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Obvodné kolo 25. ročníka 

celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne 

 

 

sa uskutoční : 12. mája 2015  /utorok / 
Miesto :  Sobášna sieň / za starou radnicou / Ul. ak. Hronca Rožňava, 100 / 9a 
Program : 8,30 – 9,00 – prezentácia , otvorenie ( Mgr. E. Kardošová, Mgr. I. Hurajtová) 
                   9,00 - 12,00 – obvodné kolo súťaže jednotlivcov v troch kategóriách, s krátkymi prestávkami 
                  12,00 - 13,00 – vyhodnotenie 
Súťažia žiaci všetkých ročníkov ZŠ, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl a to v troch 
kategóriách : 

A)  I. kategória  -  žiaci 1. - 3. ročníkov ZŠ 
B)  II. kategória  - žiaci 4. - 6. ročníkov ZŠ / resp. prvých  a druhých ročníkov OGY  a žiaci ZUŠ/ 
C)  III. kategória žiaci 7. - 9. ročníkov ZŠ / resp. tretích  a štvrtých ročníkov OGY / 

Žiaci, ktorí reprezentujú svoje ZUŠ a OGY sa do súťažných kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných 
školských ročníkov (viď. Body A-C). 
Cestovné žiakom a občerstvenie hradí CVČ Akademika 100/9A podľa zásad a smernice OÚ Košice, OŠ. 
Víťazom organizátor udelí  diplomy. Vecné ceny dostanú víťazi na slávnostnom vyhodnotení všetkých olympiád 
v júni 2014 . 

Súťažiacich hodnotí komisia, ktorá je zložená z radov učiteľov hudobnej výchovy, ktorú menoval OŠÚ 
v Košiciach, preto prosím o uvoľnenie učiteľov na uvedený deň . 
Obvodného (okresného) kola sa zúčastňujú víťazi zo základných školských kôl v jednotlivých kategóriách na 
základe doručenej návratky. 
Prosíme školy o včasné zaslanie návratiek , najneskôr do 28. 4. 2015  do 14.00 hod. do CVČ Ak. Hronca 100/9A. 
Po tomto termíne už nebudeme akceptovať prihlásených súťažiacich. 
Do KK postupujú len víťazi I., II., III. kategórie okresného kola súťaže. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa 
umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste 
Upozornenie!  Bližšie informácie k obsahu súťaže získate zo Spevníčka a  propozícií celoštátneho kola. Prajeme 
všetkým súťažiacim zdarnú prípravu na súťaž.  
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