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Súťaţ pre ZŠ, nadväzujúca na podporu novej koncepcie rozvoja 
školstva. Je zameraná na hudobný rozvoj a väčšiu hudobnú aktivitu 

ţiakov prostredníctvom detských pesničiek 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Košice, jún 2010 
Autor: Mgr. Vladimír Ţelezňák 



O R G A N I Z A Č N Ý    P O R I A D O K 
súťaţe „Hviezdička“ 

 
 
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
Organizátor:  Umelecká spoločnosť GONG 
 

ČL.1 
POSLANIE  SÚŤAŢE 

 
Celoslovenská súťaţ malých spevákov je neoddeliteľnou 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách. Jej 
cieľom je: 

-prebudiť u ţiakov väčší záujem o spev prostredníctvom 
pôvodných detských pesničiek, 

-pomôcť učiteľom hudobnej výchovy zatraktívniť výučbu spevu 
novými detskými pesničkami, ku ktorým budú mať k dispozícií nielen 
notový materiál, ale aj zaranţované hudobné podklady na CD, 

-umoţniť najtalentovanejším ţiakom prejaviť svoj talent 
verejnou prezentáciou so všetkými technickými vymoţenosťami 21. 
storočia. 
 

Čl.2 
CHARAKTERISTIKA  SÚŤAŢE 

 
1. Súťaţ „Hviezdička“ vyhlasuje ministerstvo kaţdý rok. Na súťaţ 
nadväzujú výchovné koncerty  s názvom „Ako sa narodí pesnička“. 
2. Hlavným organizátorom súťaţe je Umelecká spoločnosť GONG, 
(ďalej len US GONG) poverená ministerstvom. 
3. Súťaţ je dobrovoľná, zapojiť sa môţe ktorákoľvek základná škola 
prihlásením sa u hlavného organizátora. 
4. Speváci spievajú na ţivo jednu pôvodnú detskú pesničku podľa 
vlastného výberu z dodaného CD. 



5. Zapojenie sa pedagogických zamestnancov do súťaţe súvisí 
s výchovno-vzdelávacím procesom nadväzujúcim na podporu novej 
koncepcie rozvoja školstva. Príprava ţiakov a aktívna činnosť 
pedagogických zamestnancov na realizácií projektu sa morálne 
a v prípade moţnosti aj finančne ohodnotí. 
6. US GONG ako iniciátor a hlavný organizátor súťaţe plne 
zodpovedá za jej organizačné a technické zabezpečenie. 
 

Čl.3 
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŢE 

 
1. Súťaţ je celoslovenskou a je organizovaná formou postupových kôl 
takto: 

-školské kolá 
-okresné kolá 
-regionálne kolá 
-slovenské finále 
-medzinárodné finále 

2. Súťaţ má dve kategórie: 
I. kategória: ţiaci 1.-4.ročníka ZŠ 
II. kategória ţiaci 5.-9. ročníka ZŠ 

3. Na súťaţ nadväzujú aj samostatné výchovné koncerty na školách 
pod názvom:“ Ako sa narodí pesnička“. Školy si ich môţu objednať 
u US GONG. 
4. Pre ţiakov prvého stupňa so zameraním na hudobný rytmus 
a názorné predvádzanie virtuálnych hudobných nástrojov a 
nahrávacej techniky.  
5. Pre ţiakov druhého stupňa so zameraním na vysvetlenie vzniku 
pesničky od melodického motívu, cez aranţovanie, aţ ku konečnej 
podobe pesničky.  
 
 
 
 
 



Čl.4 
RIADENIE  SÚŤAŢE 

 
1. Súťaţ odborne riadi odborná komisia. Na jej čele stojí predseda 
odbornej komisie. 
2. Predsedu a členov odbornej komisie vymenúva a odvoláva 
vyhlasovateľ súťaţe. Členovia a predseda odbornej komisie sa 
vymenúvajú z radov učiteľov a odborníkov v tomto ţánri.  
3. Predseda odbornej komisie riadi činnosť odbornej komisie, 
zodpovedá za jej činnosť a za priebeh súťaţe. 
4.Výkony súťaţiacich hodnotí odborná porota. Jej predsedu a členov 
vymenúva a odvoláva predseda odbornej komisie po dohovore 
s usporiadateľom. 
5.Odborná komisia spolu s usporiadateľom pripraví a zverejní formou 
propozícií súťaţe podrobnosti o organizovaní súťaţe a podmienky 
účasti v súťaţi. 
6. Predseda odbornej komisie zhodnotí po skončení súťaţe písomnou 
správou umeleckú úroveň súťaţe a predloţí ju ministerstvu. 
 

Čl.5 
ORGANIZAČNÉ  ZABEZPEČENIE 

 
1. Hlavným organizátorom súťaţe je US GONG. 
2. Školské kolá si organizujú jednotlivé školy. Okresné kolá organizujú 
KŠÚ prostredníctvom poverených škôl, resp. iných subjektov. 
Regionálne kolá organizuje v spolupráci s KŠÚ US GONG, ktorá 
zabezpečuje jednotnú scénu, profesionálne ozvučenie a osvetlenie. 
Slovenské a medzinárodné finále organizuje US GONG.  
3. Kaţdej škole, ktorá sa do súťaţe zapojí, organizátor dodá na 
základe objednávky v priebehu mesiaca november pesničky v notovom 
spracovaní spolu s hudobnými podkladmi na CD. Úlohou ţiakov pod 
vedením učiteľov je naučiť sa tieto pesničky spievať.  
4. V priebehu mesiacov január aţ jún prebiehajú školské, okresné 
a regionálne kolá. Víťaz školského kola postupuje do okresného kola. 
Víťaz okresného kola postupuje do uţšieho výberu na regionálne kolo. 



