
 

 

 

Organizačný poriadok 

Prehliadky mladých gitaristov  

 

 

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

 

Organizátor: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava 

 
 

Základné ustanovenia 

Článok I. 

Poslanie prehliadky 

 

Poslaním prehliadky je: 

1/ spoznávať a interpretovať skladby autorov gitarového umenia, 

2/ rozvíjať tvorivé odborno-praktické schopnosti žiakov, 

3/ prehlbovať vzťah žiakov k hudbe a motivovať ich k ďalšiemu umeleckému rastu, 

4/ umožniť verejné vystúpenie a prezentáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov škôl 

a žiakov, 

5/ prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, 

6/ umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané 

na prehliadke na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

Článok II. 

Charakter prehliadky 

 

1/  Prehliadka je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov. 

2/ Prehliadka sa organizuje každoročne a je jednokolová. 

3/ Prehliadka je určená pre žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska.  

4/ Repertoár je ľubovoľný. 

5/ Časový limit jednotlivých kategórií nesmie byť prekročený. 

6/  Hra spamäti je podmienkou.  

7/ Kategórie sú rozdelené podľa roku narodenia, o zaradení do kategórie rozhoduje 

vek dosiahnutý k začiatku dátumu prehliadky (viď zaradenie do kategórií a 

požiadavky). 

 

Článok III. 

Riadenie prehliadky 

 

1/ Prehliadku odborne a organizačne riadi odborná komisia. Predsedu odbornej 

komisie vymenúva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe návrhu usporiadateľa. 



2/ Predseda odbornej komisie: 

a/ zodpovedá za odborné a organizačné riadenie prehliadky a za zabezpečenie 

kvalitného a nerušeného priebehu prehliadky, 

b/ zodpovedá za vydanie súťažných podmienok (zaradenie do kategórií) 

v dostatočnom časovom predstihu, bulletinu a harmonogramu prehliadky. 

3/  Predseda odbornej komisie: 

a/ zodpovedá za odborné riadenie prehliadky 

b/ po ukončení prehliadky predkladá ministerstvu a KŠÚ písomnú správu 

o priebehu a výsledkoch prehliadky. 

 
 

 

 

Článok IV. 

Hodnotenie prehliadky 

 

1/  Výkony účastníkov hodnotí odborná porota, ktorú vymenúva predseda odbornej 

komisie. 

2/  Odborná porota sa riadi prijatými uzneseniami poroty. 

3/  Predseda poroty má rozhodujúce slovo pri diskutabilných prípadoch. 

4/ Účastníci prehliadky sú ohodnotení podľa počtu bodov. 

5/ Každý účastník obdrží po skončení prehliadky DIPLOM za umiestnenie v zlatom, 

striebornom alebo v bronzovom pásme alebo DIPLOM za účasť. 

6/ Porota udelí ocenenie absolútneho víťaza (v prípade získania maximálnych bodov 

sa stávajú viacerí absolútnymi víťazmi. 

7/ Odborná porota môže účastníka nehodnotiť.  

8/ Najlepšie výkony zo zlatého pásma odznejú na záver prehliadky po vyhlásení 

výsledkov (ak o tom rozhodne porota). 

9/ Rozhodnutie poroty je konečné. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti účastníka 

 

1/  Prehliadka je určená pre žiakov ZUŠ z celého Slovenska. 

2/  Najneskôr 6 mesiacov pred dátumom začiatku prehliadky budú organizačné 

pokyny a zaradenie do kategórií a požiadavky zverejnené na webstránke školy 

ako organizátora. 

3/  Časový harmonogram prehliadky a ďalšie potrebné pokyny budú priebežne 

zverejnené na webstránke školy. 

4/ Účastníci sú povinní dodržiavať organizačné pokyny a zaradenie do kategórií 

a požiadavky prehliadky.  

5/  Účastníci majú právo:  

 a/  byť prítomní na priebehu celej prehliadky, 

 b/  na informácie týkajúce sa prehliadky. 

 

 



Článok VI. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pre účastníka 

 

1/ Za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov počas prehliadky zodpovedajú ich 

pedagógovia, ktorých poverí vysielajúca organizácia pedagogickým dozorom.  

 

 

 

Článok VII. 

Financovanie prehliadky 

1/ Financovanie súťaže je zabezpečené z: 

 a/ rozpočtu MŠVVŠ SR, 

b/ mimorozpočtových zdrojov - z účastníckych poplatkov, 

 c/ sponzorských príspevkov, 

 d/ rozpočtu ZRŠ pri ZUŠ Eugena Suchoňa. 

 

 

Článok VIII. 

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

1/ Organizačný poriadok Prehliadky mladých gitaristov je vydaný v súlade so smernicou       

     MŠ SR č. 13/2009-R z 25.08.2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení   

     súťaží žiakov škôl. 

2/ Ruší sa organizačný poriadok Prehliadky mladých gitaristov, ktorý zaregistrovalo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-9651/20577-1:091 

s platnosťou od 22.05.2008. 

3/ Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/32632:31-911 

a nadobúda účinnosť dňa 06.09.2010. 

4/ Kontaktná adresa organizátora prehliadky: 

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava 

Tel. fax: 02/643 643 87 

e-mail: zusbatkovaba@gmail.com, zusbatkovaba@post.sk 

webstránka školy: www.zusesuchona.bratislava.sk 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 09.06.2010                   Zuzana H o r v á t h o v á  

        riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa 

mailto:zusbatkovaba@gmail.com
mailto:zusbatkovaba@post.sk

