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Stropkovská hudobná liga 

súťaž autorskej tvorby 

hudobných interpretov - 5. ročník 

Charakteristika súťaže 

Stropkovská hudobná liga (ďalej len „SHL“) začala písať svoju históriu v jeseni 2003. 

Motiváciou k zorganizovaniu prvého ročníka bolo ponúknuť priestor amatérskym 

kapelám prezentovať svoju tvorbu pred širokým publikom. Záujem hudobných skupín 

však povýšil SHL od 3. ročníka, ktorý sa konal na prelome rokov 2008/2009, z regionálnej 

prehliadky na modernú súťaž s celoslovenským rozmerom, v čom pokračoval aj jej 

4. ročník, ktorý sa konal na prelome rokov 2011/2012, do ktorého sa prihlásilo 83 skupín 

z celého Slovenska a blízkeho zahraničia. Filozofia súťaže si postupne uložila za cieľ 

podporu talentovaných hudobníkov v širšom rozsahu a najlepším kapelám ponúka 

spoluprácu aj po uplynutí časového horizontu trvania súťaže. Organizátori SHL chcú 

využiť svoje skúsenosti v maximálnej miere na to, aby sa liga pre jej účastníkov stala 

odrazovým mostíkom k naštartovaniu ich ďalšej kariéry vo vyššom rýchlostnom stupni. 

Model súťaže 

SHL koná raz za dva roky (ide o bienále) a vychádza z formátu základných kôl a finále. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky hudobné telesá bez žánrovej profilácie. V poslednom 

ročníku sa v SHL predstavilo viac ako 60 kapiel, ktoré organizátori rozdelili do desiatich 

základných kôl. Do finále postúpilo osem najlepších skupín. Víťaza vyhlasovala odborná 

porota zložená z členov skupín a interpretov slovenskej hudobnej scény, zástupcov 

hudobných štúdií, vydavateľstiev, rádií, produkčných spoločností, organizátorov 

hudobných festivalov, partnerov súťaže a prominentných hostí ako Miro Tásler, Ľubo 

Horňák, Julo Viršík, Milan Herstek, Juraj Vančík, Monika Agrebi, Róbert Bartoš, Vlado 

Randy Gnepa, Rasťo Papp, Zoli Tóth, Peter Tomko, Martin Mihalčin, Mayo Petranin 

a ďalší. 

Víťazi SHL: 

- 2011: Gas 

- 2009: Atlantida 

- 2007: So Fine 

- 2005: Heľenine oči 
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Minulý ročník a súčasnosť 

Najzásadnejšou novinkou novej edície je zmena miesta základných kôl, ktoré sa 

uskutočnili v rámci uplynulého 4. ročníka v hudobnom klube Holičstvo vo Svidníku. 

Do 4. ročníka sa prihlásilo 83 kapiel, z ktorých sa v Holičstve predstavilo šesťdesiat. Z nich 

porota dala odporúčanie 27 kapelám z ktorých napokon vzišla finálová zostava 

Born for reason, Karavana, Gas, Liquid Princess, The Difference, Yelllowe, Renaissense, 

Ranné Toporenie. 

Ceny pre finalistov a víťazov 

- nahrávanie v profesionálnom nahrávacom štúdiu, 

- natočenie videoklipu, 

- vytvorenie profesionálnej webovej stránky, 

- produkcia, PR a tlačový servis, 

- vecné hudobné ceny, 

- účinkovanie na partnerských podujatiach a festivaloch, 

- nasadenie do partnerských rádií, 

- nasadenie do sietí JUKEBOXov, 

- cena poroty – finalista má možnosť stať sa predkapelou na turné so zaujímavou 

kapelou, 

- a ďalšie. 
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Reklamný priestor pre partnerov 

Neoddeliteľnou súčasťou podpory SHL je aj korektná komunikácia so sponzormi 

a partnermi, pretože práve od ich podpory bude závisieť komfort, ktorý máme v pláne 

ponúknuť interpretom a návštevníkom SHL.  

Časový harmonogram od začiatku promo po ukončenie reklamného balíka je 07/2013–

07/2014. Reklama bude uverejňovaná v médiách so zahraničným dosahom. 

Hoci najväčšie percento, ktoré príde do kontaktu s našimi podujatiami, sa pohybuje 

vo vekovom rozpätí 16-40 rokov, dramaturgia bude nastavená štýlom, aby sme cieľovú 

skupinu vekovo a intelektuálne neobmedzovali. 

Mediálna podpora (okrem iných)  

Rádio Kiss 

Rádio VIVA 

Rádio Sever 

Rádio Šport 

Rádio Prešov 

Supermusic.sk 

Greginet.sk 

Festivaly.sk 

Týždenník Stropkovské Spektrum 

Týždenník Vranovské Spektrum 

Týždenník Dukla 

Denník Korzár 

Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko 

Musicbox TV 

TV Zemplín 

TV NAŠA 

TV Region 

LeviceOnline.sk 

Bandzone.cz 

Mojamuzika.sk 

Music.server.sk 

Global 24 

Kuultur.com 

Kamdomesta.sk 

Prestavka.sk 

BAlive.sk 

 

Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ SHL 


