
 

 
 
 

 
 
 
 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
 
 

SPEVÁCKEJ  SÚŤAŽE 
 

DILONGSTAR 
 



DILONGSTAR   

spevácka súťaž na vyhľadávanie talentov 

 
Organizačný poriadok súťaže DilongStar je vypracovaný v súlade so smernicou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach. 

 
 

Čl. 1 

Poslanie a charakteristika súťaže, riadenie súťaže 

 
1. Poslanie súťaže DilongStar je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných 

a nadaných žiakov na školách. 
 

2. DilongStar je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov škôl, je 
založená na systematickej práci s talentovanými deťmi, má za cieľ tieto talenty 
vyhľadávať a rozvíjať ich pod vedením garantov na jednotlivých školách. 

 
3. Cieľom súťaže je prinášať každému zúčastnenému žiakovi možnosť 

prezentovať individuálne skúsenosti v  speve modernej piesne (v hudobno-
speváckej oblasti), a to ako v štádiu prípravy, tak aj v štádiu prezentácií. 

 
4. Zdokonaľovať komunikačné schopnosti žiakov, úroveň techniky spevu t.j. 

správnu výslovnosť a artikuláciu, intonáciu. 
 

5. Prostredníctvom umeleckého výkonu vytvárať u žiakov istotu pri verejnom 
vystupovaní – vytvárať schopnosť zbavovať sa trémy pri verejnom 
vystupovaní. 
 

6. Prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. 
 

7. Zapájať do procesu triedy žiakov základných škôl i žiakov osemročných 
gymnázií (vekovo porovnateľné kategórie žiakov základných škôl 
a osemročných gymnázií). 
 

8. Prostredníctvom žiakov zapájať do procesu aj rodičov a priaznivcov školy 
a tým oslovovať najširšiu časť populácie. 
 

9. Formou  internetovej stránky súťaže http://dilongstar.zsdilong.sk prezentovať 
priebeh a výsledky na všetkých zúčastnených školách s možnosťou porovnať 
svoje výkony s inými súťažiacimi. 
 

10. Prostredníctvom webovej stránky súťaže oboznamovať širokú internetovú 
komunitu s talentom a vymieňať si vzájomné skúsenosti. 
 

11. Vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu školy v rámci Slovenskej 
republiky aj v zahraničí. 
 

12. Nadviazať nové kontakty spolupráce medzi školami aj súťažiacimi. 
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13. Umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky 
získané na súťaži na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 
 

Čl. 3 
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

 

1. DilongStar je postupovou súťažou, organizátor má právo vyhlásiť výber 
na základe postupu zo školského kola.  
 

2. Príprava na súťaž prebieha v čase vyučovania i mimo vyučovacieho procesu. 
 

3. V čase vyučovania na hodinách hudobnej výchovy pedagóg vhodne motivuje 
a rozvíja objavené talenty a vytvára triednu súťaž formou triednych kôl, 
do ktorých môžu byť zapojení samotní žiaci ako súťažiaci, porota alebo 
hudobný doprovod.  

 
4. Mimo vyučovania súťaž prebieha v rámci záujmovo-umeleckých útvarov 

venovaných spevu, pohybu a podobne. Vedúci vedie a rozvíja talent, 
pripravuje ho na školské kolo či celoslovenskú alebo medzinárodnú súťaž. 

 
5. Koordinátor súťaže pripravuje spolu so žiakmi alebo ďalšími vyučujúcimi 

prezentáciu o priebehu súťaže, nahráva a digitalizuje spev, pripravuje hudobné 
podklady, výsledok práce uverejní na školskej internetovej stránke a pošle 
na zverejnenie aj na webovú stránku súťaže. 

 
6. Súčasťou súťaže môže byť aj internetové hlasovanie. 

 
7. Súťaž má vlastnú internetovú stránku http://dilongstar.zsdilong.sk na ktorej sú 

všetky informácie každoročne aktualizované (prihlasovací formulár, postupy 
a návody k realizácii, návody na digitalizáciu, pravidlá, termíny, prezentácie 
zapojených škôl, prezentácie o priebehu školských kôl, informácie 
o postupujúcich, ich nahrávky, fotogalérie, video galérie, sponzori, informácie 
a profily o porote, organizátoroch, kontakty na možnosť on-line konzultácií 
s organizátormi). 

