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       29. ročník celoštátnej speváckej súťaže - krajské kolo 
 

Vyhlasovateľ súťaže : Občianske združenie Slávik Slovenska 

Organizátor :   Kalokagatia – CVČ z poverenia OÚ odbor školstva v Trnave 

Termín :   24. mája 2019  - prezentácia   o 800 – 845 h. 
        - začiatok súťaže  o 900 h. 

Miesto :   Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava 

Kategórie :   Súťaž je určená žiakom ZŠ, 8-ročných gymnázií a žiakom ZUŠ 
I. kategória  – žiaci 1. – 3. roč. ZŠ a žiaci ZUŠ + nulné ročníky ZŠ 

    II. kategória  – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ, žiaci 1. roč. osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ 

III. kategória  – žiaci 7. – 9. roč. ZŠ, 2. až 4. roč. osemroč.  gymnázií a žiaci ZUŠ 

Žiaci, ktorí reprezentujú ZUŠ, sa do kategórií zaraďujú podľa nimi 
navštevovaných ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií. 

Podmienky súťaže :  Súťažiaci : 

 a) spievajú povinne dve súťažné piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní bola zo 
Spevníčka SS 2019. Spevník je k dispozícii na príslušnej web stránke; 
b) druhú pieseň si volia podľa vlastného výberu. Obidve piesne môžu byť zo 
Spevníčka SS 2019; 
c) nie je proti pravidlám, ak si súťažiaci druhú pieseň zvolia zo spevníkov vydaných 
v predchádzajúcich ročníkoch SS; 
d) pri jednej zo súťažných piesní je POVINNÝ hudobný (inštrumentálny) 
doprovod. Druhú pieseň interpretujú bez sprievodu (á capella); 

e) doporučujeme vybrať dve rytmicky rozdielne piesne. Pri výbere druhej piesne 
prihliadať na jej pôvod z regiónu, ktorý súťažiaci reprezentuje. 

KAŽDÁ Z PIESNÍ MUSÍ MAŤ MINIMÁLNE DVE SLOHY! 

Prihláška :   Prihlášku posielajte do 20. mája 2019 na adresu Kalokagatia – CVČ. 

Postup :  Do krajského kola postupujú iba víťazi jednotlivých kategórií okresného 
kola, náhradníkmi sú súťažiaci umiestnení na druhom mieste. 

Do finálového kola postupujú iba víťazi jednotlivých kategórií krajského 
kola, náhradníkmi sú súťažiaci umiestnení na druhom, resp. ďalšom mieste. 

 

CELOSLOVENSKÉ NÁRODNÉ FINÁLOVÉ KOLO a GALAKONCERT VÍŤAZOV sa uskutoční 25. - 26. 
júna 2019. Usporiadateľom je Občianske združenie SLÁVIK SLOVENSKA a spoluorganizátori. 

Miesto konania finálového kola bude zverejnené na internetovom portáli 
www.slavikslovenska.org 

        

     Mgr. Andrej HAVLÍK 
                                                                                                                               riaditeľ K – CVČ 
Kontakt : Ing. Mária BEHÍLOVÁ,  3236/697
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