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PROPOZÍCIE 
Obvodného kola celoštátnej speváckej súťaže detí  

v interpretácii slovenskej ľudovej piesne 
„SLÁVIK SLOVENSKA 2011“ 

 
Vyhlasovateľ  : Občianske Združenie Slávik Slovenska 
 
Organizátor    :         Centrum voľného času Elán Ružomberok 
   Oddelenie kultúry a estetiky 
 
Termín            : 6. mája 2011  /piatok/ 
 
Prezentácia     :  8.00 – 8.30 hod. 
  
Začiatok          :           8.45  hod. 
    
Miesto              :   kino Kultúra, Ružomberok 
 
Kategórie         :     I.  žiaci 1. – 3. ročníkov ZŠ, ZUŠ 
     II. žiaci 4. – 6. ročníkov ZŠ, ZUŠ, I. a II. roč.  osemročných gymnázií 
                                    III. žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ, ZUŠ, III. a IV. roč. osemročných gymnázií 
 
Účasť                :        Školské kolá sa musia uskutočniť do 15. apríla 2011. 
                                    Do obvodného kola postupujú len víťazi školského kola (I, II, III, kategórie) !  
                                                  
Podmienky       : Účastníci obvodného kola súťažia s dvomi ľubovoľnými piesňami, ktoré 
   budú obsahovať najmenej dve slohy.   
                                     

Pre súťažiacich vo všetkých  kategóriách  je podmienkou, aby jedna z piesní 
pochádzala zo Spevníčka SS 2011. Druhú pieseň si súťažiaci volia podľa  
vlastného výberu ( odporúčame  prihliadať na jej pôvod z regiónu, ktorý  
súťažiaci reprezentuje), ale môže byť aj zo spevníčkov vydaných 
v predchádzajúcich  ročníkoch. 

                                    Piesne musia mať ľudový pôvod, t.j. nesmú byť umelé, skomponované !  
                                    Súťažiaci musia mať hudobný doprovod v jednej piesni, druhú musí  

interpretovať bez doprovodu. 
 
                                     

 



Tóniny, v ktorých sú piesne v  Spevníčku uvedené, nie sú záväzné. Možno ich 
   prispôsobiť hlasovým a vekovým danostiam súťažiacich. 
    
 
Hodnotenie      :        Traja najlepší v každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami. 
súťaže                        Víťazi každej kategórie postupujú  do krajského kola, ktoré sa uskutoční 
                                    do 3. júna 2011. 
                                     
Prihlášky          :  Zasielajte na adresu CVČ Elán / Dončova 1/ , emailom alebo priniesť osobne 
   najneskôr do 29. apríla 2011 / piatok/. 
                                   Zároveň je potrebné zaslať do tohto termínu aj tlačivo „Hlásenie o uskutočnení 
                                    školského kola“. Propozície a tlačivá k OK Slávik Slovensko 2011 v elektro –  
   nickej podobe nájdete na www.cvcrk.sk. 
    
Poznámka         :  Spevníček SS 2011 si objednáva každá škola samostatne podľa pokynov, ktoré  

boli súčasťou Spevníčka SS 2010. 
Na súťaži bude k dispozícii klavír.  
 
Cestovné pre účastníkov (podľa pokynov pri prezentácii) ako aj ceny pre 
víťazov hradí Centrum voľného času Elán Ružomberok, stravné je nutné 
zabezpečiť si na vlastné náklady. 
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„Slávik Slovenska 2011“  

 
            Záväzná prihláška 

 
 

I. kategória : žiaci ročníkov 1. – 3. 
 
Meno a priezvisko : 
 
Názov piesne :     1. 
 
                             2.  
  
 

II.  kategória : žiaci ročníkov 4. – 6. 
 
 
Meno a priezvisko : 
 
Názov piesne :    1. 
 
                            2.       
 
 

III.  kategória : žiaci ročníkov 7. – 9.  
 
Meno a priezvisko : 
 
Názov piesne :     1. 
 
                             2.  
 
 
       Pečiatka školy 

       
 
            Záväznú prihlášku zaslať do 29. apríla 2011!!! 
 


