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  ... hľadáme novú 

SUPERSTAR  
 

  

21. ročník okresnej súťaže v speve populárnej piesne – jednotlivci 
  

Vyhlasovateľ a   
organizátor  Centrum voľného času, V jame 3, 917 08 Trnava 
  

Termín    2.marec 2023  
Miesto konania   Kino HVIEZDA, Paulínska ul. Č.1., Trnava 

Prezentácia, zvukové skúšky :  od 8 00 do 8 45 hod.    

Začiatok súťaže   9.15 hod. 

Prihlášky  do  17. februára 2023  na adresu CVČ V jame 3, Trnava 
   mail: trnava.cvc@gmail.com 
 
 

Súťažné kategórie A. kategória - žiaci 1. – 3. ročníkov ZŠ a príslušné ročníky ZUŠ 

 B. kategória - žiaci 4. – 6. ročníkov ZŠ a žiaci príslušných tried 8-roč. gymnázií, ZUŠ 
 C. kategória - žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ a žiaci príslušných tried 8-roč. gymnázií, ZUŠ 
 D.kategória – študenti stredných škôl a gymnázií 
 
Súťažné podmienky : - súťažiaci súťaží s JEDNOU PIESŇOU (naživo, cez mikrofón) podľa vlastného výberu  
 - hudobný podklad priniesť  na USB alebo na OZNAČENOM CD 
 - hudobný podklad iba v hudobnom aranžmáne – NIE so stíšeným originálnym spevom. 

V opačnom prípade nebude možné takýto podklad použiť pri speve !!! 
 - povolený je hudobný doprovod ľubovoľným hudobným nástrojom. Treba uviesť v prihláške 

kvôli príprave techniky, ak bude potrebná ! 
 - nie je možné súťažiť s piesňou, s ktorou sa už súťažiaci prezentoval v tejto speváckej súťaži

  
Hodnotenie Odborná porota , menovaná organizátorom hodnotí: 

  - hlasový fond súťažiaceho, frázovanie, dodržanie melódie 
  -  vhodný výber piesne adekvátny veku súťažiaceho 
  - javisková prezentácia piesne 
  -  porota si vyhradzuje právo zastaviť súťažiaceho, prípadne zopakovaťspev , pokiaľ to 
    uzná za vhodné na hodnotenie  

 
Postup - víťazi každej kategórie základného získaju diplom a cenu 
 Pre víťazov a záujemcov je možné sa ďalej prihlásiť  do súťaže Malokarpatský slávik, ktorú 

každoročne organizuje Malokarpatské osvetové stredisko  
 
 
Vybavuje – kontakt : M. BEHÍLOVÁ,  3236/697  
 

Mgr. Andrej Havlík 
      riaditeľ CVČ 
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...hladáme novú  SUPERSTAR 

      

     PRIHLÁŠKA 
   na okresnú súťaž v speve populárnej piesne r. 2023 
 

Názov školy ......................................................................................................................................  

Adresa školy ....................................................................................................................................  

Meno a priezvisko súťažiaceho.......................................................................................................  

Kategória  ............................................ 

Názov piesne (+ meno pôvodného interpréta)................................................................................ 

  Použitý podklad (USB alebo CD) ..................................................................................................... 

Doprovodný hudobný nástroj (ak je použitý.................................................................................... 

Meno korepetítora ......................................................................................................................... 

Zodpovedný pedagóg: ................................................................................................................... 

tel.: ................................................................................ 

mail: .............................................................................. 

 

UPOZORNENIE: prosíme vyplniť všetky potrebné údaje na prihláške! 

 

 

Podpis/pečiatka školy 

 

 
 


