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Vec: Krajská prehliadka – MLÁDEŽ SPIEVA 2017.
Na základe plánu krajských podujatí sa uskutoční 26.4.2017 so začiatkom o 10.00 h
krajská prehliadka detských speváckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA 2017 v priestoroch
Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou.
Program súťaže:
Program pozostáva
1. zo súťažnej časti:
– prezentácia súťažného repertoáru detských speváckych zborov;
2. z nesúťažnej časti:
– nesúťažné koncerty hosťujúcich speváckych zborov
3. zo vzdelávacej časti:
– rozborový a hodnotiaci seminár o súťažných vystúpeniach speváckych zborov,
Poslanie súťaže:
Postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva je najstaršou a v
posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí na Slovensku. V roku
2017 sa uskutoční jej 48. ročník. Účastníci Mládež spieva – deti a mládež jednotlivých typov
škôl, a to základných umeleckých a stredných – sa učia svojím spevom vnímať krásu hudby,
pestujú a uchovávajú si spevnosť ako jeden z výrazných, hoci v poslednom čase
oslabovaných atribútov kultúry osobnosti moderného človeka. Vytváranie návyku spievať,
mať záľubu a porozumenie pre kultivovaný spev má osobitný význam v dnešnej dobe, keď sa
mladému človeku vtieravo primárne ponúka v reprodukovanej forme monofunkčná hudba
priemyslu zábavy. Účinkovanie v speváckom zbore preto vedie nielen ku kontinuite
v speváckych prejavoch v celoživotnom procese (v detských, mládežníckych,
vysokoškolských, dospelých, cirkevných zboroch a pod.), ale vytvára tiež predpoklady na
rozšírenie poslucháčskej bázy vážnej hudby a v konečnom dôsledku na orientáciu na vyššie
kultúrne a duchovné hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára v mladých ľuďoch nielen pocit
spolupatričnosti so svojimi rovesníkmi rovnakých záujmov, ale ich výrazne aktivizuje a
motivuje v ich snahe zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie ciele. Pre
pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies je ideálnym priestorom na
napĺňanie vlastných, no predovšetkým spoločensky prospešných pedagogicko-výchovných

cieľov. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských
speváckych zborov a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej
činnosti. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, prostredníctvom ktorej sa slovenskému
publiku približujú diela jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej
proveniencie.
Štruktúra súťaže
Súťaž je trojstupňová, pozostáva spravidla z regionálneho, krajského a celoštátneho kola
súťaže.
Podmienky účasti na súťaži
Súťaž je určená pre detské spevácke zbory. Členmi zborov sú prevažne žiaci základných
umeleckých škôl a základných škôl. Na postupovej súťaži sa môže zúčastniť každý detský
spevácky zbor pôsobiaci na území Slovenskej republiky, ktorého členovia v roku konania
postupovej súťaže dosiahnu vek 15 rokov, pričom je možná tolerancia porušenia horného
vekového limitu maximálne u 20 % členov speváckeho zboru.
Do základného kola súťaže (regionálne/krajské kolo) sa hudobné telesá prihlasujú v rámci
samosprávneho kraja podľa svojho bydliska alebo miesta, kde študujú. Ak sa v jednotlivých
regiónoch/krajoch z vážnych dôvodov základné kolo neuskutoční, môže sa hudobné
teleso prihlásiť do základného kola v inom regióne/kraji, ak s tým budú súhlasiť
usporiadatelia.
Jednou z podmienok akceptácie speváckeho zboru na súťaži je splnenie dramaturgických
požiadaviek, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. V roku 2017 oslávia svoje jubileum
traja významní slovenskí skladatelia: Ladislav Burlas, Milan Novák a Ivan Hrušovský.
Poradný zbor Národného osvetového centra pre zborový spev preto rozhodol, že podujatie
Mládež spieva 2017 bude venované práve týmto trom skladateľom a ako povinnú skladbu na
nacvičenie zvolil akúkoľvek pieseň, ktorej autorom je Ladislav Burlas, Milan Novák alebo
Ivan Hrušovský. Poradný zbor teda na rok 2017 neurčil konkrétnu povinnú pieseň na
nacvičenie, ale rozhodol sa ponechať zborom voľný výber z tvorby týchto troch skladateľov.
