Organizačný poriadok
súťaže žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku
V HRE NA KEYBOARD
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Usporiadateľ: Základná umelecká škola – hudobný odbor M. R. Štefánika 2, 017 01 Povaţská Bystrica
Základné ustanovenia
Článok I.
Poslanie súťaže
Poslaním súťaže je:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
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spoznávať a zdokonaľovať tento multifunkčný, špecificky vybavený hudobný nástroj a postupne
sa dopracovať a klásť poţiadavky na jeho hardwarové a softwarové vybavenie,
prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných ţiakov,
rozvíjať tvorivé odborno-prakticko-technické schopnosti ţiakov,
prehlbovať vzťah ţiakov k hudbe a motivovať ich k ďalšiemu umeleckému rastu cez hru na
tento hudobný nástroj,
umoţniť verejné vystúpenie a prezentáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov škôl a ţiakov,
prispievať k účelnému a efektívnemu vyuţívaniu voľného času ţiakov,
umoţňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne vyuţívať poznatky získané na súťaţi
ţiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Článok II.
Charakter súťaže
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Súťaţ je dobrovoľná záujmová činnosť ţiakov.
Súťaţ sa organizuje kaţdoročne a je jednokolová.
Súťaţ je určená najmä pre ţiakov základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Štúdium na
ZUŠ nie je podmienkou.
Súťaţný repertoár má dve povinné časti:
a/ najmenej jedna skladba musí byť bez rytmického sprievodu / klavírna, organová,
čembalová ... literatúra /
b/ najmenej jedna skladba musí byť s rytmickým sprievodom
počet skladieb je ľubovoľný, ale časový limit jednotlivých kategórií nesmie byť prekročený.
Hra spamäti je podmienkou.
Porota neakceptuje výkon zaloţený na „ dohrávaní melódie „ do nahratého songu, midifile a
pod.
Súťaţné kategórie sú rozdelené podľa roku narodenia.
Vzhľadom na technickú náročnosť súťaţe poradie súťaţiacich určuje usporiadateľ.
Na konci súťaţe sa uskutoční odborný seminár o problematike hry a výučby v hre na keyboard.
Článok III.
Riadenie súťaže
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Súťaţ odborne a organizačne riadi odborná komisia.
Predsedu odbornej komisie vymenúva minister školstva SR na základe návrhu usporiadateľa.
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 MŠ SR písomnú správu o priebehu
a výsledkoch súťaţe.

Článok IV.
Hodnotenie súťaže
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Výkony súťaţiacich hodnotí odborná porota, ktorú vymenúva predseda odbornej komisie.
Odborná porota sa riadi prijatými uzneseniami poroty.
Kaţdý účastník obdrţí po odohraní súťaţného vystúpenia diplom, alebo čestné uznanie.
Účastníci súťaţe sú ohodnotení podľa počtu bodov do pásiem.
Porota udeľuje aj cenu – titul absolútny víťaz kategórie.
Porota má právo udeliť aj iné ceny podľa uváţenia a finančnej situácie organizátorov.
Porota má právo niektoré miesta a ceny neudeliť.
Rozhodnutie poroty je konečné.
Článok V.
Práva a povinnosti súťažiaceho
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Súťaţ je určená najmä pre ţiakov ZUŠ v Slovenskej republike.
Ţiaci súťaţia v jednotlivých vekových kategóriách podľa súťaţných podmienok
(propozícií) vydaných usporiadateľom najneskôr 6 mesiacov pred dátumom začiatku súťaţe.
Časový harmonogram súťaţe a ďalšie potrebné pokyny zašle organizátor súťaţe súťaţiacim po
uzávierke prihlášok.
Súťaţiaci sú povinní dodrţiavať organizačné pokyny a súťaţné podmienky (propozície).
Súťaţiaci majú právo:
a/ byť prítomní na priebehu celej súťaţe,
b/ na informácie týkajúce sa súťaţe,
c/ na účasti na odbornom seminári.
Článok VI.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pre súťažiacich
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Za bezpečnosť a ochranu zdravia súťaţiacich počas súťaţe zodpovedajú ich pedagógovia,
ktorých poverí vysielajúca organizácia pedagogickým dozorom.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov súťaţe, počas jednotlivých súťaţných podujatí
zodpovedajú organizácie, v priestoroch ktorých sa súťaţ uskutočňuje.
Článok VII.
Financovanie súťaže

1/ Financovanie súťaţe je financované z:
a/ rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
b/ mimorozpočtových zdrojov - z účastníckych poplatkov súťaţiacich,
c/ sponzorských príspevkov,
d/ rozpočtu ZUŠ – HO, M. R. Štefánika 2 Povaţská Bystrica

Článok VIII.
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku
1/ Organizačný poriadok súťaţe V HRE NA KEYBOARD je vydaný v súlade so Smernicou MŠ SR č.
13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov
ZŠ,ZUŠ v SR.
2/ Ruší sa organizačný poriadok súťaţe ţiakov základných umeleckých škôl na Slovensku v hre na
keyboarde, ktorý zaregistrovalo MŠ SR pod číslom CD-2008-7115/4959-1:911 a nadobudol účinnosť
9.4.2008.
3/ Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/32506:13-911 a nadobúda
účinnosť 6. septembra 2010.
4/ Kontaktná adresa organizátora súťaţe:
Základná umelecká škola – hudobný odbor, M. R. Štefánika 2, 017 01 Povaţská Bystrica
Tel. fax: 042/4321240
e-mail: zus-mrs@povazska-bystrica.sk

Mgr. art. Michal B r ó s k a
riaditeľ školy

