
 

         TALENTMANIA      MY POP STAR 2015   

                       10. ročník speváckej súťaže jednotlivcov v populárnej piesni 

1. ročník Hľadá sa univerzálny tanečník/tanečníčka               

  
  
Zameranie :  Moderná  populárna pieseň, súťaž jednotlivcov, univerzálny tanečník – súťaž jednotlivcov                 
  
Vekové kategórie:          I.       11 - 14 rokov  
                                        II.       15 - 18 rokov  
  
Organizátor :            Krajské centrum voľného času v Trenčíne  
                                   Súkromná základná umelecká škola STELLA v Považskej Bystrici  
                                   MY - sieť regionálnych novín  
                                   Centrá voľného času v Trenčianskom kraji  
                                   PX Centrum v Považskej Bystrici  
                                      MTV studio – Michal Tvrdý  

 
Záštita :              Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
Systém súťaže: 
Súťažiaci – žiaci základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja  sa prihlásia individuálne alebo 
prostredníctvom centier voľného času. Centrá voľného času pri väčšom počte prihlásených môžu 
zorganizovať výberové kolá, z ktorých posúvajú ďalej maximálne dvoch tanečníkov alebo spevákov . 
Prihlášky treba zaslať na adresu renata.bielikova@kcvc.sk .   
Informácia o začlenení do vekových kategórií : 
Veková kategória sa určuje podľa veku, ktorý dosiahne súťažiaci v tomto kalendárnom roku. Pokiaľ 
súťažiaci dosiahne vek 11 rokov v tomto kalendárnom roku, môže sa zúčastniť súťaže. Pokiaľ dosiahne 15 
rokov v tomto kalendárnom roku, bude zaradený do II. kategórie i keď v deň súťaže má ešte 14 rokov. 
Zaraďovanie do kategórií realizuje organizátor. 
 
 
SPEVÁCKA SÚŤAŽ:  
 
Podmienky súťaže v obvodnom kole: 
Súťažiaci zaspieva dve ľubovoľné populárne piesne bez hudobného sprievodu, z toho jednu v slovenskom 
jazyku.  
 
Prihlášky :  
Prihlášky budú k dispozícii v regionálnych časopisoch MY /Obzor, Prieboj, Trenčianske noviny/, 
v elektronickej podobe budú k dispozícii  na www.kcvc.sk – Záujmovo-umelecké súťaže. 
Prihlasuje sa do 12.11.2015 !!! na renata.bielikova@kcvc.sk, 0905/201030. Podrobnejšie informácie 
môžete získať aj na szussk@stonline.sk a č. tel. 0908/780324.  
 
Semifinále: spevácka súťaž 
19.11.2015  I. kategória /11. – 14. rokov / - súťažia žiaci základných škôl a osemročných gymnázií   
Kino Mier Považská Bystrica (začiatok súťaže o 10.30 hod., súťažiaci zraz o 8.00 hod.)   
20.11.2015  II. kategória /15. – 18. rokov / - súťažia žiaci všetkých typov stredných škôl  
Kino Mier Považská Bystrica (začiatok súťaže o 10.30 hod., súťažiaci zraz o 8.00 hod.)   
 

Odborná porota vyberie na postup do finále súťažiacich z prvej kategórie a súťažiacich z druhej kategórie. 
 
Podmienky súťaže v semifinále: 
V semifinále spievajú súťažiaci jednu pieseň – podľa vlastného výberu s hudobným podkladom alebo 
hudobným sprievodom (gitara, keyboard..). Súťažiaci po dohode s hudobným dramaturgom môže spievať 
aj vlastnú pieseň, pokiaľ si zabezpečí vo vlastnej réžii hudobný podklad alebo hudobný sprievod. Každý 
postupujúci do semifinále bude kontaktovaný telefonicky.  

