
Organizačný poriadok 
súťaže žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku 

„Mladí klaviristi“ 
 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) 
Usporiadateľ: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava 

 
Základné ustanovenia 

Článok I. 
Poslanie súťaže 

Poslaním súťaže je: 
 
1/ spoznávať  a interpretovať pôvodnú slovenskú tvorbu a skladby bratislavského rodáka  

J. N. Hummela, 
2/ prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných ţiakov, 
3/ rozvíjať tvorivé odborno-praktické schopnosti ţiakov, 
4/ prehlbovať vzťah ţiakov k hudbe a motivovať ich k ďalšiemu umeleckému rastu, 
5/ umoţniť verejné vystúpenie a prezentáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov škôl a ţiakov, 
6/ vytvárať moţnosti pre úspešnú reprezentáciu SR na medzinárodných súťaţiach, 
7/ prispievať k účelnému a efektívnemu vyuţívaniu voľného času ţiakov, 
8/ umoţňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne vyuţívať poznatky získané na súťaţi  
 ţiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 

Článok II. 
Charakter súťaže 

 
1/  Súťaţ je dobrovoľná záujmová činnosť ţiakov. 
2/ Súťaţ sa organizuje v dvojročnom cykle a je jednokolová. 
3/ Súťaţ je určená pre ţiakov základných umeleckých škôl z celého Slovenska.  
4/ Súťaţný repertoár má dve povinné časti: 
 a/ skladba slovenského autora alebo bratislavského rodáka J. N. Hummela, 
 b/ skladba európskeho skladateľa odlišného štýlového obdobia. 
 Počet skladieb je ľubovoľný, ale časový limit jednotlivých kategórií nesmie byť prekročený. 
5/  Hra spamäti je podmienkou. Hrať je moţné iba skladby pre sólový klavír (pôvodné). 
6/ Súťaţné kategórie sú rozdelené podľa roku narodenia, o zaradení do kategórie rozhoduje vek 

dosiahnutý k začiatku dátumu súťaţe (viď súťaţné podmienky – propozície). 
 

Článok III. 
Riadenie súťaže 

 
1/ Súťaţ odborne a organizačne riadi odborná komisia.  

Predsedu odbornej komisie vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe   
návrhu usporiadateľa. 

2/  Predseda  odbornej komisie: 
 a/ zodpovedá za odborné a organizačné riadenie súťaţe a za zabezpečenie kvalitného  
 a nerušeného priebehu súťaţe, 
 b/ zodpovedá za vydanie súťaţných podmienok (propozície) v dostatočnom časovom 
 predstihu, bulletinu a harmonogramu súťaţe, 
 c/ predkladá do jedného mesiaca po ukončení súťaţe MŠVVaŠ SR písomnú správu o priebehu 
 a výsledkoch súťaţe. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Článok IV. 
Hodnotenie súťaže 

 
1/  Výkony súťaţiacich hodnotí odborná porota, ktorú vymenúva predseda odbornej komisie. 
2/  Odborná porota sa riadi prijatými uzneseniami poroty. 
3/ Kaţdý účastník dostane po odohraní súťaţného vystúpenia Pamätný list súťaţe. 
4/ Účastníci súťaţe sú ohodnotení podľa počtu bodov na 1., 2. a 3. miesto. 
5/ Porota môţe udeliť Ceny: 

a/ za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora, 
b/ za najlepšiu interpretáciu skladby Eugena Suchoňa, 
c/ riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa, 
d/ za dramaturgiu súťaţného programu a pod. 

6/  Porota má právo udeliť Čestné uznania, iné Ceny podľa uváţenia a finančnej situácie  
 organizátorov. 
7/  Porota má právo niektoré miesta a Ceny neudeliť. 
8/ Rozhodnutie poroty je konečné. 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti súťažiaceho 

 
1/  Súťaţ je určená pre ţiakov ZUŠ v Slovenskej republike. 
2/  Ţiaci súťaţia v  jednotlivých vekových kategóriách podľa súťaţných podmienok  

(propozícií) vydaných usporiadateľom najneskôr 6 mesiacov  pred  dátumom  začiatku  súťaţe. 
3/  Časový harmonogram súťaţe a ďalšie potrebné pokyny sú priebeţne zverejnené na 

webstránke školy ako organizátora. 
4/ Súťaţiaci sú povinní dodrţiavať organizačné pokyny a súťaţné podmienky (propozície).   
5/  Súťaţiaci majú právo:  
 a/  byť prítomní na priebehu celej súťaţe, 
 b/  na informácie týkajúce sa súťaţe. 
 

Článok VI. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pre súťažiacich 

 
1/ Za bezpečnosť a ochranu zdravia súťaţiacich počas súťaţe zodpovedajú ich pedagógovia,  
 ktorých poverí vysielajúca organizácia pedagogickým dozorom.  
2/ Organizátor súťaţe zabezpečuje počas súťaţe a s ňou súvisiacich podujatí dodrţiavanie  
            príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre daný druh činnosti.  
 

Článok VII. 
Financovanie súťaže 

 
1/ Financovanie súťaţe je zabezpečené z: 
 a/ rozpočtu MŠVVaŠ SR, 
 b/ mimorozpočtových zdrojov - z účastníckych poplatkov súťaţiacich, 
 c/ sponzorských príspevkov. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Článok VIII. 
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

 
1/ Organizačný poriadok súťaţe „Mladí klaviristi“ je vydaný v súlade so smernicou MŠ SR  
č. 13/2009-R z 25.08.2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl. 
2/ Ruší sa organizačný poriadok súťaţe ţiakov základných umeleckých škôl na Slovensku „Mladí 
klaviristi“, ktorý zaregistrovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod 
číslom 2010-14386/32565:23-911 a nadobudol účinnosť dňa 6. 9.2010. 
3/ Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-18692/50708:13-921 a nadobúda 
účinnosť dňom 1. 2.2011. 
4/ Kontaktná adresa organizátora súťaţe: 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava 
 
Tel. fax: 02/643 643 87 
e-mail: zusbatkovaba@gmail.com 
webstránka: zusesuchona.bratislava.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA, 17.12.2010           Zuzana    H o r v á t h o v á  
        riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa 
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