
FESTIVAL  EUGENA  SUCHOŇA 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

 

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

Organizátor:  Základná umelecká škola E. Suchoňa v Pezinku 

 

I. Poslanie súťaže 

 

1. Vytvoriť platformu, na ktorej sa budú stretávať, spoznávať a obohacovať mladí 

hudobní interpreti. 

2. Mapovať najlepšie výsledky základných umeleckých škôl(ďalej len „ZUŠ“) na 

Slovensku. 

3. Zviditeľniť a spropagovať mladé hudobné talenty. 

4. Viesť talenty k samostatnej tvorivej činnosti. 

5. Umožniť učiteľom ZUŠ konfrontovať svoje skúsenosti a tak prispieť ku skvalitňovaniu 

výchovno-vyučovacieho procesu. 

 

II. Charakter súťaže 

 

1. Festivalová prehliadka(ďalej len festival) s vyhlásením laureáta festivalu v sólovej, 

alebo aj komornej hre. 

2. Festival sa organizuje v 2 – ročných intervaloch s celoslovenskou pôsobnosťou. 

3. Účasť je podmienená propozíciami festivalu. 

 

III. Štruktúra a riadenie 

 

1. Festival sa organizuje formou festivalových koncertov. 

2. Účastníkom môže byť žiak ZUŠ, ktorý spĺňa podmienky dané propozíciami. 

3. Propozície určuje organizátor – ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku a schvaľuje vyhlasovateľ – 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“). 

4. Festival riadi odborná komisia vymenovaná ministerstvom. 

5. Členstvo v odbornej komisii je čestné a nezastupiteľné. 

6. Odbornú porotu a predsedu odbornej poroty vymenuje predseda odbornej komisie. 



7. Odborná komisia pracuje podľa organizačného poriadku a propozícií festivalu. 

 

 

IV. Priebeh festivalu 

 

1. Festival sa organizuje v októbri v dvojročných intervaloch. 

2. Každý účastník môže vystúpiť na jednom z koncertov. 

3. Výber skladieb je ľubovoľný, obmedzený časovým limitom. 

4. Účastníkom je interpret sólista alebo komorní hráči. 

5. Odborná porota vyhlási laureáta festivalu. Je v kompetencii poroty vyhlásiť 

laureáta v sólovej hre a súčasne aj v komornej hre. 

 

 

V. Vyhodnotenie festivalu 

 

1. Za objektívnosť a odbornosť hodnotenia zodpovedá predseda poroty. 

2. Organizátor zhodnotí priebeh festivalu a predloží písomnú správu vyhlasovateľovi 

spolu s predsedom poroty do 30-tich dní. 

 

 

VI. Práva a povinnosti účastníkov 

 

1. Práva a povinnosti účastníkov festivalu sú dané organizačným poriadkom 

a propozíciami. 

2. Organizačný poriadok je v súlade so smernicou Ministerstva školstva slovenskej 

republiky č. 13/2009 – R z 25.08.2009 o organizovaní, riadení a finančnom 

zabezpečení súťaží žiakov škôl.  

 

 

VII.  Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

1. Za dodržiavanie bezpečnosti počas festivalu zodpovedá organizátor. 

2. Za bezpečnosť účastníka festivalu zodpovedá príslušný pedagogický zamestnanec  

poverený riaditeľom školy pedagogickým dozorom. 

3. Žiaci, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú k účasti písomný súhlas rodiča. 

 

 

VIII. Financovanie. 

 

1. Finančné prostriedky poskytne ministerstvo na príslušný rozpočtový rok. 

2. Cestovné náklady hradí vysielajúca škola. 



3. Stravovanie a ubytovanie sa poskytne účastníkom v zmysle platného zákona. 

4. Organizátor požaduje účastnícky poplatok. 

5. Odmeny za vykonané práce – (odborná porota, seminár – lektor) podľa zákona    

č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

6. Po ukončení festivalu organizátor predloží krajskému školskému úradu 

vyúčtovanie finančného preddavku. V prípade nevyčerpania finančného 

preddavku, vráti organizátor nevyčerpané finančné prostriedky na účet krajského 

šk. úradu. 

7. Predseda odbornej komisie zhodnotí priebeh podujatia a predloží písomnú správu 

ministerstvu vždy do jedného mesiaca po ukončení festivalu 

 

IX. Zrušovacie ustanovenie 

Ruší sa organizačný poriadok festivalu Eugena Suchoňa, ktorý zaregistrovalo MŠ SR 
pod číslom 348/2001-41 a nadobudol účinnosť 13. 8. 2001. 

 

X. Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/32501:10-911 
a nadobúda účinnosť 6. 9. 2010. 
 

 

 

 

 

 2010-06-03                                                   Mária Neuszerová 

                                                                         Riaditeľka ZUŠ  E. Suchoňa v Pezinku 

  

 


