
IUVENTUS CANTI 
Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
 

 
Čl. 1 

Charakteristika súťaže  

 

1. Medzinárodná spevácka súťaţ Imricha  Godina IUVENTUS CANTI (ďalej len súťaţ) je 

interpretačnou súťaţou mladých spevákov v klasickom sólovom speve organizovanou 

kaţdoročne vo  Vrábľoch, rodisku operného  speváka a pedagóga  Imricha Godina. 

2. Súťaţ vznikla v roku 1993 ako Celoslovenská spevácka súťaţ Imricha Godina.   

3. V roku 1998 sa súťaţ stáva členom EMCY Slovakia (European Music Competitions for 

Youth) zdruţujúca hudobné súťaţe pre deti a mládeţ.  

4. Od roku 1999 má súťaţ medzinárodný charakter. 

5. Súťaţ má verejne vyhlásené pravidlá, je otvorená pre medzinárodných účastníkov a má 

súťaţiacich prichádzajúcich z rôznych krajín.  

6. Súťaţ uplatňuje, udrţiava a propaguje štandardy kvality členských súťaţí EMCY. 

 

 

Čl. 2 

       Poslanie súťaže  

 

Poslaním súťaţe je: 

a) prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne spevu na umeleckých školách a tým napomáhať 

výchove mladých spevákov,   

b) vytvárať podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov,  

c) ukazovať súčasný trend slovenskej speváckej školy a škôl iných národov,  

d) tvorivo rozvíjať kompetencie ţiakov a vytvárať vzťah k štúdiu spevu,  

e) vyhľadávať talentovaných mladých spevákov, podporovať ďalšie rozvíjanie ich talentu  

f) viesť ţiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie 

g) vytvárať pre ţiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, 

zručností a vedomostí formou súťaţenia,  

h) vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na hodnotenie a 

porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách, 

i) zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky,  

j) pomáhať talentovaným  mladých spevákov pri vstupe na profesionálnu dráhu, na európske 

koncertné pódia i operné scény.   

 

 
         Čl. 3  

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže  

 

1. Vyhlasovateľom súťaţe je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

2. Organizátorom súťaţe je Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a Mesto Vráble.    



Čl. 4  

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

 

1. Súťaţ je verejná a dvojkolová. 

2. Súťaţ je určená pre spevákov vo veku do 33 rokov. 

3. V niţších  vekových kategóriách (do 18 rokov –  kategórie I., II., III.) súťaţia dievčatá a 

chlapci spoločne. 

Vo vyšších  vekových kategóriách ( do 33 rokov – kategórie IV., V., VI., VII.) súťaţia ţeny a muţi 

samostatne. 

Kategórie: 

I. – dievčatá a chlapci do 12 rokov  

II. – dievčatá a chlapci do 15 rokov 

III. – dievčatá a chlapci do 18 rokov  

IV. – ţeny do 24 rokov  

V.  – muţi do 24 rokov  

VI. – ţeny do 33 rokov 

VII. – muţi do 33 rokov 

  

 

 

Čl. 5 

Riadenie súťaže, odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 

1. Súťaţ riadi odborná komisia. Predsedom odbornej komisie je na základe vymenovania 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky riaditeľ Základnej 

umeleckej školy Imricha Godina Vráble.  

2. Porota 

a) Medzinárodnú porotu tvoria uznávaní odborníci. 

b) Medzinárodná porota musí mať najmenej 5 členov, viac neţ polovicu zo zahraničia. 

c) Členovia poroty musia byť z rôznych inštitúcií a nezávislí od ostatných členov poroty. 

d) Kaţdý člen poroty musí mať rovnaký prístup ku výsledkom hlasovania. 

e) Oficiálne pravidlá pre prácu poroty musia byť dostupné v písomnej podobe.  

f) Člen poroty podáva profesionálny výkon, za ktorý je  primerane honorovaný. 

g) Člen poroty nemá svojich študentov účinkujúcich v súťaţi. 

h) Členovia poroty nehodnotia výkony súťaţiacich, ktorí sú ich príbuzní, alebo, ktorí u nich 

študovali v období 12 mesiacov pred súťaţou. 

i) Členovia poroty nediskutujú o vystúpeniach  súťaţiacich pred bodovaním, alebo hlasovaním. 

j)  Hodnotenie kaţdého člena poroty v bodoch musí byť v písomnej forme a podpísané. 

k) Porota musí byť dostatočne oboznámená so súťaţným poriadkom, kategóriami, časovým 

harmonogramom a  súťaţným repertoárom najneskôr deň pred súťaţou.  

k) Medzinárodnú porotu a jej predsedu vymenuje predseda odbornej komisie.   

