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                                      Vážení pedagógovia, priatelia, naši slávici, 
 

Výkonný výbor súťaže  Slávik Slovenska sa na základe mnohých ohlasov v prospech 
projektu rozhodol pre rok 2021 vydať skrátenú verziu  Propozícií a organizácie  podujatia. 

 
Zámerom je umožniť deťom návrat do neopakovateľnej súťažnej atmosféry a umožniť 

im aj v tejto náročnej dobe zažiť krásu súťaže v ľudovej piesni a dať priestor na rozvíjanie 

talentov. 
 
Pre Slávika Slovenska 2021 zostáva v platnosti repertoár súťažných piesní uverejnený v Spevníčku 
Slávika Slovenska 2020! 
 
O prípadných zmenách v organizácii súťaže okresného a krajského kola v súvislosti s aktuálnymi 
nariadeniami RÚVZ Vás budeme informovať na webovej stránke www.cvc.trnava.sk 
 
Aktuálne informácie o konaní jubilejného ročníka Slávika Slovenska 2021 budú priebežne 
uverejňované na stránke www.slavikslovenska.org   
 
 
Ďakujeme  
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       Slávik Slovenska 2021 
                   30. jubilejný ročník celoštátnej speváckej súťaže - okresné kolo 
                                             a skrátená verzia postupových kôl 
 

Vyhlasovateľ súťaže :  Občianske združenie Slávik Slovenska 
Organizátor :   Centrum voľného času v Trnave z poverenia OÚ odbor školstva v Trnave 
Miesto :   Centrum voľného času v Trnave, V jame 3 
 

Základné / školské kolá je potrebné uskutočniť najneskôr do 30. septembra 2021! 
 

Okresného kolo: 12. október  2021  - prezentácia   o 800 – 845 h. 
        - začiatok súťaže  o 900 h. 

Prihláška :                 do 6.októbra 2021  (osobne, telefonicky, mailom)   na adresu CVČ Trnava 

 

Kategórie :             Súťaž je určená žiakom ZŠ, 8-ročných gymnázií a žiakom ZUŠ 

I. kategória  – žiaci 1. – 3. roč. ZŠ a žiaci ZUŠ + nulté ročníky ZŠ 
   II. kategória  – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ, žiaci 1. roč. 8-ročných gymnázií a žiaci ZUŠ 

III. kategória  – žiaci 7. – 9. roč. ZŠ, 2. až 4. roč. 8-ročných  gymnázií a žiaci ZUŠ 

Žiaci, reprezentujúci ZUŠ, sa do kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných ročníkov ZŠ a 8-ročných 

gymnázií. 
Podmienky súťaže :  
a)súťažiaci  spievajú povinne dve súťažné piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní bola zo  Spevníčka SS 2020. 
Spevník je  k dispozícii na webovej stránke www.slavikslovenska.org; 
b) druhú pieseň si zvolia podľa vlastného výberu. Obidve piesne môžu byť zo Spevníčka SS 2020; 
c) nie je proti pravidlám, ak  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! 
 

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

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

KRAJSKÉ KOLO          - 26.október 2021 v CVČ v Trnave, V jame 3, Trnava 

 CELOSLOVENSKÉ NÁRODNÉ FINÁLOVÉ KOLO a GALAKONCERT VÍŤAZOV - 13. november 2021 

                                 v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu v Bratislave  
        

 
    Mgr. Andrej HAVLÍK 

Kontakt : Ing. Mária BEHÍLOVÁ,  3236/697                                                                          riaditeľ CVČ 
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Návratka – SLÁVIK SLOVENSKA 2021 - okresné kolo 
 
Škola : ............................................................................................................................................................................................................... 

 
                                                                Súťažiaci I. kategória  
Meno a priezvisko : .................................................................................................................................................................................... 
Názov piesní :  
1. pieseň ........................................................................................................................................................................................................... 
2. pieseň ........................................................................................................................................................................................................... 
Hudobný doprovod : druh hudobného nástroja + meno a priezvisko korepetítora : 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Kontakt (meno,tel.,mail) na zodpovedného pedagóga  .................................................................................   
 

 
 

    Súťažiaci II. kategória  
Meno a priezvisko : .................................................................................................................................................................................... 
Názov piesní :  
1. pieseň ........................................................................................................................................................................................................... 
2. pieseň ........................................................................................................................................................................................................... 
Hudobný doprovod : druh hudobného nástroja + meno a priezvisko korepetítora : 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Kontakt (meno,tel.,mail) na zodpovedného pedagóga  .................................................................................   
 
 
 

                                                               Súťažiaci III. kategória  
Meno a priezvisko : .................................................................................................................................................................................... 
Názov piesní :  
1. pieseň ........................................................................................................................................................................................................... 
2. pieseň ........................................................................................................................................................................................................... 
Hudobný doprovod : druh hudobného nástroja + meno a priezvisko korepetítora : 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Kontakt (meno,tel.,mail) na zodpovedného pedagóga  .................................................................................   
 
 
 

....................................................................... 
              riaditeľ školy 
 
 
 
 

 


