Ústredná rada Združenia ZPOZ Človek človeku v SR
vyhlasuje v roku 2019
XXVII. celoslovenskú prehliadku programov ZPOZ

ČLOVEK V SPOMIENKACH
Ústredná rada Z ZPOZ sa po 4 rokoch znovu vracia k téme prehliadky zameranej na
posledné veci človeka. Celoslovenská prehliadka na túto tému je opäť príležitosťou načerpať
nové inšpirácie a odovzdať si skúsenosti v organizovaní a realizácii tejto nesmierne citlivej
a dôležitej témy v práci zborov pre občianske záležitosti v organizovaní smútočných
obradov a pietnych aktov.
Atypická bude tohtoročná prehliadka nielen vo výbere témy, ale i miesta prezentácie
programov ZPOZ, nakoľko autentickosť a presvedčivosť danej témy si vyžaduje realizáciu
len v smútočných sieňach, na cintoríne, v Krematóriu, ale aj pri pomníku, pamätníku,
prípadne na inom vhodnom priestore. Práve preto sa tento rok neuskutoční záverečný
celoslovenský festival vybraných programov, ale prehliadky sa uzatvoria na úrovni
jednotlivých krajov.
I. Organizátori
• Ústredná rada Združenia ZPOZ Človek človeku v SR v Banskej Bystrici
• Regionálne a krajské rady Z ZPOZ Človek človeku v SR
Spoluorganizátori:
• Prihlásené mestá a obce v SR
• Regionálne osvetové strediská a kultúrno-spoločenské organizácie v regiónoch a krajoch
II. Obsahové zameranie
XXVII. celoslovenská prehliadka programov zborov pre občianske záležitosti Človek v
spomienkach je zameraná na smútočné občianske obrady a pietne akty, kde v centre
pozornosti je odchod blízkeho človeka spomedzi živých a následná občianska rozlúčka
s ním, či pietny spomienkový akt pri pamätníku. Koncepčne je možný výber z nasledujúcich
obradov a pietnych aktov:
l. Smútočné obrady :
- občiansky pohreb
- občianska rozlúčka na cirkevnom obrade
- Deň pamiatky na zosnulých
- občianska rozlúčka nad hrobom v cintoríne
- uloženie urny v urnovom háji
- rozlúčka v Krematóriu
- rozlúčka na rozptylovej lúčke, prírodnom cintoríne
2. Spomienkové pietne akty :
- spomienkový pietny akt na významnú osobnosť

- spomienkový pietny akt na významnú udalosť
- ostatné obrady programovo zamerané na pietne spomienky
III. Systém prehliadky
- súčasťou celoslovenskej prehliadky sú regionálne a krajské prehliadky programov
ZPOZ spojené s vyhodnotením a odborným seminárom.
- regionálne a krajské prehliadky zabezpečujú regionálne a krajské rady Z ZPOZ
v spolupráci s prihlásenými mestami, obcami a regionálnymi osvetovými strediskami
v termíne:
• regionálne prehliadky 1.2.2019 do 31.3.2019
• krajské prehliadky do 31. mája 2019
• celoslovenský festival sa neuskutoční
-

-

-

-

-

účasť na prehliadkach (regionálnych, krajských) je podmienená odovzdaním
kompletne spracovaného scenára, ktorý obsahuje všetky texty (nielen sled slávnosti)
– reči, príhovory, texty básní i piesní s uvedením autora a skladateľa, príp. i notový
materiál. Je potrebné uviesť autora scenára. ÚR Z ZPOZ poskytne členom Združenia
materiál (kompletné scenáre) z prehliadok, ktoré sú pre kolektívy ZPOZ dobrou
metodickou pomôckou. Kolektív ZPOZ bude do regionálnej prehliadky zaradený na
základe prihlášky, ktorú spolu so scenárom zašle predsedovi regionálnej rady
(v krajoch, kde nie sú regionálne rady predsedovi krajskej rady) -viď garanti reg. a
kraj. prehliadok do 15.1.2019. Jednu kópiu scenára v elektronickej podobe zašle
zástupca kolektívu ZPOZ na sekretariát ÚR Z ZPOZ – e-mail: zpoz@zpoz.sk, pre
účely spracovania scenára do zborníka. V scenári je potrebné uvádzať jednotlivých
účinkujúcich všeobecným pomenovaním účinkujúceho - podľa činnosti napríklad :
rečník, recitátor ( I, II, III... ) člen ZPOZ, pieseň, hudobný vstup a pod.
predseda RR, určí termín termín ukutočnenia regionálnej prehliadky v pláne práce
RR, ktorý spolu s rozpočtom zašle na predsedovi KR do 31.1.2019 ( viď Kritériá
poskytovania záloh... ). Po uskutočnení regionálnej prehliadky nahlási predsedovi KR
postupujúci kolektív (prípadne postupujúce kolektívy) do krajskej prehliadky
najneskôr do 1. apríla 2019.
predseda KR nahlási termín krajskej prehliadky ihneď po ukončení všetkých
regionálnych prehliadok vo svojom kraji (telefonicky, e-mailom) a postupujúce
kolektívy z regionálnych prehliadok sekretariátu ÚR Z ZPOZ. Kontakt: 048/4161003,
0907/887318, zpoz@zpoz.sk.
po uskutočnení krajskej prehliadky predseda KR Z ZPOZ zašle elektronicky
upravené scenáre (ak boli upravované v zmysle odporúčaní odborných komisií z reg.
a kraj. prehliadok) všetkých kolektívov zúčastnených v prehliadke v rámci
príslušného kraja do 5. júna 2019.
do XXVII. celoslovenskej prehliadky Človek v spomienkach sa môže zapojiť len
kolektív, ktorý je členom Združenia ZPOZ Človek človeku v SR a má zaplatené
členské príspevky (i na rok 2019) so smútočným obradom alebo spomienkovým
pietnym aktom v trvaní maximálne 25 minút ( čas je potrebné dodržať),

IV. Finančné zabezpečenie
- regionálne a krajské prehliadky finančne zabezpečujú regionálne a krajské rady
Združenia ZPOZ, zúčastnené kolektívy z miest a obcí, členovia Združenia ZPOZ

Človek človeku v SR, prípadne regionálne osvetové strediská, VÚC v krajoch,
Združenie matrikárov v SR, sponzori a pod.,
V. Záverečné ustanovenia
Koncepcia celoslovenskej prehliadky nadobudla platnosť schválením Ústrednou
radou dňa 22.11.2018
Regionálne prehliadky sa uskutočnia do 31. marca 2019
Krajské prehliadky sa uskutočnia do 31. mája 2019

Celoslovenský festival sa z dôvodu témy prehliadky a špecifických
priestorov neuskutoční !!! ( prehliadky končia krajskou úrovňou)
Odporúčame na prvých zasadnutiach regionálnych a krajských rád začiatkom roka 2019
dohodnúť pevné termíny regionálnych a krajských prehliadok a tie nahlásiť na ÚR Z ZPOZ
Človek človeku v Banskej Bystrici z dôvodu zosúladenia termínov, zabezpečenia a vyslania
člena kultúrno-osvetovej komisie, resp. člena ÚR do komisií prehliadok.
Spracovala:
M.Genčúrová,
podpredsedníčka
ÚR Z ZPOZ Človek človeku v SR

V Banskej Bystrici : 15.11.2018
Schválené na zasadnutí ÚR : 22.11.2018

