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Základná umelecká škola Ladislava Stančeka   
Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 

                     

 
 

Propozície detskej speváckej súťaže  JESIENKA  2019 

Termín súťaže: 7. 11. 2019 

 koncertná sála ZUŠ Ladislava Stančeka,  Rastislavova ul. 745/13,  971 01 Prievidza 

Organizátori  -   ZUŠ Ladislava Stančeka, Prievidza 

          -   Občianske združenie Country Limit Club  Prievidza 

Podmienky súťaže:  

1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a žiaci základných umeleckých škôl.    

2. Každý súťažiaci si pripraví 2 piesne s podkladom – jedna pieseň musí byť slovenská. 

(Odporúčame jednu v pomalšom a jednu v rýchlejšom tempe.) Súťažiaci súťaží 

v kategórii A - D s populárnou, rockovou, folkovou, či country piesňou. Nie 

s klasickou, muzikálovou alebo ľudovou piesňou. 

Súťaž je dvojkolová. V prvom kole súťažiaci interpretujú jednu pieseň. Do druhého 

kola postúpia súťažiaci, ktorí sa podľa získaného počtu bodov umiestenia v zlatom 

pásme. 

3. Zvláštnou cenou poroty  budú hodnotené nové autorské, dosiaľ nemedializované 

slovenské detské piesne v kategórii F. Autorskou súťažou chcú organizátori podporiť 

autorov detských piesní a detských interpretov. Autorská súťaž je spoločná pre všetky  

vekové kategórie. Najlepšie autorské piesne budú podľa možností nahraté v štúdiu 

a vydané na CD. Podmienkou účasti je predloženie textu autorskej piesne v troch 

exemplároch. 

4. Súťažiaci si prinesie so sebou CD alebo USB kľúč s podkladmi, alebo ho môže 

sprevádzať ľubovoľný hudobný nástroj alebo zoskupenie (gitara, klavír, kapela, atď.) 

Prosíme v prihláške uviesť nástroje, mená účinkujúcich a požiadavky na ozvučenie. 

5. Kategórie: 

A kategória   6 –  8 rokov                    

B kategória   9 - 11 rokov                  

C kategória 12 - 14 rokov  

D kategória 15 - 17 rokov   

F kategória -  autorská súťaž  6 – 17 rokov 

http://www.zuslstanceka.sk/
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6. Súťažiaci si prinesú preukaz poistenca pre overenie veku, rozhodujúci je vek 

súťažiaceho v deň súťaže .  

7. Porota je trojčlenná, v jej zložení je 1 profesionál, aktívny hudobník 

(spevák), organizátor hudobných festivalov, prípadne autor hudby, či textár.  

8. V každej kategórii sa súťažiaci umiestnia v  bronzovom, striebornom alebo zlatom 

pásme. V zlatom pásme (v druhom kole) bude udelené 1. - 3. miesto. 

9. Porota si vyhradzuje právo udeliť i iné ocenenie.  

10. Prihlášku treba vyplniť elektronicky na stránke www.zuslstancekaprievidza.estranky.sk 

11. Účastnícky poplatok spevák - 14 €, pedagóg -10 €, korepetítor, kapela, respektíve iné 

hudobné zoskupenie 10 €. V účastníckom poplatku nie je zahrnutý obed. Obed sa 

objednáva na základe vypísanej elektronickej prihlášky. Poplatok za obed je 5 €  na 

osobu ( súťažiaci, korepetítor, člen kapely, šofér, iná sprievodná osoba....) 

12. Poplatok uhradiť na účet IBAN SK76 5600 0000 0090 1534 1001 

          Variabilný symbol 2019110701 

Doplňujúci údaj (avízo) – názov školy,  

iná forma platby po telefonickom dohovore s usporiadateľom  súťaže   

13. Poplatky sa po uzávierke prihlášok nevracajú. Z účastníckeho poplatku budú 

hradené organizačné náklady, porota, ceny pre súťažiacich a občerstvenie.  

14. Účastnícky poplatok  a cestovné náklady si hradia účastníci súťaže.  

15. Prihlásený účastník súhlasí so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných 

údajov a audiovizuálnych záznamov zo súťaže na webovej stránke ZUŠ, na verejne 

prístupných miestach a tlačovinách školy 

Hosťom súťaže a členom poroty bude  spevák Martin Harich 

Uzávierka prihlášok a platieb je 29.októbra 2019. 

Po tomto termíne je repertoár a jeho poradie nemenné !!! 

Prihlášku je možné stornovať do 29. októbra 2019. 

           Po tomto termíne sa poplatky nevracajú. 

 

Predpokladaná prezentácia je do 09:30 h 

Časový harmonogram bude zverejnený po uzavretí prihlášok na stránke 

školy www.zuslstancekaprievidza.estranky.sk 

Telefonický kontakt a informácie : Vanda Granecová, mobil: 0904 488 737 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
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