
ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945/12,  022 01 Čadca 
tel.: +421 41 433 41 75, e-mail: zusjpcadca@gmail.com, http: www.zusjpcadca.sk 

 
 

Vás pozýva na 

2. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov 

navštevujúcich základné umelecké školy 

 

,,OKTÓBROVÉ BEL CANTO“ 
 

Termín súťaže:  27. október 2022  (štvrtok) 

Miesto konania:  ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci 

Uzávierka súťaže: 14. október 2022 

Účastnícky poplatok: 15 € 

 

Súťažná prehliadka je jednokolová a zúčastniť sa jej môžu žiaci ZUŠ spĺňajúci 
vekové požiadavky, ktorí v stanovenom termíne podali prihlášku aj so zaplateným 
účastníckym poplatkom. 

 

 

SÚŤAŽNÉ  KATEGÓRIE: 

 
I. kategória:        5 – 6 rokov      2 ľubovoľné piesne 

II. kategória:      7 – 9 rokov                         1 umelá pieseň 

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa 

III. kategória:      10 – 12 rokov   1 umelá pieseň 

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa 

IV. kategória:      13 – 15 rokov                   2 charakterovo odlišné piesne 

V. kategória:        16 – 18 rokov                   2 charakterovo odlišné piesne 

 

 

Pre zaradenie žiaka do kategórie rozhoduje vek súťažiaceho v deň konania súťaže. Spev 
v originálnej tónine nie je podmienkou.  



ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

 Účastnícky poplatok15,- Eur platí každý súťažiaci, pedagóg, korepetítor 

a pozorovateľ. V sume účastníckeho poplatku sú zahrnuté náklady na občerstvenie,  

obeda a režijné náklady. 

 Dopravu hradí vysielajúca organizácia. 

 Laureáti súťaže budú mať možnosť zúčastniť sa zdarma jarných speváckych 

interpretačných kurzov, ktoré budú 27. februára 2023 v ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci 

pod vedením renomovaného hlasového pedagóga. 

 

 

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK: 14. október 2022.   

Storno prihlášky a poplatku akceptujeme do 21. októbra 2022 (vrátane). 

 

Prihlášky prosíme posielať na adresu školy: ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945/12, 02201 
Čadca, alebo mailom na adresu: zusjpcadca@gmail.com. Spolu s prihláškou zašlite kópiu 
dokladu o uhradení účastníckeho poplatku, ktorý je potrebné uhradiť bankovým prevodom na 
účet Slovenskej sporiteľne: 

IBAN: SK92 0900 0000 0000 51994615 

Variabilný symbol: 102022 

Do správy pre adresáta prosíme napíšte názov vašej ZUŠ. 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie . 

 

 

 

 

 

S pozdravom organizačný výbor: 

Mgr. art. Tomáš Vrškový, DiS. art. – mobil: +421 948 358 896 

Mgr. Alena Gavlasová, DiS. art. – mobil: +421 907 176 606 

Mgr. Petra Bírová, DiS. art. –mobil: +421 902 375 494 

 

 



PRIHLÁŠKA 
 
Meno a priezvisko žiaka: 

Dátum narodenia: 

Súťažná kategória: 

ZUŠ: 

Pedagóg: 

Korepetítor: 

------------------------------------------------------------------------------ 

Pozorovateľ: 

 

 

 

Súťažný repertoár 

1. 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

Dátum...................................             Podpis....................................   


