
Organizačný poriadok  

súťaže ČAROVNÁ FLAUTA 

 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný podľa smernice Ministerstva školstva, 

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

 

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

Organizátor súťaže: ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej  

Spoluorganizátori súťaže :Občianske združenie „ PRO ARTE“ pri ZUŠ,OCÚ v Nižnej ,ZŠ s MŠ v 

Nižnej 

 

Čl. 1 
Poslanie súťaže 

 

1. Poslaním súťaže Čarovná flauta je kultivovanie vzťahu k hudbe a zvlášť 

k interpretačnému umeniu aj prostredníctvom popredných osobností hudby, hlavne 

u detí a mládeže, podporiť prehĺbenie poznania histórie Slovenska prostredníctvom 

hudby a dostať do ich povedomia osobnosti hudobného umenia. 

2. Poslaním súťaže ďalej je: 

a) rozvoj tvorivej záujmovej umeleckej činnosti a rozvoj muzikality detí a mládeže, 

sledovanie, podpora, vzájomné  porovnávanie a výmena skúseností v oblasti 

interpretácie hudobných diel, predovšetkým deťmi a mládežou, 

b) podpora ďalšieho rastu najmä žiakov hudobného odboru základných umeleckých škôl 

a iných hudobných škôl (konzervatórií, vysokých škôl, akadémií a pod.) v ich praktických 

zručnostiach i v teoretických vedomostiach, 

c) formovanie estetického cítenia, objavovanie estetických hodnôt hudby a vytváranie 

národného povedomia a úcty k popredným slovenským dejateľom hudobného umenia, 

d) vytváranie podmienok pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných 

súťažiach v tejto oblasti, 

e) vytváranie kontaktov medzi školami podobného zamerania, 

f) výmena skúseností hudobných pedagógov, verejným hodnotením a odbornou 

diskusiou skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na hudobných školách, 

g)dávať možnosť verejne vystupovať mladým talentom i koncertovať hudobným 

súborom.  

3. Každoročnou súčasťou súťaže je večerný koncert, na ktorom účinkujú aj poprední 

slovenskí umelci, aj bývalí víťazi Čarovnej flauty a iných súťaží. 



Čl. 2 

Charakteristika súťaže 

Súťaž Čarovná flauta je celoslovenskou súťažou v hre na zobcovej flaute a drevených 

dychových nástrojoch pre žiakov ZUŠ. Od roku 2006 sa stala súčasťou súťaží EMCY, ktorá združuje 

súťaže európskej hudobnej mládeže. 

 

Čl. 3 

Štruktúra súťaže 

1. Odborná komisia súťaže určí počet vekových kategórií, ročníky narodenia, povinné 

skladby a  časový limit hry na nástroji v jednotlivých kategóriách, tiež termín a miesto 

konania súťaže týchto kategórií. Aktualizovaný štatút súťaže s kritériami pre účasť na 

súťaži zašle organizátor záujemcom aspoň 4 mesiace pred konaním súťaže. Poradie 

súťažiacich je vyžrebované odbornou komisiou súťaže.  

2. Súťaž pozostáva z piatich vekových kategórií hry na zobcovú flautu a z piatich vekových 

kategórií hry na drevené dychové nástroje.  

 

Čl. 4 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

Odborná porota  súťaže je vymenovaná predsedom odbornej komisie. Písomné 

vyhodnotenie súťaže predkladá predseda odbornej poroty predsedovi odbornej komisie do 

štrnástich dní od konania súťaže. Odborná porota je zložená z pedagógov konzervatórií 

a ZUŠ.  

Čl. 5 

Hodnotenie súťažiacich 

1. Odborná porota každej súťaže rozhodne o udelení I. – III. miesta v každej kategórii. Na 

návrh odbornej poroty súťaže predseda odbornej komisie súťaže vyhlási laureátov 

súťaže držiteľov cien. 

2. Odborná porota hodnotí výkony súťažiacich bodovaním. Zásady bodového hodnotenia 

stanoví predseda odbornej komisie súťaží. Bodové ohodnotenie je elektronicky 

spracované pre jeho objektivizáciu. Po vyhlásení víťazov jednotlivých kategórií 

a odovzdaní cien sú celkové výsledky zverejnené na webovom sídle ZUŠ V. Habovštiaka.  

 

Čl. 6 

Organizátor súťaže 

Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka, Nová Doba 482, 027 43 Nižná 

Tel.: (043) 538 12 64 , e-mail: zus@zusnizna.sk 

 

 

mailto:zus@zusnizna.sk


Čl. 7 

Podmienky účasti súťažiacich 

Súťaž sa riadi vlastným štatútom, zúčastniť sa jej môžu všetci záujemcovia, ktorí 

spĺňajú predpísaný repertoár a vekové kategórie a tiež v stanovenom čase podali prihlášku 

do súťaže. Súťaž je celoštátna. Súťaž nemá nižšie postupové kolá. Organizátor odporúča 

školám, aby si uskutočnili individuálne predkolá a do súťaže posielali najvýraznejšie talenty. 

Účasť na súťaži je dobrovoľná.  

 

Čl. 8 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

1. Za bezpečnosť a ochranu zdravia na jednotlivých súťažiach zodpovedá pedagóg, ktorý je 

poverený pedagogickým dozorom. 

2. Za bezpečnosť na koncerte zodpovedá organizácia, v zariadení, ktorej sa koncert koná. 

 

Čl. 9 

Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu 

1. Rozpočet na finančné zabezpečenie súťaže navrhuje organizátor súťaže. Finančné 

zabezpečenie schvaľuje a poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. Zabezpečenie súťaže môže byť aj z iných zdrojov, napr. 

sponzorskými príspevkami tých, ktorí majú hlboký vzťah k hudobnému umeniu, ale aj 

úctu k svojim rodákom. 

2. Schválený rozpočet sa čerpá v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

 

Čl. 11 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže žiakov základných umeleckých škôl v hre na 

zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta“ schválený MŠVVaŠ SR 

pod číslom 2010-14386/32494:8-911 s účinnosťou od 6. septembra 2010.  

 

Čl. 12 
Schválenie a účinnosť 

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

Slovenskej republiky dňa 19. septembra 2017 pod číslom 2017/11763:2-10A0 s účinnosťou 
od 01. 01. 2018. 
 

Peter Kučka 
riaditeľ ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej 


