
O r g a n i z a č n ý   p o r i a d o k 

 

„POP-ROCK a JAZZ“ KOŠICE“ 
celoštátne kolo súťaže 

skupín žiakov základných umeleckých škôl 

 

 

 

Spoluvyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky 

Organizátor:   Základná umelecká škola  Jantárová 6, 040 01 Košice 

 

 

Čl. 1 

Charakteristika súťaže 

 

Súťaž pop-rockových a jazzových skupín žiakov má charakter populárnej, rockovej a jazzovej 

hudby, ktorej sa zúčastňujú žiaci základných umeleckých škôl (ďalej len ZUŠ) z celého 

Slovenska z toho dôvodu, že skupiny žiakov v rámci Slovenska sa potrebujú stretnúť, 

vymeniť si skúsenosti, porovnať svoje výkony, obohatiť sa vzájomnou spoluprácou.  

 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVV a Š SR“ alebo 

„ministerstvo“) je spoluvyhlasovateľ súťaže. 

2. Súťaž patrí do umeleckej oblasti a bola zadelená do kategórie  „B“. Celoštátneho kola sa 

zúčastnia súťažiaci, ktorí prešli najmenej jedným postupovým kolom, minimálne z  troch 

krajov Slovenska. 

3. Organizovaním celoštátneho kola je poverená  Základnú umeleckú školu na Jantárovej ulici 

6 v Košiciach. 

4. Súťaž je dobrovoľná činnosť žiakov ZUŠ. Je založená na systematickej práci 

s talentovanými žiakmi, podporuje ich súťaživosť, vzťah ku kolektívu, napomáha rozvíjať 

talent a oboznamuje žiakov so špecifikami pop-rockovej a jazovej hudby. 

5. Činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov ZUŠ na súťaži sa hodnotí ako činnosť, 

ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom v ZUŠ. 

6. Príprava žiakov a aktívna účasť pedagogických zamestnancov na organizovaní súťaže sa 

zohľadní pri hodnotení zamestnancov a  primerane sa morálne a finančne ocení. 

7. Poverená ZUŠ preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu 

súťaže, ako aj vhodných ubytovacích, stravovacích a súťažných podmienok pre všetkých 

účastníkov. 

 

 

Čl. 2 

Poslanie súťaže 
 

Poslaním súťaže pop-rockových a jazzových skupín žiakov je podchytiť talent 

inštrumentalistov aj spevákov a hlavne autorov v tejto oblasti.  

Súťaž je zameraná na interpretáciu populárnych skladieb, svetových aj slovenských autorov, 

aby sa nekládli obmedzenia v predvedení skladieb a je možné využiť vlastné inštrumentálne 

a spevácke možnosti a odlišnosti. 

 
1. Prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v ZUŠ v oblasti populárnej 

a jazzovej hudby. 



2. Rozvíja tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti žiakov. 

3. Upevňuje u hudobne nadaných žiakov vzťah ku skupinovej inštrumentálnej a vokálnej hre, 

formuje u mladých ľudí kolektívnu zodpovednosť a vzájomné vzťahy. 

4. Umožňuje pedagogickým zamestnancom ZUŠ spätne využívať poznatky získané na 

súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

5. Prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. 

6. Vytvára možnosti pre úspešnú reprezentáciu SR na medzinárodných festivaloch           

a súťažiach. 

 

 

Čl. 3 

Štruktúra súťaže, postupové kolo, počet a charakteristika kategórií  

 

Súťaž vytvára priestor pre  realizáciu rôznych skupín žiakov ZUŠ. Cieľom je muzicírovanie 

s dodržaním vekového priemeru žiakov. Súťaž je jednokolová a skupiny predvedú svoj výkon 

vystúpením všetkých piesní. 

 

1. Súťaž v pop-rockových a jazzových skupinách žiakov ZUŠ je organizovaná na základe 

výsledku postupového obvodného kola. Postupujú skupiny, ktoré sa umiestnili na prvých 

a druhých miestach. 

2. Vekové kategórie  zvlášť pre pop-rockovú hudbu a zvlášť pre jazzovú: 

            I. kategória do  16 rokov 

            II. kategória do 18  rokov 

            III. kategória do  20 rokov 

Zaradenie do jednotlivých kategórii podmieňuje vekový priemer účastníkov v skupine v deň 

konania súťaže. 

3. Súťažný repertoár: 3 skladby - piesne, vítané sú slovenské a vlastné skladby. 

 

 

Čl. 4 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosť odbornej komisie 

 

1. ZUŠ Jantárová v Košiciach je organizátorom celoštátnej súťaže a zabezpečuje  odborne, 

finančne, organizačne, metodicky a administratívne realizáciu súťaže. 

2. Celoštátna odborná komisia garantuje odbornú stránku súťaže a jej činnosť riadi predseda.  

3. Predsedu a členov odbornej komisie vymenúva a odvoláva minister na základe návrhu 

odborného garanta alebo organizátora súťaže. Funkčné obdobie je spravidla päťročné. 

Členovia a predseda odbornej komisie sú pedagógovia a odborníci v oblasti pop-rocku 

a jazzu.  

