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A.
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

I. Charakteristika súťaže

1. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov je určená pre detské
spevácke zbory. 

2. Celoštátna  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.

3. Súťaž má dvojročnú periodicitu, koná sa vždy v nepárnych rokoch (v párnych rokoch sa
koná súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov).

4. Na súťaži sa môžu zúčastniť detské spevácke zbory, ktoré spravidla pracujú na základných
umeleckých školách a základných školách. 
 

II. Cieľ súťaže

1. Hlavným cieľom súťaže  je  prezentovať  umeleckú  úroveň  a  výsledky  činnosti  detských
speváckych zborov a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej  umeleckej
činnosti. 

2. Súčasťou súťaže  je  aj  vzdelávacia  časť,  prostredníctvom ktorej  sa  slovenskému publiku
približujú diela jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie. 

3. Súťaž  umožňuje  najlepším  detským  zborom  v  Slovenskej  republike  koncertovať  pred
odborníkmi  i  širokou verejnosťou,  čo  napomáha zvyšovať ich  umeleckú úroveň.  Zúčastnené
zbory  prostredníctvom  tejto  súťaže  získavajú  cenné  vedomosti  z  oblasti  zborového  spevu,
vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni. 

4. Účastníci  súťaže  Mládež  spieva  sa  učia  svojím spevom vnímať  krásu  hudby,  pestujú  a
uchovávajú si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej bázy
vážnej hudby a v konečnom dôsledku orientuje mladých spevákov na vyššie kultúrne a duchovné
hodnoty. Spoločné záujmy upevňujú v mladých ľuďoch pocit spolupatričnosti s rovesníkmi a
možnosť  súťažiť  ich  výrazne  aktivizuje  a  motivuje  v  snahe  zdokonaľovať  sa,  prekonávať
prekážky  a  klásť  si  náročnejšie  ciele.  Pre  pedagógov  hudobnej  výchovy  a  zbormajstrov
zborových  telies  je  podujatie  ideálnym  priestorom  na  napĺňanie  vlastných  pedagogicko-
výchovných cieľov. 
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III. Riadenie súťaže

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. 

Odborný garant: Národné osvetové centrum

Organizátori: Národné osvetové centrum, regionálne osvetové a kultúrne zariadenia

Organizačný garant celoštátneho kola: vybraná inštitúcia alebo subjekt, ktorého projekt bude 
podporený z prostriedkov Fondu na podporu umenia na 
základe výsledkov výberu komisie

Usporiadatelia a organizátori si môžu vytvárať komisie, resp. iné orgány na lepšie zvládnutie
odbornej a organizačnej úrovne súťaží a na vytvorenie ich sprievodného programu. 

B.
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

1. Súťaž je prevažne dvojstupňová (krajský a celoštátny stupeň), iba v niektorých regiónoch
má aj tretí stupeň (regionálne kolo). 

2. Súťaž má postupový charakter. Miesta konania celoštátneho kola a vyhodnotenia sa menia. 

C.
ORGANIZAČNÉ A ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

I. Organizačné zabezpečenie

1. Organizátorov jednotlivých kôl súťaže poverujú ich usporiadaním na krajskej a regionálnej
úrovni úrady samosprávnych krajov, na celoštátnej úrovni prostredníctvom zmluvy o spolupráci
Národné osvetové centrum. 

2. Regionálne a krajské kolá súťaže a prehliadky Mládež spieva 2017 organizujú osvetové
strediská a kultúrne zariadenia. Regionálne postupové súťaže sa musia uskutočniť do 31. marca
2017, krajské postupové súťaže do 30. apríla 2017. Odborným garantom je Národné osvetové
centrum. Výsledky súťaže resp. protokoly jednotlivých kôl súťaží je potrebné poslať do 1. mája
2017.  S protokolom o priebehu a  výsledkoch súťaže,  zasielajú organizátori  jednotlivých kôl
organizátorovi  vyššieho  kola  informačný  list  postupujúceho  súťažiaceho  jednotlivca,  resp.
kolektívu. Záväzné údaje informačného listu sú uvedené v samostatnom formulári.

3. 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
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celoštátne kolo prehliadky Mládež spieva organizovať Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
v termíne 8. – 10. júna 2017.

4. Do  základného  kola  súťaže  (regionálne/krajské   kolo)  sa  zbory  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.
Zoznam usporiadateľov jednotlivých kôl súťaže bude zverejnený na webovej stránke Národného
osvetového centra ako vyhlasovateľa súťaže.

