
Organizačný poriadok 

Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale 

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

Usporiadateľ:  Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 

 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

 

Článok 1 

Charakteristika súťaže, jej poslanie 

 

1. Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale (ďalej len „súťaž“) je určená 

žiakom I. a II. stupňa základného a rozšíreného štúdia základných umeleckých škôl 

z celého Slovenska. 

2. Vznikla z dôvodu potreby zmapovania výučby hry na cimbale na Slovensku a poskytuje 

možnosť stretnutia, spolupráce a výmeny skúseností. 

3. Poslaním súťaže hry na cimbale je: 

a) podchytiť talent a motivovať žiakov, ktorí sa rozhodli venovať sa hre na tomto 

nástroji, 

b) umožniť stretnutie cimbalistom a ich pedagógom a diskutovať o problémoch 

a špecifikách hry na cimbale na jeho využití a poslaním v hudbe, 

c) zdokonaľovať hru a výučbu hry na cimbale a prezentovať cimbal na verejnosti 

a koncertných pódiách.  

4. Súťaž umožňuje pedagógom spätne využívať poznatky získané na súťažiacich žiakov na 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

5. Prispieva k účelovému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, k rozvíjaniu ich 

talentu, pracovitosti, tvorivosti, dôslednosti a morálnych hodnôt. Zároveň napomáha 

ochraňovať deti pred mrhaním voľného času, drogami a kriminalitou. 

 

Článok 2 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

 

1. Súťaž je jednokolová. Účinkujúcich vysielajú na súťaž školy na základe výsledkov 

školského kola súťaže alebo na základe vlastného výberu. 

2. V sólovej hre na cimbale súťažiaci predvedú dve, alebo viac skladieb rôznych štýlových 

období a rôzneho charakteru. Jedna zo skladieb musí byť pre sólo cimbal. 

3. Súťažné kategórie sú: Každá kategória / ročník má vlastnú minutáž skladieb/. 

a) I. KATEGÓRIA  1. a 2. roč. 1. časti I. stupňa štúdia   3 - 5 min 

b) II. KATEGÓRIA  3. a 4. roč. 1. časti I. stupňa štúdia   4 - 6 min  

c) III. KATEGÓRIA  1. a 2. roč. 2. časti I. stupňa štúdia   5 - 7 min 

d) IV. KATEGÓRIA  3. a 4. roč. 2. časti I. stupňa štúdia   6 - 8 min 

e) V. KATEGÓRIA  1. a 2. roč. II. stupňa štúdia   7 - 10 min 

f) VI. KATEGÓRIA  3. a 4. roč. II. stupňa štúdia   8 - 12 min 

g) VII. KATEGÓRIA  „veľkí začiatočníci“    5-10 min. 



 

Článok 3 

3.Odborné a organizačné zabezpečenie súťaž a činnosť odborných komisií 

 

1. Súťaž odborne a organizačne riadi odborná komisia. Na jej čele stojí predseda odbornej 

komisie. 

2. Predsedu a členov odbornej komisie vymenúva a odvoláva vyhlasovateľ súťaže v zmysle 

smernice ministerstva na základe návrhu usporiadateľa. Členovia a predseda komisie sa 

vymenúvajú z radov pedagógov ZUŠ. 

3. Predseda odbornej komisie riadi činnosť odbornej komisie, zodpovedá za jej činnosť a za 

priebeh súťaže. 

4. Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota. Jej predsedu a členov vymenúva a odvoláva 

predseda odbornej komisie. 

5. Odborná komisia pripraví a zverejní formou propozícií súťaže podrobnosti 

o organizovaní jednotlivých ročníkov. 

6. Predseda celoštátnej odbornej komisie zašle správu o priebehu súťaže ministerstvu podľa 

článku 10 smernice. 

7. Organizátor súťaže zabezpečí vhodné podmienky pre všetkých účinkujúcich. Zabezpečí 

primerané ubytovanie a stravu účastníkom súťaže. 

 

Článok 4 

Hodnotenie 

 

1. Umeleckú úroveň jednotlivých výkonov hodnotí odborná porota. 

2. Súťažné kategórie budú hodnotené zlatým, strieborným a bronzovým pásmom. 

3. Odbornú porotu tvoria odborníci v hre na cimbal. Predsedu odbornej poroty vymenuje 

predseda odbornej komisie. 

4. Porota je spravidla zložená v nepárnom počte členov. 

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

určí predseda poroty. 

 

Článok 5 

Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt. 

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 01Bratislava 

www.zuskresanka.sk 

 

 

 

http://www.zuskresanka.sk/


Článok 6 

Podmienky účasti detí a žiakov v súťaži 

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci I. a II. stupňa základného a rozšíreného štúdia ZUŠ z celého 

Slovenska, ktorí spĺňajú podmienky stanovené organizačným poriadkom a propozíciami 

súťažnej prehliadky. 

 

Článok 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

1. Pri organizovaní súťaže usporiadateľ dôsledne dodržiava bezpečnostné a hygienické 

pravidlá platné pri práci s deťmi a mládežou. Počas trvania súťaže organizátor zabezpečí 

pedagogický dozor, pitný režim a stravovanie pre účastníkov. 

2. Organizátor súťaže je povinný zabezpečiť počas súťaže a s ňou súvisiacimi podujatiami, 

dodržiavanie príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné pre daný druh 

činnosti. 

Článok 8 

Odborná príprava žiakov na domáce a medzinárodné súťaže 

Systematická a odborná príprava žiakov na ZUŠ vyústi do výberu súťažiacich na úrovni 

jednotlivých ZUŠ. 

Článok 9 

Štruktúra rozpočtu, použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov 

-materiálno-technické zabezpečenie súťaže, 

-náklady na ubytovanie a stravu účastníkov, občerstvenie, 

-dohoda o vykonaní práce (porota), cestovné (porota), 

-ceny pre víťazov. 

Článok 10 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa organizačný poriadok Celoslovenskej súťaže v sólovej hre na cimbale 

schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 

2013-435/1072:1-921 s účinnosťou od 7. 1. 2013.  

 

Článok 11 

 

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 16. októbra 2017 pod číslom 2017/14823:2-10A0 s účinnosťou od 

01. 01. 2018. 


