
 

 

Odbor hudobný, tanečný, literárno – dramatický, výtvarný  
 

o r g a n i z u j e 
 

7. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH  

(husle, viola, violončelo, kontrabas) 

pre žiakov ZUŠ Košického a Prešovského kraja 

 
     Cieľom 7. 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:                            31. marec (streda) 2021 

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  

Poznámka: V prípade nepriaznivého vývoja pandemickej situácie sa súťažná prehliadka presunie na máj 2021. 

 

Propozície: 

I. kategória:  rok narodenia 2013 a mladší    1 – 2 skladby ( povinná skladba nie je podmienkou ) 

II. kategória: 2011-2012      2 skladby (z toho jedna povinná skladba slovenského autora)  

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

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

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

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

VII. kategória: 2001 a starší   2 skladby (z toho jedna povinná skladba slovenského autora) 

 

Porota: trojčlenná (menuje organizátor súťaže) 

Účastnícky poplatok: 15,- € za každého súťažiaceho žiaka, za učiteľa 6,- €, za korepetítora 6,- €, prosíme uhradiť 

bezhotovostným prevodom do 5. 3. 2021 na IBAN: SK76 0900 0000 0050 7619 9434, VS: 31032021  do správy pre 

prijímateľa uviesť  názov školy. 

                                             

Záväzné prihlášky spolu s kópiou úhrady o zaplatení účastníckych poplatkov zasielajte na adresu školy Základná 

umelecká škola, Bernolákova 26,040 11 Košice alebo zusbernolakovake@mail.t-com.sk  

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

  

Tešíme sa na vašu účasť. 

 

Vybavuje: Mgr. Miroslav Zavadský,  0907 862 595    e-mail: zavadsky.miroslav@gmail.com    

 

 

 

V Košiciach dňa 20. 10. 2020                                                            Mgr. art. et Mgr. Peter K u n d r a c i k, v. r.             

                                                                                                                                 riaditeľ 
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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 
 

 

 


