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23. ročník súťažnej vokálnej prehliadky 

 

STANČEKOVA   PRIEVIDZA 
 

Riaditeľstvo ZUŠ Ladislava Stančeka Vás pozýva na  23. ročník súťažnej vokálnej prehliadky   

STANČEKOVA  PRIEVIDZA  2020 

pod záštitou primátorky mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej 

 

Termín: 13.  marec 2020 

Miesto: Koncertná sála ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza   

  Súťažná prehliadka je jednokolová súťaž a  je určená pre žiakov ZUŠ. 

Cieľom prehliadky je priblížiť vokálnu tvorbu prievidzského hudobného  skladateľa prof. 

Ladislava Stančeka ( 7. 2. 1898 – 15. 4. 1979 ), slovenských skladateľov ako aj  hudobných 

skladateľov európskeho a svetového významu. 

  Poslaním prehliadky je ďalej podnecovať odborný a umelecký rast  

interpretačných kvalít vokálneho prejavu žiakov a  konfrontovať výsledky práce 

jednotlivých pedagogických osobností. 

 

Organizátor súťaže:       ZUŠ Ladislava Stančeka  Prievidza 

Uzávierka prihlášok:     1. marec 2020 

Vekové kategórie:  

A  kategória:   7 -  9 rokov :      2 piesne, z toho 1 ľudová    

B  kategória:  10 - 12 rokov :    1 ľudová, 1 umelá pieseň    

C  kategória:  13 - 16 rokov :    2 piesne, z toho 1 od L. Stančeka    

D kategória:   17-  23 rokov :    2 skladby, z toho 1 od L. Stančeka 

E kategória:   23 -30 rokov :    2 skladby rôznych štýlových období                                                                                             

( barok, klasicizmus, romantizmus 20 a 21. storočie) 

Porota bude v zložení pedagógov spevu ZUŠ a konzervatórií.  

Účasť v porote predbežne potvrdili:: 

Mgr. art. Dagmar Livorová (Konzervatórium, Bratislava) 

MgA. Martina Polievková (Konzervatórium, Žilina) 

Martin Babjak (Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany) 
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1. V každej kategórii sa súťažiaci umiestnia v  bronzovom, striebornom alebo zlatom pásme. 

V zlatom pásme bude udelené 1. - 3. miesto.  

2. Porota má právo udeliť aj iné ocenenie.  

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

do 01.03.2020 

4. Účastnícky poplatok  (nezahŕňa obed) : spevák - 14 €, pedagóg -10 €, korepetítor, 10 €, 

obed - 5 €/osoba.  

5. Je možnosť objednať obed aj pre iné osoby (rodič, pozorovateľ, vodič..)  5 € osoba 

6. Poplatok je nutné uhradiť na účet IBAN SK76 5600 0000 0090 1534 1001 

variabilný symbol 2020031303   

                Doplňujúci údaj (avízo) – názov školy      

7. Poplatok sa po uzávierke prihlášok nevracia. Z poplatku budú hradené organizačné 

náklady, porota, ceny pre súťažiacich, obed a občerstvenie.  

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

9. 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. 

 

Organizačné pokyny: Príchod a prezentácia účastníkov:  do 8:30 h 

    Otvorenie súťaže:      o 9:00 h 

    Obed:       o 13:00 h 

Z organizačných dôvodov žiadame všetky prípadné zmeny oznámiť usporiadateľom do  

5. marca 2020. Po tomto termíne nebudú zmeny uvedené v bulletine.  

Ak v minulom ročníku obsadil súťažiaci 1. miesto, v tomto ročníku sa musí prihlásiť 

o kategóriu vyššie. 

Spievanie spamäti je podmienkou. 

Každá škola si zabezpečí korepetítora sama.  

Podrobný časový harmonogram dostanete pri prezentácii. Bude zverejnený aj na 

internetovej stránke našej ZUŠ ( www.zuslstanceka.sk ) od  5. marca 2020. 

. 

 

Ďalšie informácie na tel. č.:  046/ 542 42 22                             e-mail:info@zuslstanceka.sk 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami a spoločné umelecké zážitky.  

 

        

Mgr. art. Anton Bakyta 

        riaditeľ 
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