
Organizačný poriadok 

 
Celoslovenskej klavírnej súťaţe „Klavír 20. a 21. storočia„ 

v Bánovciach nad Bebravou 
 

 

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

Usporiadateľ: Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou 

                         Novomeského 3, 957 04 

 

 

 

Čl. 1 

Charakter, poslanie a riadenie súťaže 

 

1) Celoslovenská klavírna súťaţ Klavír 20. a 21. storočia v Bánovciach nad Bebravou (ďalej 

len súťaţ) je zameraná na interpretáciu klavírnych diel slovenských a svetových skladateľov 

20. storočia aţ po súčasnosť. 

 

2) Jej hlavným poslaním je: 

a) zdokonaľovať hudobné schopnosti ţiaka, rozvíjať jeho talent a umelecké cítenie, 

b) prehlbovať rozvoj talentov prostredníctvom hudobnej interpretácie, 

c) zamerať sa na aktívne osvojovanie národného a kultúrneho dedičstva, 

d) spoznávanie nových autorov a ich diela doma i vo svete. 

 

3) Súťaţ odborne a organizačne riadi odborná komisia, ktorej predsedu vymenúva 

vyhlasovateľ súťaţe na návrh usporiadateľa. 

    Predseda odbornej komisie: 

a) zodpovedá za odborné a organizačné riadenie súťaţe, 

b) vymenováva ďalších členov organizačného výboru, 

c) zodpovedá za vydanie propozícií a harmonogramu súťaţe, 

d) do 30 dní po ukončení súťaţe predloţí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) písomnú správu o priebehu súťaţe. 

 

 

Čl. 2 

Štruktúra súťaže 

 

1) Súťaţ sa uskutočňuje v dvojročných cykloch pre ţiakov I. a II. stupňa ZUŠ na Slovensku.  

 

2) Súťaţ je jednokolová, na ktorej budú súťaţiaci interpretovať skladby podľa výberu (viď 

propozície). 

 

3) Ţiaci budú súťaţiť v štyroch kategóriách podľa veku: I. kat. – do 11 rokov 

                                                                                          II. kat. – do 13 rokov 

                                                                                          III. kat. – do 15 rokov 

                                                                                         IV. kat. – nad 15 rokov 

 



 

Čl. 3 

Zabezpečenie súťaže 

 

1) Na odborné zabezpečenie dohliada predseda odbornej komisie spolu s umeleckým 

garantom súťaţe, ktorým je profesionálny pedagóg konzervatória alebo vysokej školy. 

 

2) Organizačne zabezpečuje súťaţ usporiadateľ pod vedením predsedu odbornej komisie: 

      a)  vyhlasuje presný termín súťaţe,  

b)  vyhlasuje termín uzávierky prijímania prihlášok, 

a) najmenej jeden mesiac pred súťaţou doručí všetkým prihláseným účastníkom presný 

harmonogram súťaţe,  

b) pripraví priestory ZUŠ pre súťaţ, t. j. súťaţné miestnosti a miestnosti pre rozohrávanie 

sa pred súťaţou, zabezpečí ich kvalitnými hudobnými nástrojmi. 

 

 

Čl. 4 

Hodnotenie súťaže 

 

1) Umeleckú úroveň jednotlivých výkonov hodnotí odborná porota na čele s jej predsedom, 

ktorého vymenuje predseda odbornej komisie. 

 

2) Počet členov odbornej poroty musí byť vţdy nepárny. 

 

3) Odborná porota má právo udeliť 1. – 3. cenu v jednotlivých kategóriách, mimoriadnu cenu 

za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora, cenu pre najlepšieho účastníka  

(laureáta) súťaţe, má právo niektorú z cien neudeliť. Ceny budú víťazom odovzdané po 

skončení súťaţe na slávnostnom vyhodnotení. 

 

 

Čl. 5 

Podmienky účasti 

 

1) Účastníkmi súťaţe môţu byť len ţiaci ZUŠ na Slovensku, ktorí spĺňajú podmienky 

stanovené propozíciami súťaţe. 

 

2) Ţiaci iných škôl a vyšších umeleckých škôl sa vylučujú. 

 

3) Súťaţný repertoár a časové limity sú záväzné. 

 

4) Povinná je hra spamäti. 

 

 

Čl. 6 

Práva a povinnosti súťažiacich  

 

1) Práva a povinnosti súťaţiacich sú zahrnuté v propozíciách súťaţe. 

 

2) Pri prijímaní prihlášok bude organizátor brať do úvahy pečiatku pošty ako termín odoslania 

prihlášky. 



 

3) Súťaţiaci sú povinní zaplatiť účastnícky poplatok do termínu určeného v propozíciách, 

ktoré organizátor rozposlal jednotlivým školám. 

 

 

Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

1) Za bezpečnosť a ochranu zdravia ţiaka na súťaţi zodpovedá pedagóg, poverený 

pedagogickým dozorom. 

 

2) Za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých účastníkov súťaţe zodpovedá organizátor. 

 

 

Čl. 8 

Finančné zabezpečenie súťaže 

 

1) Dotácia ministerstva. 

 

2) Účastnícke poplatky. 

 

3) Sponzorské príspevky. 

 

 

Čl. 9 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Ruší sa organizačný poriadok Celoslovenskej klavírnej súťaţe Dezidera Kardoša 

v Bánovciach nad Bebravou, ktorý schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod 

číslom 155/2000-sekr. a ktorý nadobudol účinnosť 14. februára 2000. 

 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/32556:18-911 

a nadobúda účinnosť 6.9.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala  PaedDr. Katarína Verešová 

riaditeľka ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou 

Telefón: 038 760 22 79, 0904 927 933 

E–mail: zusdk@stonline.sk 

mailto:zusdk@stonline.sk

