Ústredná rada Združenia ZPOZ Človek človeku v SR
vyhlasuje v roku 2018
XXVI. celoslovenskú prehliadku programov ZPOZ

DIEŤA JE DAR
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
XXVI. celoslovenská prehliadka programov zborov pre občianske záležitosti je
zameraná slávnosti pre deti
 vítanie dieťaťa do života
-individuálne
-kolektívne
 vítanie prvého občana mesta obce narodeného v r. 2018
 pamätný zápis detí pri príležitosti I. písomnej zmienky o obci, meste
 vítanie detí pri príležitosti Dňa matiek
 vítanie detí pri iných slávnostných a jubilejných príležitostiach
 rozlúčka s materskou školou ( Deň prvákov)
 rozlúčka so základnou školou
 prijatie a ocenenie detských športovcov – reprezentantov obce , mesta
 podujatia ku Dňu detí
 iné podujatia pre deti a mládež
III. Systém prehliadky
- súčasťou celoslovenskej prehliadky sú regionálne a krajské prehliadky programov
ZPOZ a festival vybraných programov spojené s vyhodnotením celoslovenskej
prehliadky s odborným seminárom,
- regionálne a krajské prehliadky zabezpečujú regionálne a krajské rady Z ZPOZ
v spolupráci s prihlásenými mestami a regionálnymi osvetovými strediskami
v termíne:
• regionálne prehliadky od 1.2.2018 do 31.3.2018
• krajské prehliadky do 30.4.2018
• celoslovenský festival –31. máj 2018
- odborná komisia z krajských prehliadok odporučí jeden kolektív na celoslovenský
festival programov ZPOZ
- účasť na prehliadkach (regionálnych, krajských i celoslovenskom festivale) 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
dobrou metodickou pomôckou. Kolektív ZPOZ bude do regionálnej prehliadky
zaradený na základe prihlášky, ktorú so scenárom zašle predsedovi RR Z ZPOZ (viď.
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garanti regionálnych prehliadok) najneskôr do 1. februára 2018 a 1 kópiu scenára zašle
kolektív na ÚR Z ZPOZ,
predseda RR po uskutočnení regionálnej prehliadky nahlási predsedovi KR
postupujúci kolektív (prípadne postupujúce kolektívy) do krajskej prehliadky
najneskôr do 31. marca 2018,
predseda KR nahlási termín krajskej prehliadky ihneď po konaní regionálnych
prehliadok (telefonicky, e-mailom) a prihlásené kolektívy na adresu sekretariátu:
Sekretariát Združenia ZPOZ Človek človeku v SR, Československej armády 26,
974 01, Banská Bystrica, tel.: 048/4161003, 0907/887318 e-mail: zpoz@zpoz.sk ,
po uskutočnení krajských prehliadok predseda KR Z ZPOZ zašle prihlášku jedného
odporučeného kolektívu na festival vybraných programov zborov pre občianske
záležitosti spolu s upravenými scenármi (ak boli upravované v zmysle odporúčaní
odborných komisií) všetkých zúčastnených kolektívov v prehliadke do 30. apríla
2018 na e-mailovú adresu zpoz@zpoz.sk ,
do celoslovenskej prehliadky sa môže zapojiť len kolektív, ktorý je členom Združenia
ZPOZ Človek človeku v SR a má zaplatené členské príspevky (i na rok 2018)
s občianskou slávnosťou v trvaní maximálne 25 minút (potrebné dodržať),
všetky zúčastnené kolektívy regionálnych a krajských prehliadok dostanú na
záverečnom vyhodnotení celoslovenskej prehliadky kolektívnu odmenu. V zmysle
rozhodnutia odbornej komisie môžu byť ocenení i jednotlivci za individuálne výkony.

