
P R O P O Z Í C I E 

 
KRAJSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A PREHLIADKY 

DOSPELÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV 
 

 

 
TERMÍN: 30. august 2015 

 

MIESTO: Kostol sv. Michala Archanjela,  Kultúrny dom ,Jasenica 

 

USPORIADATELIA: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

    Obec Jasenica 

 

 

CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE A JEJ POSLANIE: 

 

Krajská postupová súťaž a prehliadka dospelých speváckych zborov  je prezentáciou 

najúspešnejších  speváckych zborov z Trenčianskeho kraja. 

Cieľom súťaže je poskytnúť  speváckym zborom dospelých možnosť ďalšieho kvalitatívneho 

rastu, odborné usmerňovanie, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu. Sekundárne súťaž 

umožňuje prezentáciu v žánri, ktorý nepatrí k najpreferovanejším, a tiež skvalitňuje kultúrnu 

ponuku v mieste konania. 

 

PODMIENKY ÚČASTI  V SÚŤAŽI 

 

Krajskej postupovej súťaže a prehliadky sa môžu zúčastniť  spevácke zbory dospelých 

z Trenčianskeho kraja na základe návrhu príslušného regionálneho osvetového strediska.  

1. Súťaže sa môžu zúčastniť  v kategórii  veľkých zborov mužské, ženské alebo miešané 

spevácke zbory s počtom spevákov od 24 do 45, v kategórii komorných zborov s počtom 

členov od 14 do 23. 

Krajskej súťaže sa môžu zúčastniť aj vokálne skupiny s počtom členov do 12, ktoré môže 

porota odporučiť do celoslovenskej prehliadky vokálnych skupín  Vianoce a cappella. 

Prehliadku v mesiaci december organizuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom 

(www.osvetaziar.sk) 

 

2. Podmienkou pre akceptáciu je splnenie dramaturgických podmienok: 

    °  zaradenie skladby, ktorej autor sa narodil pred rokom 1650, 

    °  ľubovoľnú skladbu slovenského autora, 

    °  skladbu svetového skladateľa, napísanú po roku 1985, 

    °  ostatné skladby (do časového limitu) môžu byť doplnené ľubovoľne. 

    Súťažný program zboru musí byť v časovom limite 15 – 19 minút čistej hudby. 

 

3. Podmienkou  absolvovania krajskej súťaže je zaslanie prihlášky s uvedením súťažného       

    repertoáru a charakteristiky speváckeho zboru. 

 

 

http://www.osvetaziar.sk/


PROGRAM SÚŤAŽE 

 

Program pozostáva 

      ° zo súťažnej časti 

         prezentácia súťažného repertoáru  speváckych zborov 

      ° zo vzdelávacej časti 

         rozborový a hodnotiaci seminár o súťažných vystúpeniach  speváckych zborov 

 

 

HODNOTENIE ÚČINKUJÚCICH 

 

Súťažné vystúpenia speváckych zborov bude hodnotiť odborná porota menovaná riaditeľkou 

Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici. 

Odborná porota sa bude riadiť hodnotiacimi kritériami vyhlasovateľa súťaže, ktorými sú: 

intonácia, rytmus, hlasová kultúra, výrazová kvalita interpretácie, zaujímavosť a 

inšpiratívnosť dramaturgie, hodnotenie dirigentského výkonu a celková umelecká úroveň 

zboru. 

Organizátori krajskej postupovej súťaže udelia diplomy a ceny za  zlaté pásmo (86 – 100 

bodov),  strieborné pásmo (71 – 85 bodov) a bronzové pásmo (pod 71 bodov) na základe 

návrhu odbornej poroty. Do celoštátnej súťaže postupuje spravidla spevácky zbor s najvyšším 

počtom bodov. Organizátori krajskej súťaže na návrh odbornej poroty môžu navrhnúť a 

odporúčať aj spevácky zbor z nižšieho miesta. Organizátor celoštátnej súťaže rozhodne podľa 

koncepcie a možnosti, či je možné návrh prijať. 

 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 

 

Náklady spojené s účasťou v krajskej súťaži a prehliadke / doprava, strava / súťažiacim hradí 

organizátor v zmysle platných predpisov. 

 

 

 

 

Spevácke zbory navrhnuté príslušným regionálnym osvetovým strediskom  zašlú svoje 

prihlášky potvrdené regionálnym osvetovým strediskom s uvedením súťažného 

repertoáru a charakteristiky   speváckeho zboru  do  31. júla 2015  na  adresu : 

 

Mária Martikáňová 

Považské osvetové stredisko 

Ul. slovenských partizánov 1132/52 

017 01 Považská Bystrica 

č.t., fax : 042/4323574, mob.: 0901 918 816, 0917 787 062 

e-mail: pospb@pospb.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIHLÁŠKA 
do krajskej postupovej súťaže a prehliadky dospelých speváckych zborov 

30. august 2015, Jasenica 

 

 

 

 

NÁZOV  SPEVÁCKEHO ZBORU:…………………………………................................ 

 

MIESTO, ZRIAĎOVATEĽ:………………………………………………………………... 

 

UMELECKÝ  VEDÚCI / DIRIGENT / :…………………………………………………... 

 

KONTAKTNÁ ADRESA :…………………………………………………………………… 

 

TELEFÓN : …………………………………………………………………………………… 

 

E mail : ………………………………………………………………………………………… 

 

POČET ČLENOV : …………………………………………………………………………... 

 

 

SÚŤAŽNÝ REPERTOÁR : ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

CHARAKTERISTIKA SPEVÁCKEHO ZBORU :………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………….     ……………………………. 

potvrdenie ROS       podpis um.vedúceho SZ 

 

 