Hudobné podklady na CD len vo formáte wave (Microsoft ), je to štandardný audio formát, 

ktorý hrá vo všetkých prehrávačoch. Neprípustné sú formáty: MP3, MP4, wma, dátové 

formáty a iné. 
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TANEČNÁ SÚŤAŽ 

Súťažiaci tanečníci si pripravia tri choreografie (každá najviac do 1 min.). Tancuje sa  na vlastnú hudbu. 
Dve choreografie si môžu pripraviť v nasledovných tanečných štýloch: ľudový tanec, klasický tanec, 
džezový tanec, show choreografia, spoločenský tanec, tance iných národov a k tomu pridajú hip hop alebo 
disco. Tancuje sa v kostýmoch – použijú sa aj vo finále. Porota hodnotí technické prevedenie, choreografiu 
a imidž po každom kole a následne sa body zrátajú, čím vznikne celkové bodové hodnotenie pre 
postupujúcich do finále.  

Semifinále: tanečná súťaž 
Semifinále sa uskutoční 18. 11. 2015 v kine Mier v Považskej Bystrici od 10.00 hod. Tanečníci si môžu 
vyskúšať pred začiatkom súťaže tanečnú plochu. Hudobné podklady prinesú na CD – nahrané v poradí 
1., 2. kolo - ľubovoľný štýl a 3. kolo hip hop alebo disco vo formáte wave. 
 

Prihlasovanie – tá istá adresa a tel. číslo ako u spevákov! 
Pre tanečníkov platia tie isté vekové kategórie a dátumy ako pre spevákov ! 
Otázky ohľadom tanca a tanečnej súťaže zodpovie p. Anna Kardošová na tel. čísle : 
+421 42/4328179, +421 905 582624 alebo na mailovej adrese: szussk@stonline, 
Technické parametre hudobného podkladu platia tie isté ako u spevákov. 
kardosova@px.sk 

 

TALENTMANIA MY POP STAR 2015 

Finále :  
PX Centrum Považská Bystrica – 27.november 2015  o 10.00 hod. (finalisti o 8.00 hod.)  
Podmienky súťaže vo finále: 
Súťažiaci spievajú vo finále tú istú pieseň ako v semifinále. Odborná porota je zostavená z odborníkov 
v oblasti hudby a spevu.  
Komunikácia medzi súťažiacimi a hudobným dramaturgom bude prebiehať cez mail : 
stanislav.kardos@gmail.com , č.t. 0907 -776590 
 

Tanečné súťažné kolá sa budú striedať so súťažným vystúpením spevákov nasledovne: 
1. kolo – súťaž tanečníkov v obidvoch vekových kat. 1. disciplína– hodnotí odborná porota pre tanec 
2. kolo – súťaž spevákov mladšia veková kategória (11-14 rokov) – hodnotí odborná porota pre spev 
3. kolo – súťaž tanečníkov v obidvoch vekových kat. 2. disciplína – hodnotí odborná porota pre tanec 
10 min. prestávka 
4. kolo – súťaž spevákov staršia veková kategória (15-18 rokov) – hodnotí odborná porota pre spev 
5. kolo – súťaž tanečníkov v obidvoch vekových kat. 3. disciplína – hodnotí odborná porota pre tanec 
10 min. prestávka  

Víťazi finále: 
Zo spevákov budú ocenení v každej kategórii prví traja + porota vyberie tzv. Laureáta súťaže, ktorý bude 
mať možnosť nahrania vlastného štúdiového promotion CD ! 

Z tanečníkov budú ocenení v každej kategórii prví traja + laureát – získa zdarma účasť na tanečnom 
workshope organizovanom SZUŠ STELLA v roku 2016. 

Stanislav Kardoš – odborný garant 
Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Stella v Považskej Bystrici  
PaedDr. Renáta Bieliková – organizačný garant 
Riaditeľka Krajského centra voľného času v Trenčíne 
Organizačný garant: PaedDr. Renáta Bieliková, Anna Kardošová 
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