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                                                                        Základné školy  
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                                                                  ZUŠ v okrese Bardejov 

                         

                                                                 
                                                                  Bardejov, 13.3.2019  

 

VEC:  

Okresné ( obvodné ) kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2019 

 
      Z poverenia MsÚ - odd. školstva a TK v Bardejove bude ZUŠ M. Vileca organizovať 

okresné kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA  2019.  K samotnej súťaži uvádzame 

niekoľko informácií a organizačných pokynov: 

 

1. Súťažiacich  I. a II. a III. kategórie môže sprevádzať ľudová hudba ZUŠ M. Vileca.            
2. Súťažiaci v I., II.a III. kategórii sú povinní spievať dve piesne. Dôležitým prvkom 

speváckej súťaže SS je povinná interpretácia jednej z dvoch súťažných piesní bez 

hudobného (inštrumentálneho) sprievodu. Podmienkou je, aby jedna z piesní 

pochádzala zo Spevníka SS 2019 a mala aspoň dve slohy.  
Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu,   

prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú.  

Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy. 

Nie je proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci v I., II. a III. kategórii vyberú obe piesne  

zo Spevníka SS 2019. 

Nie je proti pravidlám súťaže, ak si ako druhú pieseň súťažiaci v I., II. a III. 

kategórii vyberú zo spevníkov vydaných v predchádzajúcich ročníkoch SS. Musia  

však obsahovať minimálne dve slohy.  

    3.    Výkonný výbor SS 2019 odporúča rodičom, pedagógom a súťažiacim v I., II. a III.         

           kategórii, aby pri výbere druhej súťažnej piesne prihliadali na jej pôvod z regiónu,  

           ktorý  súťažiaci reprezentuje.  

     Výkonný výbor SS 2018 žiada pedagógov a rodičov, aby pri výbere piesní dbali na ich  

     primeranosť veku súťažiacich  a na rytmickú odlišnosť piesní, t.j. aby jedna bola   

     pomalá a druhá rytmická. Z tohto hľadiska budú poroty hodnotiť výkony súťažiacich  

     vo všetkých kolách. Pripomíname, že výberová pieseň musí mať výrazný ľudový     

     charakter, nesmie to byť umelá „autorská“ pieseň.            

    4.    Základné – školské kolá speváckej súťaže SS 2019, ktoré organizujú jednotlivé školy,  

           sa musia uskutočniť najneskôr do 26. apríla 2019. Do okresného kola postupujú iba  

           víťazi školského kola z I., II. , a III. kategórie. Súťažiaci nesmú svoju účasť   

           „zdvojovať“: reprezentujú buď svoju školu alebo príslušnú ZUŠ, t. j. nemôžu v  

           jednotlivých kolách paralelne reprezentovať svoju školu v jednom obvode a v druhom  

           obvode napr. navštevovanú ZUŠ, resp. opačne.   

    5.    Prihlášku  na okresné kolo súťaže  a notový zápis súťažnej piesne s tóninou, pre  

           ktorú požadujete sprievod ľudovej hudby, treba doručiť na ZUŠ M. Vileca   

           najneskôr do 29. 4. 2019 /vrátane/.   

    6.    Generálka súťaže už so sprievodom ľudovej hudby  sa uskutoční vo Veľkej koncertnej  

           sále ZUŠ dňa  9. 5. 2019 od  14. 00 hod. 

      

            Podotýkame, že sprievod ľudovej hudby  je ponúkaný ako možnosť.  Kto má  

            vlastný sprievod a nechce ho meniť, nemusí byť sprevádzaný ľudovou hudbou. 

            Samotná súťaž sa uskutoční  10. mája 2019  o 9.00 hod. vo Veľkej koncertnej  

            sále ZUŠ M. Vileca. Akustické skúšky budú od 8.00 hod.  
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7.  Účastnícky poplatok pre súťažiaceho je 3.-  €  a platí sa priamo pri prezentácii.  

       Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže a občerstvenie. Vzniknuté    

       cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.  

 

 

 

V prípade nejasností volajte ZUŠ M. Vileca  :  

 

– Mgr. M. Stojan - 472 2365, 0918/635239  

                                                                        

 
 S pozdravom 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Barbuľaková                                                                       Mgr. Mária Ďurčáková 

vedúca  odd. OŠaTK                                                                          riaditeľka ZUŠ M. Vileca 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

I. kategória  ( žiaci nultých, prvých až tretích ročníkov ZŠ ) 
 

PRIHLÁŠKA 

na okresné kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2019 

 
 
Meno a priezvisko  žiaka      ………………...............................…………….. 

 

Dátum narodenia                  …………………… ročník ZŠ:…....………….. 

 

Adresa školy                         .....…………………….. telefón: ……………….. 

 

Učiteľ                                    …………………....……telefón: …………..….. 

 

Korepetítor                           ………..........……………… 

 

Názov piesne                    1.  ………………………. ………………………. tónina : .............              

                                          2.  …....................…….....……………………….. tónina : .............              

 

 

Sprievod ľudovej hudby   požadujeme    áno / nie       

(zakrúžkovať + zakrúžkovať pieseň, ktorú požadujete sprevádzať   ) 

 

 

 

 

II. kategória ( žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých  

ročníkov  osemročných gymnázií ) 
 

PRIHLÁŠKA 

na okresné kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2019 

 
 
Meno a priezvisko  žiaka      ………………..............................…………….. 

 

Dátum narodenia                  …………………… ročník ZŠ:…....………….. 

 

Adresa školy                         .....…………………….. telefón: ……………….. 

 

Učiteľ                                    …………………....……telefón: …………..….. 

 

Korepetítor                           ………..........……………… 

 

Názov piesne                    1.  ………………………. ………………………. tónina : .............              

                                          2.  …....................…….....……………………….. tónina : .............              

 

 

Sprievod ľudovej hudby   požadujeme    áno / nie       

(zakrúžkovať + zakrúžkovať pieseň, ktorú požadujete sprevádzať   ) 

 



 

III. kategória ( žiaci siedmych  až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až 

štvrtých  ročníkov  osemročných gymnázií ) 
 

PRIHLÁŠKA 

na okresné kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2019 

 
 
Meno a priezvisko  žiaka      ………………………..............................…….. 

 

Dátum narodenia                  …………………… ročník ZŠ:…....………….. 

 

Adresa školy                         .....…………………….. telefón: ……………….. 

 

Učiteľ                                    …………………....……telefón: …………..….. 

 

Korepetítor                           ………..........……………… 

 

Názov piesne                    1.  ………………………. ………………………. tónina : .............              

                                          2.  …....................…….....……………………….. tónina : .............              

 

 

Sprievod ľudovej hudby   požadujeme    áno / nie       

(zakrúžkovať + zakrúžkovať pieseň, ktorú požadujete sprevádzať   ) 

 

 
 

Súhlas zákonného zástupcu 
 

V zmysle  zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
pre  ZUŠ M. Vileca, Hurbanova 10, Bardejov 

 
 

         Ja, dole podpísaný /á/  zákonný zástupca  

          

         ( meno a priezvisko ) : ...............................................................................................................      

 
 

 

          SÚHLASÍM : 

 

 

1. S uvedením osobných údajov účastníka súťaže : meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú 

potrebné na zaradenie účastníka do jednotlivých  súťažných kategórií aj podľa veku 

 

 

 

2. S uverejňovaním fotografií, videonahrávok a vystúpení účastníka súťaže na webových stránkach a v 

regionálnej tlači 

 

    

        Dátum :   ……………….                                                            ..................................................... 

                                                                                                     (vlastnoručný podpis zákonného zástupcu ) 

 



 

 

 
 

 