 
8. Každá zapojená škola získa hneď po registrácii informácie o kontaktoch na 

organizátorov, telefónne čísla, e-mailove adresy a údaje potrebné pre spojenie 
formou internetových komunikátorov. Je vytvorená aj e-mailova adresa 
dilongstar@zsdilong.sk a telefón, pomocou ktorých je možné kontaktovať 
organizátorov zo Základnej školy s Materskou školou R. Dilonga v Trstenej. 

 
9. Súťaž je organizovaná pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií 

(cirkevné, štátne, súkromné). V prípade osemročných gymnázií sa do súťaže 
môžu prihlásiť žiaci 1. až 4. ročníka.  

 
10. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky školy v Slovenskej republike v súlade 

s kategóriami uvedenými v Čl. 3 ods. 11.  
 

11. Kategórie: 
I. kategória - žiaci 1. stupňa ZŠ (1.- 4. ročník) 

II. kategória - žiaci 5. a  6. roč. ZŠ, 1. a 2. roč. osemročných gymnázií 
III. kategória - žiaci 7., 8. a 9.roč. ZŠ,  3. a 4. roč. osemročných gymnázií 
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12. Súťažiť môžu aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, zo špeciálnych škôl, 
žiaci zrakovo postihnutí za podmienky prejsť školským výberovým kolom. 

 
 

Čl. 4 
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 
1. Organizátorom súťaže je: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga 

v Trstenej. 
 

2. Celoslovenské a medzinárodné kolo speváckej súťaže riadi a koordinuje 
organizačný výbor DilongStar pri Základnej škole s materskou školou Rudolfa 
Dilonga v Trstenej. 

 
3. Organizátor kvôli technickým a organizačným záležitostiam počet prihlásených 

škôl limituje na 40 škôl, ktoré sa  ako prvé do súťaže prihlásia. (Rozhoduje 
dátum a čas odoslania elektronického formulára). Každá zo 40 prihlásených 
škôl sa má možnosť dostať do samotného finále a stať sa víťazom DilongStar. 

 
4. DilongStar patrí medzi postupové súťaže: 

a) školské výberové kolá 
b) celoslovenské finálové kolo. 
 

5. Školské výberové kolá zabezpečia koordinátori jednotlivých prihlásených škôl. 
Víťaz z každej kategórie postupuje na celoslovenské finálové kolo. 
 

6. Školské kolá organizujú koordinátori na jednotlivých školách v spolupráci 
s vedením školy, prípadne rodičmi a ďalšími priaznivcami súťaže 
podľa vnútornej dohody v škole na základe dobrovoľnosti prihlásenia sa 
do súťaže DilongStar. 

 
7. Prihlásenie do celoslovenského finálového kola je platné na základe 

potvrdenej a písomne doručenej prihlášky po absolvovaní školského 
finálového kola a po odoslaní a zverejnení výsledkov o priebehu 
na internetovej stránke súťaže http://dilongstar.zsdilong.sk/ . 

 
8. Organizátor preberá zodpovednosť za kvalitný a nerušený priebeh finálového 

kola súťaže. 
 
 

Čl. 5 
Hodnotenie súťaže 

 
1. Členov poroty v školských výberových kolách zostavia zodpovední 

pedagógovia na jednotlivých školách ľubovoľne. 
 

2. Členovia poroty v celoslovenskom aj medzinárodnom finálovom kole budú 
odborníci z oblasti hudby, spevu a šoubiznisu. Konkrétne mená poroty budú 
zverejnené na stránke speváckej súťaže: http://dilongstar.zsdilong.sk.  

  
3. Po skončení súťaže porota vyhodnotí každú kategóriu a určí poradie I., II. a III. 

miesta. 

http://dilongstar.zsdilong.sk/
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4. Vo všetkých kategóriách sa udeľujú a odmeňujú len prvé tri miesta. Iné ceny 
sa neudeľujú. 
 