3. Organizačný výbor 

a) Odborná komisia je zloţená z pracovníkov Základnej umeleckej školy Imricha Godina Vráble 

a pracovníkov Oddelenia  kultúry a športu  Mestského úradu vo Vrábľoch. 

b) Funkcia člena odbornej komisie je čestná. 

4. Organizácia súťaţe 

a) Organizátor vykonáva organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťaţou. 

b) Organizátor preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaţe, za 

vhodné stravovacie, ubytovacie a súťaţné podmienky pre všetkých účastníkov súťaţe. 

c) Súťaţ musí mať jasne štruktúrované, publikované a na internete dostupné pravidlá. 

d) Na súťaţi sa musí dodrţiavať jasný a písomne zverejnený časový harmonogram.  

e) Do súťaţe sa prihlasuje súťaţiaci zaslaním prihlášky prostredníctvom on-line formuláru na 

internetovej stránke súťaţe a úhradou účastníckeho poplatku.  



f) O stave registrácie prihlášky (poplatky, repertoár) je súťaţiaci informovaný  prostredníctvom 

on-line formuláru na internetovej stránke www.iuventuscanti.com/application 

g) Všetky oficiálne informácie, programový bulletin, vyhlásenia a prezentácie pred, počas celej 

súťaţe a po nej musia byť zverejnené v slovenskom a anglickom jazyku. 

h) Organizátori súťaţe zabezpečujú  pre účastníkov ubytovanie a logistické sluţby. 

  

 

 
Čl. 6 

Hodnotenie výkonov súťažiacich 

 
1. Výkony súťaţiacich hodnotí medzinárodná  porota bodmi, kaţdý porotca v rozsahu od 1 do 25 

bodov.  

2. Hodnotenie kola – u kaţdého súťaţiaceho sa jeden najniţší a jeden najvyšší počet bodov škrtá, 

zvyšné bodové hodnotenia sa spočítajú a vydelia.  Takto získaný priemer bodov sa zaokrúhľuje na 

jedno desatinné miesto. 

3. Do druhého kola súťaţe postupuje súťaţiaci, ktorý získa v prvom kole 18 a viac bodov. 

4. Celkový počet bodov je priemer bodového hodnotenia prvého a druhého kola. 

5. Konečné poradie súťaţiacich a udelenie hlavných cien v kaţdej kategórii sa určí na základe 

celkového počtu bodov. 

6. V prípade rovnosti bodových výsledkov o konečnom umiestnení súťaţiacich rozhoduje 

porota hlasovaním. 
7. Porota má právo neudeliť hlavnú cenu.  

8. Udelenie osobitných cien nepodlieha bodovému systému, rozhoduje o nich porota. 

9. Rozhodnutia poroty sú konečné. 

 

 

 

Čl. 7 

Podmienky, súťažný poriadok a ceny 

 

1. Ţiaden súťaţiaci nemôţe byť diskriminovaný na základe pohlavia, náboţenstva, etnickej 

príslušnosti alebo národnosti.  

2. Súťaţný repertoár musí byť primeraný a adekvátny pre vek. 

3. Kaţdý účastník súťaţe má zabezpečené rovnaké podmienky, cvičnú miestnosť s klavírom 

pred kaţdým kolom súťaţe.  

