
       Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11,  Košice 

 

 

Vás pozýva na 5. ročník súťaže  KOŠICE STAR,  ktorá sa uskutoční 

27.02.2019 v priestoroch EP  Popradská 86.  
 

PROPOZÍCIE 

 

Hlavným cieľom  je na základe prehĺbenia citlivosti k hudbe, spevu rozvíjať 

osobnostný rozvoj detí. Súťaž je súčasťou celomestskej súťaže „Škola plná talentov 

– Super škola“. 

 

Podmienky súťaže: 

 

 Do súťaže sa môže prihlásiť dieťa, spevácky zbor s výberom jednej piesne 

v populárnom žánri, ktorú odprezentuje pred odbornou porotou.  

Po každej kategórii zároveň prebehne aj vyhodnotenie a odovzdanie cien 

víťazom.  

Registrácia jednotlivých kategórii bude prebiehať priebežne 27.02.2018 od 07:30 

hod. Presný časový harmonogram  bude oznámený po ukončení prihlasovania.  

Zmena programu je vyhradená podľa počtu prihlásených.  

 
 

UPOZORNENIE: DIEŤA, KTORÉ NAVŠTEVUJE ZUŠ, PROSÍM, 

PRIHLÁSTE DO KATEGÓRIE ZUŠ POD HLAVIČKOU ZŠ.  

POROTA SI V  PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEZROVNALOSTÍ 

VYHRADZUJE PRÁVO PRERADIŤ SÚŤAŽIACEHO DO INEJ 

KATEGÓRIE. 
 

 

Podklady piesní, prosím, pošlite spolu s prihláškou do 18.02.2019 na mailovú 

adresu alebo doručte osobne do CVČ, EP Popradská 86 s označením názvu 

súťaže v MP3 formáte s presným označením mena a kategórie súťažiaceho.  

Napr.: Agnes_Hornyak_5K.mp3 

Zmena piesne po prihlásení nie je možná!  

 

 
 

Poznámka: 

Účasťou  v súťaži žiak získava pre svoju školu body do celoročnej súťaže:  

Škola plná talentov – Super škola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hudobné zabezpečenie CVČ: 
 

V EP Popradská poskytujeme k prezentácii:  

- klavír 

- syntetizátor 

- akustickú gitaru 

- CD prehrávač aj so vstupom na USB 

- Aparatúru 

 

Kategórie: 
 

1. kategória:  4. – 6.-ročné deti (MŠ) 

2. kategória:  1. – 4. ročník ZŠ 

3. kategória:  5. – 6. ročník ZŠ; príma – sekunda OG 

4. kategória:  7. – 9. ročník ZŠ; tercia – kvarta OG 

5. A kategória:  1. stupeň ZUŠ ( 1.r.- 4.r. ) 

5. B kategória:  2. stupeň ZUŠ ( 5.r.- 9.r. )  

6. kategória:  16 rokov a viac  

7. kategória:  konzervatóriá a ZUŠ 2. a 3.stupňa 

8. kategória: spevácke zbory  

 

PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM SA URČÍ PODĽA POČTU 

PRIHLÁSENÝCH ŽIAKOV.   

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

 

Účastnícky poplatok:  

2,00€ za žiaka  

 

Prihlášky posielajte najneskôr do 18.02.2019 na mailovú adresu 

tomcova@cvckosice.sk alebo doručte osobne do CVČ, EP Popradská 86. 

 

(Čas a dátum sa môže meniť podľa programu a počtu zúčastnených. ) 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!     

                       

 

 

 

                       PaedDr. Alena Mocná 

                                             riaditeľka CVČ                                                          
                                

                    

                      