5. 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 veku 17 rokov.

6. 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.

7. 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. 

II. Odborné zabezpečenie

1. Usporiadatelia  všetkých  stupňov  súťaže  zostavujú  na  objektívne  hodnotenie  súťažných
vystúpení  speváckych zborov porotu,  zloženú z troch až piatich členov.  Poroty pozostávajú  
z odborníkov z radov aktívnych hudobníkov, teoretikov, publicistov a pedagógov odborných škôl
a  konzervatórií.  Zloženie  poroty  konzultuje  usporiadateľ  s  vyhlasovateľom  a  odborným
garantom celoštátnej súťaže – Národným osvetovým centrom. 

2. Vzhľadom na dodržanie  umeleckých kritérií  a  objektívnosti  je  potrebné,  aby minimálne
jeden  člen  poroty  bol  zároveň  členom  poradného  zboru  Národného  osvetového  centra  pre
zborový spev. 

3. Pri  zostavovaní  odborných  porôt  usporiadatelia  súťaže  zohľadňujú  a  uprednostňujú
predovšetkým  odbornosť,  objektívnosť  a  korektnosť  každého  člena  poroty.  Členmi  poroty
nemajú  byť  pedagógovia,  lektori  alebo  osoby,  ktoré  priamo  spolupracujú  so  súťažným
speváckym zborom alebo sú inak vzájomne zainteresovaní. 
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4. Usporiadatelia  zabezpečia pre členov odbornej  poroty vhodné podmienky na hodnotenie
výkonov umeleckých telies. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.

8. Za prácu jednotlivých odborných porôt  zodpovedajú  usporiadatelia  a  predsedovia  porôt,
ktorí spracúvajú a odovzdávajú usporiadateľom výsledky súťaže. 

9. Konečný  výber  v  celoštátnom  kole,  ako  aj  poradie  účinkujúcich  bude  podliehať
dramaturgickým, režijným a technickým požiadavkám festivalu. 

10. O  definitívnom  počte  kolektívov  v  celoštátnom  kole  súťaže  rozhodne  poradný  zbor
Národného osvetového centra pre zborový spev najneskôr do 15. mája 2017. 

11. 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
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stránke  NOC)  a  v  prípade  nejasností  odporúča  kontaktovať  odbornú  pracovníčku  NOC
Dominiku Semaňákovú.

12. Okrem povinnej skladby sa zborom odporúča do súťažného programu zaradiť aj polyfónnu
skladbu (kánon) a úpravu ľudovej piesne

D.
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

1. Nižšie  stupne  súťaže  sú  financované  úradmi  samosprávnych  krajov  a  regionálnych
osvetových a kultúrnych zariadení, ako aj miest a obcí. 

2. Krajské súťaže sú finančne zabezpečované zo zdrojov samosprávnych krajov a miestnych
inštitúcií a z prostriedkov Fondu na podporu umenia. 

3. Celoštátne  kolo  súťaže  je  financované  z  rozpočtu  Národného  osvetového  centra,  
z  prostriedkov  spoluusporiadateľov  a  organizátorov  a  z  dotačného  systému Fondu  na  podporu
umenia. 

4. Organizátori  všetkých  stupňov súťaže  môžu využívať  finančné príspevky od sponzorov,
občianskych združení a iných inštitúcií. 

E.
TERMÍNY A KONTAKTY

I. Celoštátne kolo
Miesto konania: Prievidza    
Dátum konania: 8. - 10. júna 2017     
Vyhlasovateľ o odborný garant: Národné osvetové centrum
Adresa: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, www.nocka.sk
Zodpovedná osoba: Dominika Semaňáková, dominika.semanakova@nocka.sk, 02/204 71 209

Organizačný garant celoštátneho kola: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Adresa: Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza, www.rkcpd.sk
Zodpovedná osoba: Magdaléna Hianiková, magdalena.hianikova@rkcpd.sk, 046/512 18 20  

II. Krajské stupne súťaže a prehliadky
1. Košický kraj
Miesto konania: Michalovce    
Dátum konania:  7. apríla 2017   
Organizátor: Zemplínske osvetové stredisko    
Adresa: Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, 071 01 Michalovce    
Zodpovedná osoba: Vladimír Krecula, vladimir.krecula@zosmi.sk  , 056/644 13 48 
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2. Prešovský kraj
Miesto konania: Vranov nad Topľou  
Dátum konania:  26. apríla 2017
Organizátor: Hornozemplínske osvetové stredisko   
Adresa: Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou   
Zodpovedná osoba: Slavomíra Zengevaldová, hzos@stonline.sk  , 0915 942 235

