
Základná umelecká škola Ferka Špániho 
Martinská 1770/19, 01008 Žilina 

tel: +421 911 749 200 

 

 

 

Základná umelecká škola Ferka Špániho v Žiline vyhlasuje 

prvý ročník speváckej súťaže  

 
 

 

Spevácka súťaž Pavla Kršku 2023 

 

súťaž určená žiakom ZUŠ 

 

 

 

 

Organizačné pokyny: 

 

1. Termín:  3.6.2023 

 

2. Miesto: Koncertná sála L. Árvaya Konzervatória v Žiline, J. M. Hurbana 48, 01001 

Žilina 

 

3. Účastnícky poplatok: ( nezahŕňa obed )   

    15 eur – súťažiaci, 10 eur – pedagóg, 10 eur – korepetítor, prosíme uhraďte bankovým    

prevodom na číslo účtu: IBAN - SK39 5600 0000 0003 0401 3003 

    VS - 052022 

Do poznámky pre adresáta uveďte ,,Spevácka súťaž Pavla Kršku 2023“ 

 

4. Prihlášku treba vyplniť elektronicky na stránke www.spanihozus.sk do 1. mája 2023 

 

5. Poplatok sa po uzávierke prihlášok nevracia. Z poplatku bude hradený honorár pre 

porotu, organizačné náklady, ceny pre súťažiacich a občerstvenie. 

 

6. Účastnícky poplatok a cestovné náklady si hradia účastníci súťaže. 

 

7. Každá škola si zabezpečí korepetítora sama. 

 

8. Spievanie spamäti je podmienkou.  

 

9. Podrobný časový harmonogram a zadelenie skúšobných tried dostanete pri prezentácií. 

 

10. Prihlásený účastník súhlasí so spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov a 

audiovizuálnych záznamov zo súťaže na webovej stránke ZUŠ, na verejne prístupných 

miestach a tlačovinách školy. 

 

http://www.spanihozus.sk/


 

11. Príchod a prezentácia účastníkov ( hlavná budova konzervatória ):      do 8:30 hod 

    Otvorenie súťaže:                                                                                    o 9:00 hod 
     
 

12. Zloženie poroty 

Porota bude v zložení pedagógov spevu ZUŠ a Konzervatórií. Členovia poroty budú 

predstavení v úvode súťaže.  

 

13. Na stránke www.spanihozus.sk, v kolónke súťaže – ,,Spevácka súťaž Pavla Kršku 

2023“, budú sprístupnené notové materiály na stiahnutie. 

 

 

 

Podmienky súťaže: 

Sólový spev: 
Kategórie:                                                                                          Súťažný repertoár: 

 

I.kat.: 7 – 9 roční                                            1 ľudová pieseň v úprave Pavla Kršku 

                                                                          ( povolené transponovanie)                                                                                                                                                                                                         

                                                                         1 umelá pieseň 

 

II.kat.: 10 – 12 roční                                      ľudová pieseň v úprave Pavla Kršku 

                                                                         ( povolené transponovanie) 

                                                                        1 umelá pieseň 

 

III.kat.: 13 – 15 roční                                    1 ľudová pieseň v úprave Pavla Kršku 

                                                                        1 pieseň umelá, alebo ľudová v úprave slov.  

                                                                        skladateľa 

                                                                            

 

IV.kat.: 16 – 18 roční                                    1 ľudová pieseň v úprave Pavla Kršku 

                                                                        1 umelá pieseň v úprave Pavla Kršku 

                                                                        1 pieseň umelá, alebo ľudová v úprave    

                                                                        slov.skladateľa 

                                                                                                  

 

Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania súťaže. 

 

 

Hodnotenie a ocenenia: 
Porota hodnotí súťažný výkon ako celok.  

Odborná porota udeľuje v každej kategórii umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom 

pásme na základe dosiahnutého počtu bodov a ďalšie mimoriadne interpretačné ceny.  

Porota má právo neudeliť niektoré z ocenení v pásmach. 

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých kategórii bude ocenený titulom 

„Absolútny víťaz speváckej súťaže Pavla Kršku 2023“. 

 

http://www.spanihozus.sk/


 

 

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme veľa úspechov 

 

Riaditeľka školy 

 

Mgr. Dagmar Wróbelová 
  

 

   Ďalšie informácie na tel.č. 0911 749 200                  

 

  e-mail: sutazpavlakrsku @gmail.com 

 

  

 
  

 

 

 

 

 