4. Súťaţný poriadok 

a) Poradie súťaţiacich sa určuje losovaním. Losovania sa zúčastňuje kaţdý súťaţiaci.  

b) Skladby sa v jednotlivých kolách nesmú opakovať. Spievanie spamäti je podmienkou.   

c) Súťaţiaci je povinný sledovať časový priebeh svojej kategórie a byť v súťaţnej miestnosti 

najneskôr počas vystúpenia predchádzajúceho súťaţiaceho. 

d) Na poţiadanie poroty predloţí súťaţiaci porote vlastný notový materiál. 

e) Víťazi v jednotlivých kategóriách sú povinní vystúpiť na koncerte víťazov. 

f) Súťaţiaci pri prezentácii pred začiatkom súťaţe preukáţe totoţnosť a vek.  

g) Súťaţiaci súťaţí s vlastným korepetítorom, prípadne s korepetítorom zabezpečeným 

organizátorom na základe poţiadavky uvedenej v prihláške. 

h) Súťaţiaci, ktorý ţiada organizátora o zabezpečenie korepetítora sa zúčastní skúšky s 

korepetítorom deň pred konaním prvého kola súťaţe. 

 5. Ceny 

  a)  Za umiestnenie na prvých troch miestach v niţších vekových kategóriách – v kategóriách 

 I., II., III.  poskytuje organizátor súťaţiacim vecné ceny.  

b) Za umiestnenie na prvých troch miestach vo vyšších vekových kategóriách – v kategóriách IV., 

V., VI. a VII. poskytuje organizátor súťaţiacim finančné ceny: 

http://www.iuventuscanti.com/application


 Kategória IV – ţeny do 24 rokov 

 1.cena: 500 EUR  

 2.cena: 300 EUR 

 3.cena: 150 EUR   

 Kategória V – muţi do 24 rokov  

 1.cena: 500 EUR  

 2.cena: 300 EUR 

 3.cena: 150 EUR    

 Kategória VI – ţeny do 33 rokov 

  1. cena: 1000 EUR 

 2. cena:  600 EUR 

 3. cena:  300 EUR 

 Kategória VII – muţi do 33 rokov 

 1. cena: 1000 EUR 

 2. cena:  600 EUR 

 3. cena:  300 EUR 

 c) Hlavné ceny sú nedeliteľné. 

 d) Udelené hlavné ceny a osobitné a interpretačné ceny  musia byť zverejnené pred súťaţou. 

 e) Okrem hlavných cien udeľuje porota aj čestné uznania a osobitné ceny. 

 

 

 

Čl. 8 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 

1. Počas organizovania súťaţe musí byť dodrţaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len 

„bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaţí a sprievodných podujatí. 

2. Za dodrţiavanie bezpečnosti počas súťaţe zodpovedajú organizátori. 

3. Na súťaţ cestujú ţiaci spravidla v sprievode pedagóga, alebo inej zodpovednej osoby, 

určenej riaditeľom školy. Ţiaci, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú k účasti vo vyšších 

kolách súťaţí písomný súhlas rodiča. 

4. Organizátori súťaţe sú povinní zabezpečiť počas súťaţe a s ňou súvisiacimi podujatiami, 

dodrţiavanie príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre daný druh činnosti. 

 

 

 

Čl. 9 

Finančné zabezpečenie súťaže  

 

1. Organizátor kaţdoročne vytvorí rozpočet súťaţe. 

2. Súťaţ je finančne zabezpečená:  

a) z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  Mesta Vráble 

b) z príjmu účastníckych poplatkov súťaţiacich  

 

 

 

Čl. 10 

Organizátor súťaže – kontakt 

 

Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble  

Hlavná 1221/1, 952 01 Vráble  

E-mail: iuventuscanti@iuventuscanti.com,  

  zusvrable@zusvrable.sk 

mailto:iuventuscanti@iuventuscanti.com
mailto:iuventuscanti@iuventuscanti.com
http://www.iuventuscanti.com/


  www.iuventuscanti.com 

Tel /fax: 037 783 34 76 

 

Článok  11 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Ruší sa organizačný poriadok Medzinárodnej speváckej súťaţe Imricha Godina 

„IUVENTUS CANTI“, ktorý zaregistrovalo MŠ SR pod číslom 770/2001-41 a nadobudol účinnosť 

25.5.2001. 

 

Článok  12 

Účinnosť a registrácia 

 

 Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/33319:39-911 

a nadobúda účinnosť 13. septembra 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Jozef Vrábel 

               riaditeľ ZUŠ Imricha Godina Vráble 

http://www.iuventuscanti.com/