5. Po hlasovaní v porote o umiestnení urobí predseda poroty s členmi poroty 
rozborový seminár so súťažiacimi za každú kategóriu. Všetci členovia porôt sú 
na rozboroch prítomní a hodnotia každého speváka.  

 
6. Predseda poroty vyhlasuje poradie od tretieho po prvé miesto za každú 

kategóriu na slávnostnom vyhlásení výsledkov.  
 

7. Pri internetovom hlasovaní bude vyhlásený aj internetový víťaz súťaže.  
 

8. Po skončení celej súťaže zasadá organizačný výbor a členovia poroty, kde 
stručne vyhodnotia priebeh celoštátnej súťaže, postrehy, pripomienky, názory 
hostí, redaktorov a pod.  

 
9. Organizátori súťaže zabezpečia publicitu súťaže v rámci regionálnej tlače i 

televízie, webového sídla, fb sídla i iných verejných internetových portálov.  
 

 
Čl. 6 

Organizátor súťaže, kontaktné údaje 

 
Hlavným organizátorom súťaže je: 

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga 
Hviezdoslavova 823/7 
028 01 Trstená  
IČO 42434912 
Tel.:  043/5392 598, 0911 205 658, 0905 944 473 
Fax:  043/5392 598 
e-mail: zsdilong@zsdilong.sk 
web: www.zsdilong.sk 
fb sídlo: https://www.facebook.com/zs.dilonga 

 
 

Čl. 7 
Podmienky účasti žiakov v súťaži 

 
1. Súťaž prebehne v postupových kolách: 
2. Školské výberové kolo:  

 Je potrebné uskutočniť v termíne po výzve o vyhlásení súťaže, najneskôr 
do konca mesiaca  máj v danom kalendárnom roku v priestoroch prihlásenej 
školy. 

 Súťaž sa v škole vyhlasuje formou plagátov (propagačný materiál a plagáty 
si účastníci stiahnu na http://dilongstar.zsdilong.sk/). Toto kolo môže byť  
sprístupnené aj verejnosti. 

 Do školského kola sa môžu zahlásiť všetci žiaci podľa uvedených kategórií. 
Súťažiaci môžu spievať akúkoľvek pieseň s hudobným podkladom bez 
dotváraných vokálov. Z každej kategórie sa vyberie jeden víťaz, ktorý 
postupuje do Celoslovenského finálového kola. 

 Víťaz môže byť určený buď porotou, alebo diváckym hlasovaním. 

mailto:zsdilong@zsdilong.sk
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 Títo finalisti z celého Slovenska budú uverejnení aj so svojou fotografiou a 
piesňou na webovej stránke súťaže DilongStar http://dilongstar.zsdilong.sk/, 
kde bude zabezpečené internetové hlasovanie, vďaka ktorému bude 
vo finále určený internetový víťaz.  

 

3. Celoslovenské finálové kolo: 

 Prebehne počas dvoch dní v mesiaci apríl alebo máj v meste Trstená. 

 Finalisti sa zúčastnia výberového kola. Budú spievať pred odbornou porotou 
svoju pieseň s hudobným podkladom. Do samotného finále postúpi len  
5 spevákov z každej kategórie. Konečných finalistov vyberie odborná porota. 

 Vybraní speváci budú účinkovať v konečnom finále. Každý z finalistov opäť 
odspieva svoju pieseň. 

 Celkového víťaza v každej kategórií určí odborná porota. Víťazom 
celoslovenskej súťaže Dilongstar sa stane ten spevák danej kategórie, ktorý 
získa najviac hlasov od odbornej poroty. 

 Internetový víťaz bude ocenený zvlášť. 

 

4. V celoslovenskom finálovom kole organizátor zabezpečuje profesionálne 
ozvučenie a osvetlenie.  

 

5. Súťažiaci má právo 

a) vyžadovať od vyhlasovateľa súťaže, aby dodržiaval vopred stanovené 
podmienky súťaže, 

b) byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia, 
c) vyžadovať od vyhlasovateľa potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne 

o umiestnení v súťaži. 
 

