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O R G A N I Z A Č N Ý  P O R I A D O K 

Speváckej súťaže „Hviezdička“ 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Organizátor:  Umelecká spoločnosť GONG 

 

 

ČL.1 

POSLANIE SÚŤAŽE 

 

Celoslovenská súťaž malých spevákov je neoddeliteľnou 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách. Jej 

cieľom je: 

-prebudiť u žiakov väčší záujem o spev prostredníctvom 

pôvodných detských pesničiek, 

-pomôcť učiteľom hudobnej výchovy zatraktívniť výučbu spevu 

novými detskými pesničkami, ku ktorým budú mať k dispozícií  

zaranžované hudobné podklady, 

-umožniť najtalentovanejším žiakom prejaviť svoj talent 

verejnou prezentáciou so všetkými technickými vymoženosťami 21. 

storočia. 

 

Čl.2 

CHARAKTERISTIKA  SÚŤAŽE 

 

1. Súťaž „Hviezdička“ vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) každý rok. 

2. Hlavným organizátorom súťaže je Umelecká spoločnosť GONG, 

(ďalej len US GONG) poverená MŠVVaŠ SR. 

3. Súťaž je dobrovoľná, zapojiť sa môže ktorákoľvek základná škola 

prihlásením sa u hlavného organizátora.  

4. Prihlásiť sa môžu  žiaci aj samostatne, ako individuálni súťažiaci 

zaslaním audio či video nahrávky na adresu organizátora. 

5. Prihlásenie do súťaže je možné buď vyplnením a odoslaním 

elektronickej prihlášky do súťaže, alebo stiahnutím prihlášky a jej 

zaslaním na e-mailovú adresu. Oficiálnu prihlášku s kompletnými 
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pokynmi a ďalšími kontaktnými údajmi nájdu súťažiaci na stránke 

súťaže: www.sutazhviezdicka.sk 

4. Speváci spievajú naživo dve pesničky: jednu pôvodnú detskú 

pesničku podľa vlastného výberu z ponuky na stránke súťaže a jednu 

akúkoľvek populárnu domácu či zahraničnú. 

5. Zapojenie sa pedagogických pracovníkov do súťaže súvisí 

s výchovno-vzdelávacím procesom nadväzujúcim na podporu novej 

koncepcie rozvoja školstva. Príprava žiakov a aktívna činnosť 

pedagogických pracovníkov na realizácií projektu sa morálne 

a v prípade možnosti aj finančne ohodnotí. 

6. US GONG ako iniciátor a hlavný organizátor súťaže plne 

zodpovedá za jej organizačné a technické zabezpečenie. 

 

Čl.3 

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE 

 

1. Súťaž je celoslovenskou a môže byť organizovaná formou 

postupových kôl: školských, okresných, či regionálnych. Vyvrcholením 

je slovenské finále. 

2. Súťaž je určená pre žiakov vo veku od 7 do 12 rokov. 

 

Čl.4 

RIADENIE SÚŤAŽE 

 

1. Súťaž odborne riadi odborná komisia. Na jej čele stojí predseda 

odbornej komisie. 

2. Predsedu a členov odbornej komisie vymenúva a odvoláva 

vyhlasovateľ súťaže. Členovia a predseda odbornej komisie sa 

vymenúvajú z radov učiteľov a odborníkov v tomto žánri.  

3. Predseda odbornej komisie riadi činnosť odbornej komisie, 

zodpovedá za jej činnosť a za priebeh súťaže. 

4.Výkony súťažiacich 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 súťaže podrobnosti o organizovaní súťaže a podmienky 

účasti v súťaži. 



 

4 

6. Predseda odbornej komisie zhodnotí po skončení súťaže písomnou 

správou umeleckú úroveň súťaže a predloží ju do 30 dní MŠVVaŠ SR. 

 

Čl.5 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 

 

1. Hlavným organizátorom súťaže je US GONG. 

2. Jednotlivé postupové kolá si organizujú školy samostatne. Po 

dohode s hlavným organizátorom môžu byť spoločne organizované aj 

okresné a regionálne kolá. Do finálového výberu môže postúpiť spevák 

aj priamou nomináciou a to zaslaním audio, alebo video nahrávky. 

Porota záverečného finále môže tohto speváka zaradiť medzi 

finalistov.  

Slovenské a medzinárodné finále organizuje US GONG.  

