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VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚ ŤAŽE (PREHLIADKY) 
 

 

Porotca (meno, udelené body) 
 

 
P.č. 

 
 

NÁZOV 
DYCHOVÉHO ORCHESTRA Jamriška Belobrad Namisowsky   

 
Celkom 

body 

 
Výsledný 
Priemer 
bodov 

 

 
Pásmo 

 
Celkové 
umiestn.  

1. MDH Fatranka 94 95 93   282 94 zlaté c. laude  
2. MDH Tvrdošanka 89 87 88   264 88 zlaté  
3. MDH N. Kysučanka 81 82 82   245 81,66667 zlaté  
4. MDO L. Mikuláš 78 75 78   231 77 strieborné  
5. MDH Senioranka 73 72 72   217 72,33333 strieborné  
6.           

Celkové hodnotenie sú ťaže (stru čne):  
Súťaž prebehla v súlade s propozíciami vyhlasovateľa Národného osvetového centra. Organizáciu a priebeh súťaže je možné hodnotiť, ako 
bezproblémový a transparentný. Súťažiace orchestre mohli dostať pripomienky zhrnuté na hárkoch celkového hodnotenia orchestra od každého 
člena poroty. Hodnotiaci seminár nebolo možné pre krátkosť času realizovať preto bola volená táto forma. Výsledné bodové hodnotenie je priložené 
na listoch hodnotenia orchestrov. Porota navrhla osobitné ocenenia, celkom 6 ocenení, ktoré sú prílohou tohto hodnotenia a boli odovzdané na záver 
hodnotenia pri odovzdávaní cien. Porota vybrala laureáta súťaže s právom postupu na Celoštátnu súťaž a prehliadku MDH v Lednických Rovniach 
2013. Laureátom sa stala MDH Fatranka zo Žiliny. Náhradníkom laureáta na účasť v tejto súťaži v prípade, ktorý posúdi vyhlasovateľ sa stala DH 
Tvrdošanka. Porota konštatovala, že súťaž v Žilinskom kraji sa konala až po niekoľkých rokoch, kedy bohužiaľ nebola organizovaná a priebežne boli 
2x vybrané MDH priamo vyhlasovateľom a odborným garantom. Tentoraz sa o vyhlásenie tejto súťaže, jej priebeh postarala hlavne DH Tvrdošanka 
spolu s mestom Tvrdošín a krajskou jednotkou Združenia dychových hudieb Slovenska, ktoré malo na starosť regulárnosť a súlad s jednotnými 
kritériami CISM. Súťaž prebehla za finančného prispenia mesta Tvrdošín, MK SR a Žilinského samosprávneho kraja. Za celú organizačnú prípravu a 
priebeh treba vyzdvihnúť prácu DH Trvdošanky, mesta Tvrdošín, spolu s kultúrnym zariadením mesta V Tvrdošíne - Medvedzí a tiež samozrejme 
krajskej jednotky ZDHS. Veríme, že naštartovaná krajská súťaž, bude pokračovať pravidelne každé dva roky a bude tak príkladom pre dianie v 
dychovej hudbe na celom Slovensku. 
 
 
 
 
_______________________             __________________________ 

predseda poroty                       zástupca- tajomník poroty 