6. Súťažiaci je povinný 
a) akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže  a pokyny organizátora, 
b) uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaže preukázateľne vznikli 

neodôvodneným porušením jeho pokynov. 
 

7. Organizátor preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného 
priebehu súťaže, za vhodné stravovanie, ubytovacie a súťažné podmienky 
pre všetkých účastníkov súťaže. 

 
 

Čl. 8 
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 
1. Za dodržiavanie bezpečnosti počas školských kôl zodpovedajú pedagógovia 

príslušných škôl. 
 

2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas celoštátnej súťaže zodpovedajú 
organizátori a pedagógovia poverení riaditeľmi príslušných škôl. 

 
3. Na celoštátnu súťaž cestujú súťažiaci v sprievode pedagóga, ktorého určí 

riaditeľ školy, alebo v sprievode inej zodpovednej osoby, ktorá má písomný 
súhlas rodiča. 

http://dilongstar.zsdilong.sk/


4. Pedagógovia poverení riaditeľmi príslušných škôl, ktorí sprevádzajú žiakov 
na celoštátnu súťaž zodpovedajú za ich bezpečnosť do miesta konania 
a za bezpečný návrat späť. 

 
 

Čl. 9 
Rozpočet súťaže 

 
1. Školské kolá finančne zabezpečuje príslušná škola zo svojho rozpočtu. 

 
2. Celoslovenskú súťaž finančne zabezpečuje organizátor súťaže. Môžu sa využiť 

aj finančné prostriedky získané od mimovládnych organizácií, nadácií, 
sponzorov, ministerstva kultúry, vyššieho územného celku alebo mesta Trstená. 

 
3. Do nákladov na súťaž sa zahŕňajú aj metodické materiály, prenájom svetelnej 

a ozvučovacej techniky, prenájom nahrávacieho štúdia, dohody o vykonaní 
práce, ceny pre súťažiacich, výdavky na propagáciu súťaže a režijné náklady, 
telekomunikačné výdavky, výdavky na výrobu plagátov, pozvánok, diplomov, 
ďakovných listov, náklady na kancelárske potreby a spotrebný tovar, náklady 
na fotodokumentačný materiál, náklady na tvorbu videonahrávky, náklady 
na výzdobu a iné náklady podľa potreby na kvalitnú prípravu súťaže. 

 
4. Súťaž sa organizuje v objektoch škôl a v prenajatých priestoroch. 

 
5. Náklady na dopravu súťažiacim a ich jednému dospelému doprovodu uhrádza 

vysielajúca organizácia v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov. 

 
6. Členom poroty a hosťom je možné cestovné uhrádzať v zmysle platného 

zákona. 
 

7. Stravovanie všetkých účastníkov je v školskej jedálni, ktorá je súčasťou 
Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. Organizátor 
hradí stravovanie iba súťažiacim a jednému dospelému doprovodu, porotám, 
členom organizačného výboru a oficiálnym pozvaným hosťom. Ďalšia 
sprievodná osoba (rodič dieťaťa, starí rodičia a osoba, ktorá nie je vedúca 
skupiny) si stravu hradí sama. 

 
8. Vo výnimočných prípadoch možno stravovanie zabezpečiť aj v iných 

stravovacích zariadeniach. 
 

9. Ubytovanie zabezpečuje organizačný výbor v triedach Základnej školy 
s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej bezplatne všetkým spevákom a 
ich sprievodcom, ktorí o to požiadali v záväznej prihláške. 

 
10. Hosťom a členom porôt hradí ubytovanie organizátor súťaže. 

 
11. Zápisnú, štartovnú  sumu 5,- Eur na jedného speváka hradia speváci 

pri registrácii. 
 
 
 
 



Čl. 10 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 
Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže DilongStar, schválený Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2010-14386/38825:53-916.  
 

 

 

Čl. 11 

Schválenie a účinnosť  

 
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky dňa 28.09.2017 pod číslom 2017/14015:2-10H0 
s účinnosťou od 01.01.2018.           

 

 
 