3. Na oficiálnej stránke súťaže v sekcii Playlist nájdu žiaci všetky 

hviezdičkárske pesničky rozdelené do rôznych kategórii podľa 

hudobných štýlov. Kliknutím na akúkoľvek skladbu je spevákom 

k dispozícii kompletne naspievaná skladba pre zvládnutie melódie 

a frázovania, hudobný podklad a text pesničky. Tento kompletný 

hudobný materiál je okrem online formy k dispozícií aj na stiahnutie 

z oficiálnej stránky. 

4. V priebehu mesiacov september až február prebiehajú školské, 

okresné, regionálne kolá, alebo individuálne prihlasovanie spevákov.  

Porota zostavená hlavným organizátorom vyberie v priebehu mesiaca 

marec 9-tich finalistov do národného finále. 

5. Hlavným kritériom úspešnosti budú intonačné, hlasové 

a interpretačné schopnosti.  

6. V priebehu mesiacov apríl - máj bude hlavný organizátor realizovať 

osobné stretnutia s finalistami vo vybraných mestách troch 

slovenských krajov: Bratislava, B. Bystrica a Košice.  

Stretnutia budú určené na korepetície súťažných pesničiek a nácvik 

s hudobnou skupinou, zároveň sa s finalistami nakrúti prezentačný 

videomateriál, ktorý bude súčasťou vizuálnej projekcie záverečného 

finále. 
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Čl.6 

PODMIENKY ÚČASTI 

 

1. Do súťaže sa školy môžu zapojiť prihlásením sa u hlavného 

organizátora súťaže US GONG, vyplnením a odoslaním elektronickej 

prihlášky do súťaže, alebo stiahnutím prihlášky a jej zaslaním na 

mailovú adresu. Oficiálnu prihlášku s kompletnými pokynmi a ďalšími 

kontaktnými údajmi nájdu súťažiaci na stránke súťaže. 

2. Úlohou žiakov a učiteľov je vybrať si pesničku z ponuky 

a pripraviť si ju čo najlepšie po všetkých stránkach: intonačnej, 

rytmickej a výrazovej. 

3. Speváci súťažia v jednej kategóriách: od 7 do 12 rokov. 

 

Čl.7 

FINANCOVANIE 

 

1. Školské kolá súťaží sú financované z rozpočtu škôl. 

2. Na organizovanie slovenského finále prispieva dotáciou  MŠVVaŠ  

SR. 

3. Medzinárodné finále je financované US GONG. 

4. Ďalšími zdrojmi sú finančné prostriedky získané sponzorskou 

podporou. 

 

Čl.8 

HODNOTENIE 

 

1. Spevácky prejav súťažiacich v školských a okresných kolách 

hodnotí odborná porota zložená z učiteľov hudobnej výchovy 

a ďalších odborníkov. Odborná komisia môže škole odporučiť a po 

dohode so školou včleniť do poroty školského, alebo iného kola svojho 

zástupcu. Do slovenského a medzinárodného finále predsedu a členov 

poroty vymenúva a odvoláva predseda odbornej komisie. Tvoria ju 

domáci a zahraniční profesionálni odborníci v tomto žánri, (hlasoví 

pedagógovia, speváci populárnej piesne, producenti, pracovníci 

kultúry). 
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2. Porota  hodnotí interpretačnú, vokálnu, intonačnú a rytmickú 

úroveň bodmi od 0 do 10. Jej úlohou je určiť tretie, druhé a prvé 

miesto v jednej kategórií. 

 

Čl.9 

PRÁVA A POVINNOSTI SÚŤAŽIACICH 

 

1. Speváci spievajú dve pesničky, ktoré si vybrali. Spievajú naživo, 

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 dodržiavať organizačný poriadok v plnom 

rozsahu. 

 

Čl.10 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

 

1. Pri organizovaní súťaže usporiadateľ dôsledne dodržiava 

bezpečnostné a hygienické pravidlá platné pri práci s deťmi 

a mládežou. Počas trvania semifinálových a finálových kôl organizátor 

zabezpečí pedagogický dozor. 

 

Článok 11 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže žiakov základných škôl 

„Hviezdička“, schválený MŠVVaŠ SR pod číslom 2010-

14386/32511:16-911 s účinnosťou od 6. 9. 2010.  

 

Článok 12 

Schválenie a účinnosť 

 

 Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 11. septembra 2017 

pod číslom 2017/13145:2-10A0 s účinnosťou od 01. 01. 2018. 
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Predkladá: 

 

Mgr. Vladimír Železňák 

Umelecká spoločnosť GONG 

Email: kontakt@sutazhviezdicka.sk 

www. vladozeleznak. sk 