Poradný zbor však zostavil zoznam diel, kde je možné nájsť skladby vhodné na túto súťaž
(zoznam diel bude zverejnený na stránke NOC) a v prípade nejasností odporúča kontaktovať
odbornú pracovníčku NOC Mgr. Dominiku Semaňákovú.
Okrem povinnej skladby sa zborom odporúča do súťažného programu zaradiť aj polyfónnu
skladbu (kánon) a úpravu ľudovej piesne.
Práva a povinnosti súťažiacich:
1. Súťažiaci sú povinní:
a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže,
b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže.
2. Súťažiaci majú právo:
a) na dodržiavanie vopred stanovených podmienok súťaže,
b) žiadať potvrdenie o účasti na súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži;
c) vyjadriť sa v dialógu s odbornou porotou k programovému výstupu.
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže:
1. Bezpečnosť a ochranu zdravia vo všeobecnosti zabezpečuje organizátor súťaže.
2. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (dirigenta,
organizačného vedúceho zboru alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich
bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

Spôsob hodnotenia súťaže
Usporiadatelia zabezpečia pre členov odbornej poroty vhodné podmienky na hodnotenie
výkonov umeleckých telies.
Úlohou odborných porôt je na základe hodnotiacich kritérií posúdiť úroveň súťažiacich
zborov a navrhnúť organizátorovi súťaže udelenie cien a čestných uznaní. Hodnotiace
kritéria sú: intonácia, rytmus, hlasová kultúra, výrazová kvalita, interpretácie,
zaujímavosť a inšpiratívnosť dramaturgie, hodnotenie dirigentského výkonu a celková
umelecká úroveň zboru. Dôležitou úlohou poroty regionálnych a krajských kôl je navrhnúť
na postup do vyššieho kola súťaže najlepšie zbory, a to minimálne jeden, maximálne tri.
Odborné poroty na všetkých stupňoch súťaže vyhodnotia súťažné vystúpenia podľa
hodnotiacich kritérií a zaradia zbory do pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Odborný garant
na všetkých stupňoch súťaže udelí na návrh poroty diplomy za umiestnenie v jednotlivých
pásmach. Porota zároveň môže/nemusí udeliť aj špeciálnu cenu za interpretáciu diela
slovenského skladateľa alebo iné ocenenia.
V jednotlivých kolách sa udeľujú aj ceny spoluorganizátorov.
Členovia poroty sa zúčastnia na odbornom seminári (hodnotiacom stretnutí) so zástupcami
(vedúci, dirigenti) súťažiacich zborov, na ktorom odborne vyhodnotia ich jednotlivé
vystúpenia a zdôvodnia svoje návrhy na udelenie cien. Členovia poroty vyhotovia zápis zo
zasadnutia, v ktorom uvedú výsledky súťaže a návrh postupujúcich speváckych zborov do
celoštátneho kola.
Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedajú usporiadatelia a predsedovia porôt, ktorí
spracúvajú a odovzdávajú usporiadateľom výsledky súťaže.
Usporiadatelia nižšieho kola súťaže odovzdávajú výsledky vyhlasovateľovi súťaže Mládež
spieva 2017 – Národnému osvetovému centru – v stanovenom termíne vo forme protokolu, a
to najneskôr do 30. apríla 2017.
Ocenenie účinkujúcich:
Ceny a diplomy zabezpečujú organizátori podujatí.
Podmienky a postup do celoštátneho kola súťaže
1. Podmienkou účasti na celoštátnom kole 48. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky
detských speváckych zborov Mládež spieva je úspešné účinkovanie speváckeho zboru v
krajskej súťaži Mládež spieva 2017. O postupe do celoštátneho kola rozhoduje na základe
súťažných vystúpení porota, zostavená podľa spomenutých pravidiel.
Na vyšší stupeň súťaže postupuje spravidla spevácky zbor zo zlatého pásma. Organizátori
nižšieho stupňa súťaže na návrh odbornej poroty môžu navrhnúť a odporúčať aj ďalšie
spevácke zbory z nižších pásiem.