Porota, zostavená zo zástupcov US GONG a porotcov, ktorých 
nominuje KŠÚ, vyberie dvanástich finalistov jedného regionálneho 
kola. Z regionálnych kôl postupujú víťazi oboch kategórií do 
slovenského finále, zo slovenského finále postupujú víťazi z oboch 
kategórií do medzinárodného finále.  
5. Hlavným kritériom úspešnosti budú intonačné, hlasové 
a interpretačné schopnosti. Odmenou pre spevákov je nimi naspievané 
CD s pesničkami ktoré spievali, symbol súťaţe keramická hviezdička 
a ďalšie hodnotné vecné ceny. 
6. So zaujímavými speváckymi talentami nájdenými v jednotlivých 
školách sa nakrútia „videovizitky“. Tie budú zverejnené na zriadenej 
internetovej stránke projektu: www. zaspievajsnami. sk. 
 

Čl.6 
PODMIENKY  ÚČASTI 

 
1. Do súťaţe sa školy môţu zapojiť prihlásením sa u hlavného 
organizátora súťaţe US GONG a objednaním si notového materiálu a 
CD s hudobnými podkladmi. 
2. Úlohou ţiakov a učiteľov je vybrať si pesničku z CD a pripraviť si 
ju čo najlepšie po všetkých stránkach: intonačnej, rytmickej 
a výrazovej. 
3. Speváci súťaţia v dvoch kategóriách: od 7 do 10 rokov a od 11 do 
15 rokov. 
 

Čl.7 
FINANCOVANIE 

 
1. Školské kolá súťaţí sú financované z rozpočtu škôl. 
2. Okresné kolá sú financované z rozpočtov KŠÚ. 
3. Krajské kolá sú financované z rozpočtov KŠÚ. 
4. Na organizovanie slovenského finále prispieva dotáciou 
ministerstvo. 
5. Medzinárodné finále je financované US GONG. 



6. Ďalšími zdrojmi sú finančné prostriedky získané sponzorskou 
podporou. 
7. Na financovanie výchovných koncertov sa vyuţívajú kultúrne 
poukazy. 
 

Čl.8 
HODNOTENIE 

 
1. Spevácky prejav súťaţiacich v školských a okresných kolách 
hodnotí odborná porota zloţená z učiteľov hudobnej výchovy 
a ďalších odborníkov. Odborná komisia môţe škole odporučiť a po 
dohode so školou včleniť do poroty školského a okresného kola svojho 
zástupcu. Do regionálneho, slovenského a medzinárodného finále 
predsedu a členov poroty vymenúva a odvoláva predseda odbornej 
komisie. Tvoria ju domáci a zahraniční profesionálni odborníci v tomto 
ţánri, (hlasoví pedagógovia, speváci populárnej piesne, producenti, 
pracovníci kultúry). 
2. Porota hodnotí interpretačnú, vokálnu, intonačnú a rytmickú úroveň 
bodmi od 0 do 10. Jej úlohou je určiť tretie, druhé a prvé miesto 
v dvoch kategóriách. 
3. Víťazi z jednotlivých kôl postupujú podľa kľúča uvedeného v Čl.4, 
bod.4. 
 

Čl.9 
PRÁVA A POVINNOSTI SÚŤAŢIACICH 

 
1. Speváci spievajú pôvodnú detskú pesničku, ktorú si vybrali 
z dodaného spevníka a CD. Spievajú na ţivo, hudba je púšťaná z CD. 
Speváci účinkujú v slovenskom a medzinárodnom finále na základe 
„Zmluvy o účinkovaní“ uzatvorenej medzi jeho zákonnými zástupcami 
a US GONG. V zmluve sú uvedené práva a povinnosti oboch zmluvných 
strán. 
2. Účastník je povinný dodrţiavať organizačný poriadok v plnom 
rozsahu. 
 



 
 

Čl.10 
BEZPEČNOSŤ  A OCHRANA  ZDRAVIA 

 
1. Pri organizovaní súťaţe usporiadateľ dôsledne dodrţiava 
bezpečnostné a hygienické pravidlá platné pri práci s deťmi 
a mládeţou. Počas trvania semifinálových a finálových kôl organizátor 
zabezpečí pedagogický dozor. 
 

Čl. 11 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Ruší sa organizačný poriadok súťaţe ţiakov základných škôl 
„Hviezdička“, ktorý zaregistrovalo MŠ SR pod  číslom  CD-2009-
32850/32658-1:03 a nadobudol účinnosť 5.10.2009. 
 

Čl. 12 
Účinnosť organizačného poriadku 

 
Tento  organizačný  poriadok  je  registrovaný  pod  číslom 2010-
14386/32511:16-911 a nadobúda účinnosť 6.9.2010.  
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
 
Mgr. Vladimír Ţelezňák 
Umelecká spoločnosť GONG 
Email: hviezdicka10@zoznam.sk 
www.vladozeleznak.sk 


