
                                                                                   

Vyhlásenie autorskej skladateľskej súťaže  

na skladby pre detské spevácke zbory a spevácke zbory dospelých 

 

A. Dôvodová správa 

Postavenie vážneho umenia, vážnej hudby a osobitne zborového spevu je dnes na 

Slovensku v nezávideniahodnej situácii. Pokiaľ ide o hudobnosť a schopnosť spievať máme 

na mysli priam katastrofálny úpadok výchovy spevom v rodinnej výchove a spievania v rámci 

školskej hudobnej výchovy. Napriek týmto nepriaznivým vonkajším okolnostiam si zborové 

spievanie detí a mládeže síce udržalo charakter masovej aktivity, v absolútnych číslach 

a predovšetkým v kvalite ho však oproti situácii pred rokom 1989 charakterizuje značne 

zostupná tendencia. Len o málo lepšia je situácia medzi speváckymi zbormi dospelých. 

Jedným z vážnych praktických problémov, s ktorým zápasia zbormajstri speváckych zborov, 

je nedostatok nových zborových skladieb. Vlna prílevu množstva zborových skladieb od 

popredných skladateľov najmä staršej generácie, ktorá bola typická pre prvé desaťročia druhej 

polovice 20. storočia, už ustala, vytratil sa aj úzus vydávania nových zborových skladieb zo 

strany Hudobného fondu, a tak najbežnejším spôsobom získania novej skladby sa pre 

aktívnych zbormajstrov stal osobný kontakt so skladateľmi. Tento prostriedok však používa 

iba zopár zbormajstrov, ostatní tápu medzi starými skladbami a úpravami ľudových, 

muzikálových či gospelových melódií. Národné osvetové centrum naposledy v rokoch 1995, 

2004 a 2009 organizovalo autorskú skladateľskú súťaž, aby tak dosiahlo prísun nových 

skladieb medzi spevácke zbory. Podobný postup chceme zvoliť aj teraz, pričom však 

upozorňujeme na jeden závažný problém, dotýkajúci sa predovšetkým situácie medzi 

detskými zbormi. Ako sme už uviedli, momentálne je úroveň väčšiny detských zborov na 

nebývalo nízkej úrovni, dochádza k všeobecnému odklonu od spievania skladieb a cappella k 

skladbám so sprievodom klavíra. Skladatelia, ktorí sa zapoja do tejto súťaže, by mali túto 

skutočnosť brať na zreteľ so všetkou vážnosťou, inak sa zmysel súťaže minie účinku. 

 

B. Pravidlá autorskej skladateľskej súťaže 

Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenským ochranným 

zväzom autorským pre práva k hudobným dielam. 

Autorská súťaž sa vypisuje  



a) na skladby pre detské spevácke zbory, čiže zbory, ktorých veková hranica členov sa 

pohybuje od 7 do 15 rokov, a to skladby maximálne trojhlasné so sprievodom klavíra a 

skladby maximálne trojhlasné a cappella, obe v časovom rozsahu 1,30 – 3,30 minút. 

Záujemcovia sa môžu zúčastniť na autorskej súťaži v jednej alebo aj v oboch kategóriách; 

b) na skladby pre spevácke zbory dospelé miešané a ženské a cappella v trvaní 3 – 8 

minút. Charakter i text skladieb je ľubovoľný. 

 

Do súťaže sa môžu zapojiť tak etablovaní skladatelia, ako aj poslucháči umeleckých škôl i 

ďalší záujemcovia bez vekového alebo iného obmedzenia. 

Od účastníkov skladateľskej súťaže sa vyžaduje, aby brali do úvahy pri stanovovaní 

náročnosti skladieb momentálnu úroveň zborového spevu na Slovensku, a tak umožnili čo 

najširšie uplatnenie skladieb medzi speváckymi zbormi. 

Skladby zasielajte poštou v troch exemplároch vo formáte A4 na adresu Národné osvetové 

centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1, s označením „skladateľská súťaž“ do 29. 2. 

2016. Súťaž je anonymná. Skladba musí byť označená len heslom. Autor priloží k súťažnej 

skladbe zalepenú obálku so svojimi osobnými údajmi (meno, priezvisko, poštová a e-mailová 

adresa a mobilné číslo), ktorú označí daným heslom. 

Skladby vyhodnotí trojčlenná odborná porota, navrhnutá poradným zborom pre zborový spev 

NOC. Táto navrhne udelenie finančných cien, ktoré do súťaže poskytla SOZA (Slovenský 

ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam). Výsledky skladateľskej súťaže budú 

zverejnené na webovej stránke www.nocka.sk. 

Národné osvetové centrum si vyhradzuje právo distribuovať doručené skladby medzi 

spevácke zbory, prípadne ich určiť ako povinné alebo odporúčané skladby pre celoštátnu 

súťaž a prehliadku detských speváckych zborov Mládež spieva, resp. celoštátnu súťaž 

speváckych zborov dospelých, propagovať ich na zborových podujatiach organizovaných 

inými subjektmi. 

 

C. Kontakt 

Prípadné otázky v súvislosti so súťažou objasní Bc. Eleonóra Hunčagová,  0907 309 353, 

e-mail: eleonora.huncagova@nocka.sk. 
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