
 

 

 
Odbor hudobný, tanečný, literárno – dramatický, výtvarný  
 

 

o r g a n i z u j e 
 

6. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH  

(husle, viola, violončelo, kontrabas) 

pre žiakov ZUŠ Košického a Prešovského kraja 

 

     Cieľom 6. ročníka súťažnej prehliadky je i naďalej podporovať, rozvíjať a skvalitňovať hudobné 

majstrovstvo talentovaných žiakov , súťaživosť, ako aj zámer usporiadateľa zaradiť do tejto prehliadky 

povinnú skladbu od slovenského hudobného skladateľa podľa vlastného výberu vyučujúceho 

pedagóga. Interpretácia slovenských skladieb  by v práci so žiakmi ZUŠ nemala absentovať. Veríme, 

že si nájde trvalé uplatnenie nielen na súťažiach, ale tak v edukačnom ako aj domácom muzicírovaní. 

 

Termín:   17. apríl (streda) 2019 
 

Miesto:   elokované pracovisko Uherova 11, Košice (sídl. Západ – Terasa)  
 

Program:   

8.30                    prezentácia 

9.00                    privítanie 

9.15 – 9.45         príprava podľa jednotlivých kategórii 

9.45 – 12.00       súťažná prehliadka 

11.30 – 12.45     obed 

13.00 -  16.00     pokračovanie súťažnej prehliadky 

                         16.15                  vyhodnotenie, záver 
 

Organizačné pokyny: 

     Súťažná prehliadka je jednokolová, výber skladieb je voľný. Transkripcie sú povolené, hra spamäti 

je podmienkou. Súťažiaci budú zaradení do štyroch súťažných pásiem: zlaté, strieborné, bronzové a za 

účasť. Rozhodnutia poroty sú konečné a nemenné. Každý súťažiaci bude ocenený vecnou cenou. 

Program bude spresnený po uzávierke všetkých prihlášok a zverejnený na webovej stránke školy:  

www.zusbernolakova.sk  

 

 

Propozície: 

I. kategória :  rok narodenia 2011 a mladší    1 – 2 skladby ( povinná skladba nie je podmienkou 

) 

II. kategória :   2009-2010   2 skladby (z toho jedna povinná skladba slovenského autora)  

III. kategória : 2007-2008   2 skladby (z toho jedna povinná skladba slovenského autora) 

IV. kategória : 2005-2006   2 skladby (z toho jedna povinná skladba slovenského autora) 

V. kategória : 2003-2004   2 skladby (z toho jedna povinná skladba slovenského autora) 

VI. kategória : 2001-2002   2 skladby (z toho jedna povinná skladba slovenského autora) 

VII. kategória : 1999 a starší   2 skladby (z toho jedna povinná skladba slovenského autora) 
 

Porota: trojčlenná (menuje organizátor súťaže) 

Poplatok: 15,- € za každého súťažiaceho žiaka, za učiteľa 6,- €,  za korepetítora 6 ,- €,                 

prosíme zaslať do 20. 3. 2019 poštou na adresu školy alebo bezhotovostným prevodom na IBAN: 

SK76 0900 0000 0050 7619 9434, VS: 17042019 do správy pre prijímateľa uviesť názov školy.  

                                       

http://www.zusbernolakova.sk/


 

 

 
 

     Záväzné prihlášky spolu s kópiou ústrižku o zaplatení účastníckych poplatkov zasielajte na hore 

uvedenú adresu. V poplatku sú zahrnuté: vecné ceny pre každého súťažiaceho, občerstvenie, obed. 

  

 

Tešíme sa na vašu účasť. 
 

 

 

 

Vybavuje : Mgr.Miroslav Zavadský 

e-mail : zavadsky.miroslav@gmail.com  

č. t.: 0907 862 595  

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 10. 10. 2018                                               Mgr. Peter K u n d r a c i k, v. r. 

                                                                                                                  riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zavadsky.miroslav@gmail.com


 

P R I H L Á Š K A 

 
Meno a priezvisko žiaka................................................................................................. 

 

Dátum narodenia..........................................  Kategória.............................................. 

 

Nástroj............................................ZUŠ......................................................................... 

 

Meno učiteľa.................................................................................................................. 

 

Meno korepetítora......................................................................................................... 

 

Súťažný repertoár ( celé meno a priezvisko skladateľa, názov skladby ).................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

Presná minutáž.............   Poznámka ........................................................................... 

 

Dátum ..................................                                                    Riaditeľ ZUŠ                             

 

 

P R I H L Á Š K A 

 
Meno a priezvisko žiaka................................................................................................. 

 

Dátum narodenia..........................................  Kategória.............................................. 

 

Nástroj............................................ZUŠ......................................................................... 

 

Meno učiteľa.................................................................................................................. 

 

Meno korepetítora......................................................................................................... 

 

Súťažný repertoár ( celé meno a priezvisko skladateľa, názov skladby ).................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

Presná minutáž.............   Poznámka ........................................................................... 

 

Dátum ..................................                                                    Riaditeľ ZUŠ                             

 

 

 

 



 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady 

EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, 

ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca 

 
meno a priezvisko zákonného zástupcu:           ............................................................................. 
ĎIEŤAŤA: meno a priezvisko:       ..................................................................  
                       dátum narodenia:   .................................................   
  
týmto dávam  Základnej umeleckej škole so sídlom Bernolákova 26, Košice 04011 , IČO: 35546131 (Ďalej len: 

„Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:    

1.       Súhlasím/        Nesúhlasím so zverejňovaním výsledkovej listiny z podujatia  / názov súťaže  /: 

 ..........................................................................................................................................v priestoroch školy, 

ako aj s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, nástroj, škola, vek) v masovokomunikačných 

médiách.    

2.       Súhlasím/ Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, audio a videonahrávok dieťaťa 

.....................................................nawww.zusbernolakova.sk  https://www.facebook.com/zusbernolakovaKe 

  

Doba trvania súhlasu:  
Súhlas so spracovaním osobných údajov platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní 

zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať. 
 
Povinné informovanie: 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).  

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. 
konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

 
Prehlásenie prevádzkovateľa:  
Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) 

spoločnosť CUBS, s.r.o., ktorá na webovej stránke školy zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a 

v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok 

zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.  

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.cubs.sk. V prípade, že 

dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej 

podobe na sekretariáte ZUŠ. 

 

 

Vyhlásenia zákonného zástupcu: 

Zákonný zástupca svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil so 
všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené 
informácie sú zrozumiteľné a ich obsahu porozumel.  
 

 
Dátum: ...............................  ......................................................................          

  vlastnoručný podpis zákonného zástupcu  
 

 
Tento súhlas je potrebné odovzdať v deň súťaže pri prezentácii. 

http://www.zusbernolakova.sk/
https://www.facebook.com/zusbernolakovaKe