4. Predseda odbornej komisie vymenúva predsedu a členov odbornej poroty súťaže. 

5. Odborná porota súťaže hodnotí výkony súťažiacich a zostavuje výsledkovú listinu.  

6. Odborná komisia pripraví a zverejní formou propozícií súťaže podrobnosti o organizovaní 

jednotlivých ročníkov. 

7. Celoštátna odborná komisia zostaví hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka súťaže a 

predseda celoštátnej odbornej komisie súťaže zašle správu o priebehu súťaže do 30 dní po 

ukončení celoštátneho kola súťaže na ministerstvo. 

7. Súťaž sa uskutoční v nepárny kalendárny rok, druhý júnový týždeň. Uzávierka 

zaslania prihlášok organizátorovi je do 15. apríla príslušného  roku. 

8. Súťaž je jednodňová a v prípade veľkého počtu prihlásených skupín sa môže uskutočniť na 

dvoch pódiách, zvlášť pre jazz a zvlášť pre pop-rock v prenajatých priestoroch. 



Čl. 5 

    Hodnotenie výkonu súťažiacich porotou  

 

1. Umeleckú úroveň jednotlivých výkonov hodnotí odborná porota. 

2. Súťažné skupiny budú hodnotené  1.,2., a 3. miestom. 

3. Odborná porota sa tvorí tak, aby v nej boli zastúpení odborníci z pop-rockovej a jazzovej 

hudby.   

4. Porotu  spravidla tvorí  nepárny  počet členov. 

5. Odborná porota hodnotí  výkony súťažiacich podľa vopred dohodnutých kritérií, ktoré určí 

predseda poroty. 

 

 

Čl. 6 

Podmienky účasti žiakov v súťaži 

 

1. Účastníkmi celoštátnej súťaže môžu byť tí žiaci ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky stanovené 

organizačným poriadkom a propozíciami súťažnej prehliadky. 

2. Súťažiť môžu skupiny žiakov v rôznych kombináciách nástrojov a speve. Účinkovanie 

pedagóga v skupine sa vylučuje. 

3. Účastník je povinný dodržiavať organizačný poriadok v plnom rozsahu. V prípade neúčasti 

organizátor nie je povinný vrátiť účastnícky poplatok, ani prípadné zálohové platby. 

4. Účastník má právo po skončení súťaže svoj výkon konzultovať s odbornou porotou. 

 

 

Čl. 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 

1. Pri organizovaní súťaže organizátor dôsledne dodržiava bezpečnosť a ochranu zdravia 

všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí. Počas trvania súťaže organizátor 

zabezpečí pedagogický dozor, pitný režim a stravovanie pre účastníkov. 

2. Do miesta konania súťaže a späť cestujú žiaci v sprievode zamestnanca školy, na účasť detí 

a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu 

alebo osoby poverenej ich zastupovaním. 

3. Organizátori súťaže sú povinní zabezpečiť počas súťaže a s ňou súvisiacimi podujatiami, 

dodržiavanie príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre daný druh činnosti. 

 

 

Čl. 8 

Štruktúra rozpočtu, použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov 
 

1. Ministerstvo prispieva finančnými prostriedkami na organizáciu súťaže v rámci svojich 

rozpočtových možností, môže sa  podieľať na úhrade najviac do výšky 50% ministerstvom 

odsúhlasených rozpočtových nákladov súťaže. 

2. Na výdavkoch spojených so súťažou sa podieľajú všetci spoluvyhlasovatelia vopred 

dohodnutými podielmi.  

3. Organizátor súťaže vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov 

a analytickom členení tak, aby poskytovali prehľad o vynaložených finančných prostriedkoch. 

4. Z finančných prostriedkov sa uhrádza: 

a) stravovanie formou obeda v školskej jedálni a pitný režim pre účastníkov súťaže, 



b) materiálno-technické zabezpečenie súťaže, 

c) prenájom priestorov, 

d) odmeny za vykonané práce pre predsedu a členov odbornej poroty, 

e) ceny pre víťazov súťaže. 

 

 

Čl. 9 

Organizátor súťaže, účinnosť a registrácia 

 

1. Organizačný poriadok celoštátneho kola súťaže žiakov ZUŠ pop-rockových a jazzových 

skupín „POP-ROCK a JAZZ“ KOŠICE je vydaný v súlade so smernicou MŠVV a Š SR        

č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl 

a školských zariadení. 

2. Ruší sa organizačný poriadok celoslovenskej súťažnej prehliadky pop-rockových a 

džezových skupín žiakov základných umeleckých škôl „POP-ROCK a JAZZ“ KOŠICE, ktorý 

zaregistrovalo MŠVV a Š SR pod číslom 2010-14386/32553:17-911 a nadobudol účinnosť 

dňa 6.9.2010. 

3. Tento organizačný poriadok je zaregistrovaný pod číslom 2011-2249/35629:41-921 

a nadobúda účinnosť 29. mája 2012. 

3. Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Jantárová 6, 040 01 Košice, 

telef.:055/6787778 mobil: 0911 221 766,  

e-mail: zusjantarova@azet.sk, takacovazus@gmail.com 

 

 

 

Mária Takáčová, v. r. 

riaditeľka ZUŠ 

mailto:zusjantarova@azet.sk