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.,
- celoslovenský festival XXVI. prehliadky programov ZPOZ DIEŤA JE DAR hradí
Ústredná rada Združenia ZPOZ Človek človeku v SR, cestovné zúčastneným
kolektívom hradí vysielajúca obec, mesto (v prípade získania finančných prostriedkov
z podávaných projektov – časť ÚR Z ZPOZ).
V. Záverečné ustanovenia
Koncepcia celoslovenskej prehliadky nadobudla platnosť schválením Ústrednou radou
Združenia ZPOZ Človek človeku v SR dňa 16. novembra 2017 v Banskej Bystrici
Regionálne prehliadky sa uskutočnia do 31.3.2018
Krajské prehliadky sa uskutočnia do 30.4.2018
Celoslovenský festival sa uskutoční 31.mája 2018
Odporúčame na prvých zasadnutiach regionálnych a krajských rád (garanti) začiatkom roka
2018 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 kultúrnej komisie Z ZPOZ, resp. člena ÚR do komisií prehliadok.

Spracovala:
Viera Hudecová, tajomníčka
ÚR Z ZPOZ
Človek – človeku v SR

Garanti regionálnych prehliadok za Banskobystrický kraj
Banská Bystrica

Anna Filipčová, starostka
OÚ 976 33 Oravce
tel.:
0911/109751
mail: obec@oravce.sk

Brezno

Zuzana Vaníková, starostka
OÚ 976 97 Ráztoka
tel.: 0903/618224,0911/618224
mail: obec@raztoka.sk

Revúca

PhDr. Renáta Ružinová
MsÚ 050 01 Revúca
tel.: 0903/137604
mail.: ruzinova@revuca.sk

Žiar n/Hr., Žarnovica, B.Štiavnica

Mgr. Helena Žňavová , riaditeľka
Pohronské osv. stredisko, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 0908/934403
mail : znavova@osvetaziar.sk

Veľký Krtíš

Ing. Ján Mičuda, starosta
OÚ 985 56 Tomášovce
tel. 0908/941808
email:starosta@tomasovce.sk

Rimavská Sobota

Mgr. Zlatica Kochanová, matrikárka
MsÚ 981 01Hnúšťa
tel.: 047/5423251, 0907/835863
mail: kochanova@hnusta.sk

Zvolen, Detva, Krupina

Mgr. Iveta Hladká, starostka
OÚ 962 62 Sása
tel.: 0911/323665
mail : starostka@sasa.sk

Lučenec, Poltár

Jozef Varga, dôchodca
985 22Cinobaňa 210
tel.: 0910/486348
mail : spodniakova@cinobana.sk (OÚ)

Garanti regionálnych prehliadok za Trenčiansky kraj
Trenčín, Nové Mesto n/V., Bánovce n/Bebravou, Myjava, Prievidza, Partizánske
Ing. Martin Beňatinský, starosta
OÚ 916 12 Lubina
tel.: 0905/985508
email:starosta@obeclubina.sk

Púchov, Ilava, Považská Bystrica

Eva Vysúdilová, referent
OÚ 018 01 Udiča
tel.: 0944 /008220
email:eva.vysudilova@obecudica.sk

Garanti krajských prehliadok
Banskobystrický kraj

Ing. Ján Mičuda, starosta
OÚ 985 56 Tomášovce
tel. 0908/941808
email:starosta@tomasovce.sk

Trnavský kraj

Ing. František Gőgh, starosta
OÚ 925 22 Veľké Úľany
tel.: 031/7878108, 0903/412472
email: starosta@velkeulany.sk

Bratislavský kraj

Viera Hudecová, tajomníčka
sekretariát ÚR Z ZPOZ
974 00 Banská Bystrica
tel.: 0907/887318
email:zpoz@zpoz.sk

Nitriansky kraj

Ing. Andrej Čopík, starosta
OÚ 956 15 Kovarce
tel.: 038/5316488,0903284480
email:starosta@obeckovarce.sk

Trenčiansky kraj

Mgr. Martin Lednický, starosta
OÚ 916 23 Pobedim
tel.: 0905/422497
email:starosta.pobedim@pobedim.sk

Žilinský kraj

Ing. Ivica Súkeníková, starostka
OÚ 038 15 Blatnica
tel.: 0911/336789
email:starosta@blatnica.sk

Košický kraj

Bc. Milada Wembo, dôchodkyňa
Duklianska 4/3, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.:0948/450229
email: miawe@azet.sk

Prešovský kraj

PaedDr. Eva Kollárová ved. odd. kultúry
MsÚ 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 0911277495
email:kultura@staralubovna.sk