3. Banskobystrický kraj
Miesto konania: Banská Bystrica   
Dátum konania: 21. apríla 2017
Organizátor: Stredoslovenské osvetové stredisko   
Adresa: Dolná 168/35, 975 25 Banská Bystrica   
Zodpovedná osoba: Igor Gašpar, gaspar@sosbb.sk  , 048/41 25 206

4. Nitriansky kraj
Miesto konania: Nové Zámky   
Dátum konania: 6. apríla 2017
Organizátor: Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky   
Adresa: SNP 4299/32, 940 02 Nové Zámky
Zodpovedná osoba: Peter Lakata, peter.lakata@centrum.sk  , 0948 039 177

     5. Trenčiansky kraj
     Miesto konania:Ilava

Dátum konania: 26. apríla 2017      
Organizátor: Považské osvetové stredisko  
Adresa: Nová, 017 01 Považská Bystrica
Zodpovedná osoba: Mária Martikáňová, maria.martikanova@pospb.sk, 0901 918 816

6. Trnavský kraj
Miesto konania: Dunajská Streda
Dátum konania: 25. apríla 2017     
Organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko    
Adresa: Ulica Biskupa Kondého 136/10, Dunajská Streda, 929 01   
Zodpovedná osoba: Ingrid Molnárová, molnar.ingrid@zupa-tt.sk, 0911 265 582

7. Bratislavský kraj
Miesto konania: Svätý Jur
Dátum konania: 23. apríla 2017      
Organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko   
Adresa: Horná 215/20, 900 01 Modra
Zodpovedná osoba: Darina Mladenovová, mladenovova@moska.sk, 0918 971 090
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F.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Zoznam odporúčaných povinných skladieb na celoštátnu súťaž a prehliadku detských 
speváckych zborov:

Ladislav Burlas 
Koncert pre Dunča
Mamka 
Padá líste zlaté (zbierka piesní)
Tararam
Štyri ročné obdobia

Ivan Hrušovský
Išeu macek 
Malé letné hry
Šarišské hry
Šumný dub
Zahučali chladné vjetry v doline

Milan Novák
Hadia rozprávka 
Piesne o zvieratkách 
Piesne šťastných detí
Smiešne piesne 
Spievajúce mandarínky
Štyri detské dvoj-hlasy 
Štyri piesne deťom
Tri piesne o radosti 
Vyhorela lipka 
Výletný letný vlak 

Informačný list postupujúceho súťažiaceho jednotlivca, resp. kolektívu:

a) Názov a krátka charakteristika 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 informačným listom v elektronickej verzii, alebo poštou).
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f) Kvalitná  fotografia  speváckeho  zboru  –  do  programového  bulletinu  a  na  propagáciu
podujatia.  (V  prípade  nekvalitnej  fotografie  si  organizátor  vyhradzuje  právo  neuverejniť
spevácky zbor v programovom bulletine)

G.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia propozícií vydáva Národné osvetové centrum. 

2. Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť
podľa  potrieb  využití  na  propagačné  a  spoločenské  sprievodné  vystúpenia  v  mieste  konania
podujatia i v blízkom okolí. 

3. Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov bez
nároku na honorár. 

4. Organizátori  a  vyhlasovatelia  súťaže  si  vyhradzujú  právo  na  audionahrávky,  resp.
audiovizuálne  nahrávky z  priebehu  koncertných  a  súťažných  programov  podujatia,  ktoré  sa
môžu použiť na metodické, propagačné a dokumentačné účely. 

5. Súťažiaci  kolektív  vyhlasuje,  že  je  nositeľom  všetkých  práv  spojených  s  verejným
predvádzaním súťažného diela. 

6. Súťažiaci  kolektív  sa  zaväzuje  uhradiť  škodu,  ktorá  by  vznikla  porušením  propozícií
celoštátnej postupovej súťaže. 

Poznámka: V prípade nejasností kontaktujte odbornú/odborného pracovníčku/pracovníka NOC:

Dominika Semaňáková, e-mail: dominika.semanakovaocka.sk e-mail, telefón: 02/204 71 209
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