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VYHODNOTENIE  SÚŤA�E 
 
Prvý ročník detskej speváckej súťa�e Hviezdička prebiehal od januára roku 2010 �kolskými, 
oblastnými a regionálnymi kolami, buď priamo súťa�nými kolami s prítomnosťou divákov, alebo výberom 
spe-vákom bez prítomnosti divákov. Speváci spievali pôvodné detské pes-ničky, ktoré si vybrali z na�ej 
ponuky umiestnenej na webovej stránke www.sutazhviezdicka.sk. O jednotlivých víťazoch 
postupujúcich do vy��ích kôl rozhodovali poroty zostavené z odborníkov v tomto �ánri, z učiteľov 
a pracovníkov kultúry. Speváci boli odmeňovaní vecnými ce-nami a symbolom súťa�e, keramickou 
hviezdičkou. 
 
Porota sa pri hodnotení spevákov sústreďovala na intonačné a rytmické schopnosti spevákov, na výber 
pesničiek, ale aj na celkové vystupovanie. Do súťa�e sa zapojilo najviac �iakov do veku 12 rokov, 
star�ích �iakov tvorilo men�ie percento. Niekde to vyzeralo naozaj výborne a počuli sme veľa dobrých 
spevákov, niekde to bolo trochu chudobnej�ie. Zlý výber pesničiek, veľké sebavedomie a �iadna seba-
kritika. V zásade sme boli spokojní, lebo toto bol iba nultý, �tartovací, alebo aj testovací ročník bez 
veľkej reklamy v médiách. Podľa jed-notlivých krajov bolo najviac zapojených �kôl na Východe 
Slovenska, na druhom mieste to boli bratislavské �koly a �koly na Západe Slo-venska, najmenej �kôl 
bolo zapojených zo Stredného Slovenska mimo Martina, kde túto súťa� realizujeme u� niekoľko rokov.  
 
Z jednotlivých kôl sa do záverečného finále prebojovalo 15 spevákov. Uskutočnilo sa v Ko�iciach, 
24.11.2010 vo vypredanom  Jam-bo cetre za účasti 550 divákov. Súťa�iaci súťa�ili o absolutného ví-
ťaza v kategórií mlad�ích spevákov a o absolutného víťaza v kategórií star�ích spevákov. Druhé 
a tretie miesto porota neurčovala. Porota pracovala v zlo�ení: predseda poroty Roman Bombo� � 
Slovenský rozhlas. Členovia: Julka Smolková � hlasový pedagóg, Robo Kopina � skupina Noc a deň, Boris 
Letrich � spevák skupiny Aya a Mário Tomanek � gitarista skupiny Aya. V mlad�ej kategórii získala 
prvenstvo �ofia Hlavatá z Michaloviec s pesničkou Slonomobil. V star�ej kategórii zvíťazila Tamara 
Dikyová z Giraltoviec s pesničkou Leonardo. 
 

V�etkých spevákov sme v druhej polovici novembra predstavili na webovej stránke  súťa�e vo 
videovizitkách. Natočili sme ich so spevákmi v meste z ktorého pochádzajú. Tieto videovizitky sme 
zároveň premietali počas vystúpenia spevákov na veľkoplo�nej projekcii a predstavili sme tak nielen 
speváka, ale aj jeho mesto či �kolu. 
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SÚŤA�IACI 
 

I. KATEGÓRIA 
 
∑ Barbora �UŇAVSKÁ � Levoča � Tanečnica poľná  
∑ Richard LACKO � S. Podhradie � King Kong booggie  
∑ �ofia HLAVATÁ � Michalovce � Slonomobil  
∑ Zuzana BAKOVÁ � Bratislava � Čau ananás 
∑ Patrícia  FIAMOVÁ - Bratislava � Kocúr Barnabá� 
∑ Lívia KĽAČANSKÁ � Bratislava � Klaun z cirkusu  
∑ Nikolas SZITA � Hlohovec � Keby bola ako Sylvia  
∑ Sandra KLEMPÁROVÁ � Ko�ice � Tamagoči 
∑ Laura  TOMEČKOVÁ � Ko�ice � Ako Paganíny 
 
víťazka: �ofia HLAVATÁ � Michalovce � Slonomobil 
 
 
II. KATEGÓRIA 
 
∑ Lea Mária MEDVECKÁ � Z�  Prakovce � Nebo nado mnou 
∑ Veronika HANKOVÁ � Martin � Dá�ď 
∑ Tamara DIKIOVÁ � Giraltovce � Leonardo   
∑ Natália BLA�KOVÁ � Svidník � Leonardo 
∑ Lucia BAČOVÁ � Trebi�ov � Nebo nado mnou 
∑ Július PUKY - Trebi�ov � Alenka v rí�i divov   
 
víťazka: Tamara DIKYOVÁ � Giraltovce � Leonardo   
 
 
POROTA: 
 
∑ Roman  BOMBO� � Slovenský rozhlas 
∑ Julka SMOLKOVÁ � hlasový pedagóg 
∑ Mário TOMANEK � skupina Aya 
∑ Robo KOPINA    -  skupina Noc s deň 
∑ Boris LETRICH   -  skupina Aya 
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FOTODOKUMENTÁCIA: 

 
Moderátori súťa�e spolu s víťazkami a tanečným súborom: 
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Výber spevákov zo Západného Slovenska v Istropolise: 

 

 
 
 

Víťazka mlad�ej kategórie �ofia Hlavatá z Michaloviec: 
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Nikolas SZITA � Hlohovec 
 

 


