
Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky 

 

 
 

 

Vás pozýva na 15. ročník   

NOVÁCKEHO TALENTU  

 

 

 

KDE:    DOM KULTÚRY NOVÁKY 

                M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky  
 

KEDY:   11. máj 2023 (štvrtok)  

 

POROTA:   Barbora Piešová – speváčka  

Matej Smutný – spevák, skladateľ,     

 multiinštrumentalista s kapelou  

 

 

 

Po skončení súťaže bude nasledovať koncert hostí 



Informácie o prehliadke: 

 
 Prehliadka je určená pre spevákov, speváčky, súbory a kapely ZUŠ. Súťažiť môžu len 

žiaci ZUŠ. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií A (speváci, speváčky), B (súbory, 

kapely).  

 Kategória Bc ( Big bandy a orchestre) je v tomto ročníku zrušená.  

 

Kategória A: 

Aa –  spevák, speváčka 6 – 10 rokov 

Ab – spevák, speváčka 10 až 15 rokov 

Ac – spevák, speváčka 15 až 20 rokov  

 

V kategórii A si speváci pripravia jednu pieseň (max. 4 minúty). Vek súťažiaceho je 

rozhodujúci v deň súťaže pre všetky kategórie. Podmienkou účasti je poslať do 5. apríla 2023 

mailom kvalitnú nahrávku hudobného sprievodu s označením súťažiaceho: meno, priezvisko 

+ kategória, na adresu petakmartin@gmail.com . Súťažiaci môže byť sprevádzaný živými 

nástrojmi (najviac dvomi - gitara, klavír, cajon a pod.)      

 

Kategória B: 

Ba - kapely do 15 rokov 

Bb - kapely nad 15 rokov 

 

   V kategórii B sa vek počíta podľa vekového priemeru kapely v deň súťaže. Vyhradený 

časový priestor pre účinkovanie jedného telesa sú dve skladby a krátka nesúťažná zvuková 

skúška ( max. 10 minút ). 

 

 Ceny do súťaže nám venovali hudobniny  EPLAY(www.eplay.sk ).   

 Hodnotenie bude nasledovné: zlaté, strieborné, bronzové pásmo. V zlatom pásme 

1.,2.,3.miesto a laureát kategórie A,B. 

 Účastnícky poplatok pre kategórie Aa, Ab, Ac je 10,- € na žiaka, pre kategórie Ba, Bb 

je 7,- € na žiaka. VYUČUJÚCI A POZOROVATELIA POPLATKY NEPLATIA. 

 Poplatok žiadame uhradiť na číslo účtu: IBAN SK12 0200 0000 0017 0968 2058  

(pozor na poplatky v banke pri hotovostnom vklade) alebo poštovou poukážkou na 

adresu: Rodičovské združenie pri ZUŠ, Chemikov 956/34, 972 71 Nováky. 

mailto:petakmartin@gmail.com
http://www.eplay.sk/


 V sume účastníckeho poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu podujatia, vecné 

ceny, občerstvenie, kávu, čaj, pitný režim  

 V prípade záujmu zabezpečíme obed v cene 7,50€ na osobu (obedy budú v priestoroch 

DK Nováky). Poplatok žiadame uhradiť na hore uvedené číslo účtu spolu 

s účastníckym poplatkom. 

 Cestovné organizátor neprepláca. 

 Do správy pre prijímateľa uveďte presný názov ZUŠ, účastnícky poplatok NT + 

počet obedov 

 Po uzavretí prihlášok sa účastnícky poplatok nevracia 

 Prehliadka začína prezentáciou o 9.00 hod v deň súťaže. Časový harmonogram 

doplníme neskôr podľa počtu prihlásených. 

 Zvukovú techniku zabezpečuje Viktor Boronkay, BG audio. 

 Organizátor vie poskytnúť technické zabezpečenie: 

Marshall AVT 50X, Marshall AS 50D akustické, basové kombo Markbass Mini CMD 

121, klávesy Roland FP-4F a Yamaha DGX-530, bicie/Sonor Safari 

(10´14´16´14´x6,5).  Hardvér: šlapka, stolička, hit-hat, stojan na malý bubón, 3x stojan 

na činel. Xylofón 

(4 oktávy), Kongo, Bongá, Djembe, Cajon. Činely sú zabezpečené. 

 Záväzné prihlášky, kópiu o zaplatení účastníckeho poplatku a sumy za stravné 

prosíme poslať do 5. apríla 2023 na mail riaditelka@zus-novaky.sk  

 Žiadame o dodržanie termínu odoslania prihlášok a poplatkov ( po termíne nie je 

možné sa prihlásiť ) 

 

Bližšie informácie: riaditeľstvo ZUŠ 0918 374 477 

   Bc. Martin Peták 0904 215 650 (nahrávky)    

E-mail: riaditelka@zus-novaky.sk  

 

Organizátori:  Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky /Rodičovské 

   združenie pri ZUŠ Nováky /Dom kultúry Nováky 
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