
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE 

  „TALENT REVÚCA“ 

 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 

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

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Organizátor: Základná umelecká škola, Okružná 11, 050 01 Revúca. 

 

Článok 1 

Charakteristika súťaže 

 
1. TALENT REVÚCA je súťažou žiakov základných umeleckých škôl (ďalej len ZUŠ), vo 

vlastnej hudobnej tvorbe, je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, výrazne 
podporuje rozvoj nadania a talentu žiakov, vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie 
tvorivosti a dáva vhodný priestor na prezentáciu výsledkov. 

2. TALENT REVÚCA sa organizuje každoročne ako nepostupová súťaž s celoslovenskou 
pôsobnosťou.   

3. TALENT REVÚCA je verejnou súťažou prístupnou pre žiakov, učiteľov a pozorovateľov. 

 

Článok 2 

Poslanie súťaže 

 

Poslaním súťaže je najmä:  
a) vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov ZUŠ, podporovať rozvoj ich 

tvorivých hudobných schopností, 
b) vytvárať podmienky pre rast novej generácie slovenských hudobných 

skladateľov, 
c) vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov prostredie   

na hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
s nadanými deťmi, 

d) vytvárať priestor pre výmenu a odovzdávanie odborných skúseností medzi 
pedagógmi.  

  
Článok 3 

Riadenie súťaže 

 
1. Súťaž TALENT REVÚCA riadi odborná komisia vymenovaná Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
2. Odbornú porotu vymenuje predseda odbornej komisie. 
3. Odbornú porotu riadi predseda, ktorého si volia členovia poroty hlasovaním a do funkcie 

ho vymenúva a z funkcie odvoláva predseda odbornej komisie. Členstvo je čestné a 
nezastupiteľné. 

4. Predseda odbornej poroty dáva podklady pre predsedu odbornej komisie, ktorý 
každoročne pripravuje vyhodnotenie súťaže. 

5. Odborná porota, pracuje podľa organizačného poriadku a propozícií súťaže, ktoré 

podliehajú schváleniu.  
 
 
 



Článok 4 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

 
1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl zo Slovenskej 

republiky, ktoré splnia podmienky súťaže. Súťaž prebieha jednokolovo.  
2. Súťaž sa koná každý školský rok v mesiaci apríl. Konkrétny dátum určuje organizátor 

súťaže.  
3. Odborná porota určí poradie súťažiacich v každej nástrojovej a vekovej kategórii 

a laureáta súťaže. 
4. Odborná porota udelí mimoriadnu cenu za originálne spracovanie ľudovej piesne. 
5. Rozhodnutie odbornej poroty je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

6. Kategórie : 
Melodické nástroje – nástroje, ktoré k svojmu vystúpeniu bežne používajú sprievod. (trúbka, 

husle, flauta, violončelo a pod.) 
Harmonické nástroje – (klavír, akordeón, cimbal, gitara a pod.) 
Skladby pre komorné súbory – (trio až noneto) – notový zápis je podmienkou. 
Umelá pieseň – sólo spev so sprievodom nástroja – vyžaduje sa notový zápis s textom piesne.  
 

7. Vekové členenie a minutáž skladieb: 
vek súťažiaceho:  čas:   notový zápis: 
     do 11 rokov   do 4 minút  sa nevyžaduje 
     do 15 rokov   do 8 minút  je povinný 
     do 19 rokov   do 10 minút  je povinný 
8. Časové limity pre jednotlivé kategórie sú záväzné. 
9. Pri výraznom prekročení časového limitu má odborná porota právo považovať to za 

porušenie podmienok súťaže. 
10. Pre zaradenie žiaka do vekovej kategórie je rozhodujúci jeho vek k termínu súťaže. 
11. Súťažnú skladbu môže predniesť autor, ale aj iný interpret – žiak, nie pedagóg. 
12. Súťažné skladby musia byť interpretované naživo. 
13. V melodických nástrojoch sa sprievod nevyžaduje, pokiaľ bude skladba so sprievodom, 

musí byť sprievod dielom autora a musí ho interpretovať žiak – nie pedagóg. 
14. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže vo viacerých kategóriách. 
15. Ocenenie získavajú autori skladieb. 
 

Článok 5 

Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt 

 
Hlavným organizátorom súťaže TALENT REVÚCA je Základná umelecká škola, 

Okružná 11, 050 01 Revúca, zastúpená Mgr. Monikou Štepitovou, DiS.art., 
č. t.  058/ 4881076,  
mail: zusrevuca@gmail.com . 

