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Propozície a organizačné pokyny k regionálnej súťažnej 
prehliadke v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ 

 
 

Pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej 
 

 

Organizátor súťaže: 
ZUŠ M.Moyzesa 
Tel. a fax: 051/7733751 
Mail: zusmmoyzesa@mail.t-com.sk 
 
 
 
 
Termín súťaže: 16.máj 2018 
Termín uzávierky prihlášok: 27.apríl 2018 
Miesto súťaže: koncertná sála ZUŠ M. Moyzesa Prešov 
 
 
 

 
Podmienky súťaže: 
 

1.  Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZUŠ študujúci spev. 

2.  Odbornú porotu menuje organizátor súťaže. 

      3.   Výkony v každej kategórii budú zadelené do pásiem. 

      4.   Platí vek dosiahnutý dňom súťaže. 

      5.   Súťažiaci si zabezpečí vlastného korepetítora. 

      6.   Aj pri ľudových piesňach je potrebný klavírny sprievod (notový zápis, nie          

            improvizácia). 

      7.   V jednotlivých kategóriách môžu za jednu ZUŠ súťažiť maximálne  

            dvaja žiaci. 

      8.   Po termíne uzávierky prihlášok nie je možné prihlásenie žiaka. 

      9.   Zmena repertoáru uvedeného v prihláške je možná 10 dní pred  

            začiatkom súťaže. Po tomto termíne zmena repertoáru nebude  

            akceptovaná. 

      

 



 
Súťažné kategórie a požiadavky na repertoár: 
 
Kategória A od 7 – 9 rokov         -  2 ľudové piesne (pomalá a rýchla) 
 
Kategória B od 10 – 12 rokov     -  1 ľudová a 1 umelá pieseň rozdielneho  
                                                              charakteru 
 
Kategória C od 13 – 15 rokov     -  1 ľudová a 1 umelá pieseň rozdielneho  
                                                              charakteru 
 
Kategória D od 16 – 18 rokov     -  1 umelá pieseň (slovenský autor) alebo 1                   
                                                              ľudová pieseň v úprave slovenského autora; 
                                                              1 umelá pieseň (svetový autor) alebo ľahšia   
                                                              ária 
 

Kategória E nad 18 rokov                 -  1 umelá pieseň (slovenský autor) alebo 1                   
                                                              ľudová pieseň v úprave slovenského autora; 
                                                              1 umelá pieseň (svetový autor) alebo ľahšia   
                                                              ária 
 
Kategória F  komorný spev do  12 rokov     časový limit do 3 minút 
 
Kategória G komorný spev  13 – 15 rokov    časový limit do 5 minút 
  
Kategória H komorný spev nad 15 rokov    časový limit do 7 minút 
 

Požiadavky v kategóriách komorného spevu: 
-  dve skladby ľubovoľného žánru, z toho aspoň jedna  od slovenského autora      
   (nie je podmienkou, ale uvítali by sme, ak by jedna bola spievaná  a cappella     
   a jedna s klavírnym sprievodom) 
-  maximálny počet spevákov v jednom komornom obsadení do 9 žiakov 
-  účastnícky poplatok sa platí za každého  člena zvlášť. 
 
Organizačné požiadavky: 
 

1.  Cestovné na súťaž  hradí vysielajúca organizácia. 
      2.   Účastnícky poplatok je 15 eur  pre každého účastníka (súťažiaci,    
             pedagóg, korepetítor). 
             Žiak, ktorý  bude súťažiť v sólovom aj komornom speve platí spolu  
             18 eur (15 eur sólo + 3 eurá  komorný spev).   
      3.   Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v deň súťaže  
             pri prezentácii. 
             V poplatku je zahrnuté občerstvenie, obed a ocenenie súťažiacich. 
             Na základe vyplateného účastníckeho poplatku budú vydané lístky  
             na  obed. 
 



 
 
Prezentácia súťažiacich a losovanie je v deň súťaže od 8.00  
do 9.00 hod. 
Súťažná prehliadka je od 9.15 hod. 
 
Vyhodnotenie: cca 14.30 hod. (podľa počtu súťažiacich) 
 
 
 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


