLASTI 

Národné osvetové centrum vyhlasuje na rok 2023 celoštátne postupové a nepostupové súťaže v týchto oblastiach: 

P. 
č. Názov Podnázov 

celoštátne 
kolo 

krajské 
kolá 

regionálne 
kolá 

okresné 
kolá 

obvodné 
kolá 

školské 
kolá 

triedne 
kolá 

A. FOLKLÓR A FOLKLORIZMUS 

1. Šaffova ostroha 2023 

29. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky sólistov tanečníkov v 
ľudovom tanci áno áno nie nie nie nie nie 

2. Nositelia tradícií 2023 
celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
folklórnych skupín áno áno áno nie nie nie nie 

3. Eniki beniki 2023 

29. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky detských folklórnych 
súborov áno áno áno nie nie nie nie 

4. Vidiečanova Habovka 2023 
celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
hudobného folklóru dospelých áno áno áno nie nie nie nie 

B. DIVADLO, UMELECKÝ PREDNES A LITERATÚRA 

5. Belopotockého Mikuláš 2023 

48. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky neprofesionálneho divadla 
dospelých   áno áno áno nie nie nie nie 

6. FEDIM 2023 

9. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky neprofesionálneho divadla 
mladých áno áno áno nie nie nie nie 
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7. Hviezdoslavov Kubín 2023 

69. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky v umeleckom prednese 
poézie a prózy, v tvorbe recitačných 
kolektívov a divadiel poézie detí, 
mládeže a dospelých áno áno áno áno áno áno áno 

8. Literárny Zvolen 2023 
29. ročník celoštátnej súťaže literárnej 
tvorby áno nie nie nie nie nie nie 

9. Zlatá priadka 2023 

50. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky detskej dramatickej 
tvorivosti áno áno áno nie nie nie nie 

C. HUDBA A SPEV 

10. Divertimento musicale 2023 

31. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky neprofesionálnej 
inštrumentálnej hudby áno áno nie nie nie nie nie 

11. Viva il canto 2023 

6. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky speváckych zborov a 
vokálnych zoskupení áno áno nie nie nie nie nie 

D. VIZUÁLNE A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE 

12. AMFO 2023 

51. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a výstavy amatérskej fotografickej 
tvorby áno áno áno nie nie nie nie 

13. Cineama 2023 
31. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky amatérskej filmovej tvorby áno áno áno nie nie nie nie 
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14. Výtvarné spektrum 2023 

60. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby áno áno áno nie nie nie nie 

 
Národné osvetové centrum alokuje na jednotlivé umelecké oblasti finančné prostriedky v celkovej sume 950 000 € v tomto členení: 

Umelecká oblasť Výška finančných prostriedkov 

A. FOLKLÓR A FOLKLORIZMUS  306 444 € 

B. DIVADLO, UMELECKÝ PREDNES A LITERATÚRA  377 053 € 

C. HUDBA A SPEV  82 555 € 

D. VIZUÁLNE A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE  183 948 € 

 
Povinné spolufinancovanie: 10 %. 
 
Priority na rok 2023: 
50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2023 
60. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023 
 
Harmonogram žiadania, schvaľovania a prideľovania finančných prostriedkov: 
Termín predkladania žiadostí: 15. 11. – 15. 12. 2022. 
Termín administratívnej kontroly žiadostí: 16. 12. 2022 – 15. 1. 2023. 
Termín hodnotenia žiadostí: 16. 1. – 10. 2. 2023. 
Tvorba zmlúv a distribúcia financií: 11. – 28. 2. 2023. 
 
Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/admin.  
 
V Bratislave 2. 11. 2022 

Mgr. Erik Kriššák 
generálny riaditeľ 
Národné osvetové centrum                                                                                                                    

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/admin

