
       Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11,  Košice 

 

 

PROPOZÍCIE 

9. ročníka celomestskej speváckej súťaže  
KOŠICE STAR 

 

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

osobnostný rozvoj detí.  

 

Súťaž je súčasťou celomestskej súťaže „Škola plná talentov – Superškola“ pod záštitou 

primátora mesta Košice a každý žiak svojou účasťou získava body pre svoju školu. 

 

 

Súťaž sa uskutoční 27.02.2023 (pondelok)  

v priestoroch EP Popradská 86 od 7.45 hod. 

Súťaž sa bude konať podľa jednotlivých kategórii a harmonogramu 

. 

PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM SA URČÍ PODĽA POČTU 

PRIHLÁSENÝCH ŽIAKOV.   
 

Podmienky súťaže: 

 

Do súťaže sa môže prihlásiť súťažiaci/spevácky zbor/školská kapela s výberom jednej 

piesne v ľubovoľnom žánri s preferenciou populárnej piesne, ktorú osobne odprezentuje 

pred odbornou porotou.  

Podklady piesní je potrebné zaslať spolu s prihláškou do 17.02.2023 na mailovú adresu 

cvc@cvckosice.sk  alebo doručiť osobne do CVČ, EP Popradská 86. 

Súťažné piesne musia byť v MP3 formáte s presným označením názvu súťaže,  mena, 

priezviska  a kategórie súťažiaceho.  

Napr.: Košice Star, Agnes_Hornyak_5K.mp3 

Zmena piesne po prihlásení nie je možná! 
  

Z jedného školského zariadenia sa môže prihlásiť ľubovoľný počet súťažiacich.  

 

Priebeh súťaže: 

 

Registrácia jednotlivých kategórii bude prebiehať priebežne v deň súťaže  27.02.2023 

od 07.45 hod. Presný časový harmonogram  bude súťažiacim oznámený po ukončení 

prihlasovania. 

Po každej kategórii zároveň prebehne aj vyhodnotenie a odovzdanie cien víťazom.  
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Súťažné 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  

     9. kategória:     školské kapely 

 
UPOZORNENIE: DIEŤA, KTORÉ NAVŠTEVUJE ZUŠ A CHCE SÚŤAŽIT ZA SVOJU ZŠ 

PRIHLÁSTE, PROSÍM,  DO KATEGÓRIE ZUŠ POD HLAVIČKOU ZŠ.  

POROTA SI V  PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEZROVNALOSTÍ VYHRADZUJE PRÁVO 

PRERADIŤ SÚŤAŽIACEHO DO INEJ KATEGÓRIE. 

 

Hudobný sprievod nie je povinný, ale odporúčaný. Do prihlášky, prosím, 

konkrétne uveďte druh hudobného sprievodu,  spev bez sprievodu. (acapella, mp3, 

hudobný nástroj atď). 
 

 Hudobné zabezpečenie CVČ: 
 

V EP Popradská poskytujeme k hudobnej a speváckej prezentácii:  

- klavír 

- syntetizátor 

- akustickú gitaru 

- aparatúru, mikrofón 

 
Účastnícky poplatok:  

5,- € za súťažiaceho – potrebné uhradiť v deň podujatia 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

 
Vybavuje:  

Mgr. Šváb-Hornyák Ágnes,  hornyak@cvckosice.sk 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!     

                       

 

                       Mgr. Denisa Drimáková   

                                                                            riaditeľka CVČ                    -

___________________________________________________________________________
                               

Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk. 

 
príloha 1 – prihláška  
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