
KONTAKT:  Mgr. Zuzana Miškovičová, tel.: 0903 173 282      e-mail: zmiskovicova@gmail.com 
 

Základná škola Lachova 1, Bratislava 85103 

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

PROPOZÍCIE 
OKRESNÉHO (OBVODNÉHO) KOLA 15 ROČNÍKA SLÁVIKA SLOVENSKA 2018 

školský rok 2017/ 2018 
Vyhlasovateľ:   Občianske združenie Slávik Slovenska 
Odborný garant:  Peter Dvorský 
Organizátor:   Občianske združenie Slávik Slovenska 
Usporiadateľ:   Z poverenia  Okresného úradu Bratislava, odboru školstva: 
 Základná škola Lachova 1, 85103 Bratislava 
       
 
 
Termín:    3.máj (štvrtok) 2018 
 
Kategórie:   A) v 1. kategórii súťažia žiaci nultých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ, 

B) v 2. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. 
prvých a druhých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ, 
C) v 3. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. 
tretích až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ. 

Súťažiaci v 1., 2. a 3. kategórii sú povinní spievať dve piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní 
pochádzala zo Spevníka SS 2017 a mala aspoň dve slohy. Druhú pieseň si súťažiaci v 1., 2. a 3. 
kategórii volia podľa vlastného výberu. Pieseň musí taktiež obsahovať aspoň dve slohy. Súťažiaci sú 
povinní  mať hudobný (inštrumentálny) sprievod pri  jednej z interpretovaných  piesní.   
 
Program:    8:00 – 9:00 hod. – prezentácia, rozospievanie a prezliekanie do krojov 
    9:00 – 9:30 hod. – príhovor a program 
    9:30 – 10:30 hod. – súťaž 1. kategórie 
    10:30 – 11:00 hod. – prestávka, občerstvenie 
    11:00 – 12:30 hod. – súťaž 2. a 3. kategórie 

12:30 – 13:15 hod. – zasadnutie odbornej poroty a vyhodnotenie 
 

Prihlášky: Do 27.4. ( štvrtok) 2018 na adresu ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava 
alebo na mailovú adresu: zmiskovicova@gmail.com  
(scan s pečiatkou) 

 
Iné: Pri prezentácii je potrebné uhradiť účastnícky poplatok 2 € za 

každého súťažiaceho žiaka, sprevádzajúceho učiteľa a korepetítora.                                                     

 riaditeľ  školy :  Mgr. Martin Capek  

 Mgr. Zuzana Miškovičová 
   
                                      predseda okresnej/obvodnej/ poroty a organizátorka 
                                           Slávika Slovenska 2018   
 
 
  
 



KONTAKT:  Mgr. Zuzana Miškovičová, tel.: 0903 173 282      e-mail: zmiskovicova@gmail.com 
 

PRIHLÁŠKA na  súťaž Slávik Slovenska 2017 
 

Meno a priezvisko súťažiaceho: ................................................................................................................ 

Ročník:...................................... ................................................................................................................ 

Kategória: ................................................................................................................................................. 

Názvy piesní: ............................................................................................................................................. 

Adresa vysielacej školy: ............................................................................................................................ 

Meno a priezvisko sprevádzajúceho učiteľa/ky......................................................................................... 

Meno a priezvisko korepetítora/ky........................................................................................................... 

 

 

 

Bratislava, ..................................                 ................................................ 

                               Podpis riaditeľa 