O definitívnom počte kolektívov v celoštátnom kole súťaže rozhodne poradný zbor
Národného osvetového centra pre zborový spev najneskôr do 15. mája 2017.
Maximálny možný počet spevákov v zbore je stanovený na 42 spevákov.
Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (dirigenta,
organizačného vedúceho zboru alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši
ich problémy organizačného či sociálneho
charakteru.
Termín zaslania prihlášok do celoštátneho kola súťaže Mládež spieva 2017 je do 30. apríla
2017.

Minutáž súťažného vystúpenia (v regionálnom, krajskom aj celoštátnom kole) je pre detské
spevácke zbory 10 – 14 minút čistej hudby. Prekročenie časového limitu súťažného
vystúpenia môže porota zohľadniť v záverečnom hodnotení.
Na krajskom stupni súťaže sa môžu zúčastniť zbory, ktoré nenacvičili povinnú skladbu,
avšak v tom prípade bez možnosti postupu na celoštátny stupeň súťaže.
Podmienkou účasti na celoštátnom kole súťaže je zaslanie záväznej prihlášky
vyhlasovateľovi a odbornému garantovi súťaže – Národnému osvetovému centru, a to
najneskôr do 30. apríla 2017.
Prihlášku je potrebné poslať na e-mailovú adresu: dominika.semanakova@nocka.sk.
Zaslaním prihlášky súťažiaci akceptujú pravidlá a podmienky súťaže a zaväzujú sa
rešpektovať pokyny organizátora súťaže.
Záväzná prihláška na celoštátne kolo súťaže bude obsahovať:
a) Názov a krátku charakteristiku speváckeho zboru (max. 150 slov).
b) Zoznam členov, dirigenta, umeleckého a organizačného vedúceho.
c) Kontakt na organizačného vedúceho speváckeho zboru.
d) Súťažný program – presný zoznam skladieb (autor skladby, názov diela) a minutáž
jednotlivých
skladieb.
e) Notový materiál ku všetkým súťažným skladbám (notový materiál je potrebné poslať spolu
s prihláškou v elektronickej verzii alebo poštou).
f) Kvalitnú fotografiu speváckeho zboru – do programového bulletinu a na propagáciu
podujatia.
(V prípade nekvalitnej fotografie si organizátor vyhradzuje právo neuverejniť spevácky zbor
v programovom bulletine.)
Rozpočet súťaže
1. Nižšie stupne súťaže sú financované podľa možností úradov samosprávnych krajov
a regionálnych osvetových a kultúrnych zariadení, ako aj miest a obcí.
2. Krajské súťaže sú v rezorte kultúry finančne zabezpečované v rozpočtoch vybraných
regionálnych osvetových a kultúrnych zariadení z prostriedkov Fondu na podporu umenia, zo
zdrojov samosprávnych krajov a miestnych inštitúcií.
3. Celoštátne kolo súťaže je financované z rozpočtu Ministerstva kultúry SR, Národného
osvetového centra a z prostriedkov spoluusporiadateľov a organizátorov.
4. Organizátori všetkých stupňov súťaže môžu využívať finančné príspevky od sponzorov,
občianskych združení a
Celoštátne kolo súťaže organizuje vybraná regionálna inštitúcia alebo subjekt s finančnou
podporou z Fondu na podporu umenia v spolupráci s ďalšími celoštátnymi, krajskými a
miestnymi inštitúciami a s odbornou garanciou Národného osvetového centra. V roku 2017
bude celoštátne kolo prehliadky Mládež spieva organizovať Regionálne kultúrne centrum v
Prievidzi v termíne 8. – 10. júna 2017.
Na uvedené krajské podujatie sme požiadali o podporu Fond na podporu umenia. Po
schválení grantu sa budeme snažiť uhradiť aspoň časť cestovných nákladov, v opačnom
prípade všetky náklady spojené s účasťou kolektívu na krajskej súťaži hradí zriaďovateľ resp.
vysielajúca organizácia.

V prílohe Vám zasielame prihlášku, ktorú nám obratom zašlite poštou, faxom alebo
emailom, ale najneskôr do 15.3.2017.
S úctou
Mgr. Anna Gdovinová v.r.
riaditeľka HZOS Vranov n.T