 

 Článok 6 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 
1. Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťažou zabezpečuje 

organizátor celoslovenskej súťaže  Základná umelecká škola, Okružná 11, 050 01 

Revúca.  
2. Organizátor sa riadi schváleným organizačným poriadkom súťaže, ako aj ďalšími 

platnými právnymi predpismi, súvisiacimi so zabezpečovaním a organizovaním súťaže.   

mailto:zusrevuca@gmail.com


3. Organizátor preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu 
súťaže, za vhodné stravovacie, ubytovacie a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov 
súťaže. 

 

Článok 7 

Hodnotenie zručností žiakov porotami a postupový kľúč 

 
1. Výkony žiakov posudzuje odborná porota, ktorej členovia sú odborníci v danej oblasti. 
2. Za odbornosť a objektívnosť hodnotenia zodpovedá predseda poroty. 
3. Počet členov poroty je vždy nepárny. Spravidla je porota 3 členná.  
4. Výsledky súťaže predseda poroty verejne vyhlási na záver súťaže.   
5. Členovia poroty, ako aj predseda, absolvujú pracovný seminár so súťažiacimi a ich 

pedagógmi, v rámci ktorého vyhodnotia jednotlivé súťažné skladby.  
 

Článok 8 

Podmienky účasti žiakov v súťaži 

 
 Podmienkou účasti na celoslovenskej súťaži je:  
a) prihlásenie sa žiaka ZUŠ na základe písomnej prihlášky adresovanej 

organizátorovi potvrdenej riaditeľom príslušnej vysielajúcej školy. 
b) dodržanie pokynov na základe vypracovaných propozícií. 
 

Článok 9 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 
1. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaží zodpovedajú organizátori a pedagógovia poverení 

riaditeľom príslušnej školy.  
2. Na súťaž cestujú žiaci spravidla v sprievode pedagóga, alebo inej zodpovednej osoby 

určenej riaditeľom školy, prípadne s rodičom žiaka. Žiaci, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, 

potrebujú k účasti na súťaži písomný súhlas rodičov. 

 

Článok 10 

Odborná príprava žiakov na súťaž 

 
Odborná príprava žiakov na súťaž vychádza zo schváleného školského 

vzdelávacieho programu jednotlivých ZUŠ, interných a verejných vystúpení, prezentácií, 
ako aj zo samostatnej individuálnej prípravy žiakov. 

 

Článok 11 

Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže 

 
1. Finančný príspevok na súťaž žiakov TALENT REVÚCA poskytne MŠVVaŠ SR na 

príslušný rozpočtový rok prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu 

v sídle kraja. 

2. Finančné prostriedky sú určené výhradne na úhradu nákladov spojených s prípravou  

 súťaže a jej organizáciou: 

a) Pri zabezpečovaní súťaže sa zohľadňujú špecifické požiadavky, ktoré sú potrebné na 

realizáciu finálovej časti súťaže (náklady na kancelárske potreby, poštovné, 

telekomunikačné výdavky, tlač, kopírovanie, výroba multimediálnych DVD, tvorba 

internetovej stránky a jej aktualizácia).  



b) Odmeny za vykonanú prácu pre odbornú komisiu sa vyplácajú v zmysle zákona NR 

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

c) Ceny súťaže sú stanovené podľa odporúčanej výšky schválenej smernice (jednotlivci 

na prvých troch miestach 72 eur).  

d) Stravovanie – účastníkom súťaží sa poskytne strava. Na súťaže sa prednostne 

využívajú služby účelových zariadení rezortu školstva – zariadení školského 

stravovania. 

e) Ubytovanie – na súťaže sa prednostne využívajú ubytovacie zariadenia v rezorte 

školstva, školské internáty. 

 f) Finančné zabezpečenie súťaže môže tvoriť aj účastnícky poplatok, ktorého výšku 

každoročne odsúhlasí organizátor súťaže. 

3. Organizátori súťaže môžu po dohode zvýšiť výšku odmeny pre víťazov jednotlivých 
kategórií aj z mimorozpočtových finančných zdrojov škôl napr. sponzorov, nadácií, 
občianskych združení a p. O ich výške rozhoduje odborná komisia súťaže. 

4. Príslušný okresný úrad v sídle kraja uzavrie na zabezpečenie súťaže s organizátorom 

súťaže zmluvný vzťah, v ktorom dohodne podmienky zabezpečovania súťaže, vrátane 
maximálnej finančnej sumy na jej organizovanie. Príslušný okresný úrad v sídle kraja 

poskytne organizátorovi súťaže finančné prostriedky formou preddavku, prípadne formou 
refundácie vopred vynaložených výdavkov na súťaž. 

5. Po dokončení súťaže predloží organizátor príslušnému okresnému úradu v sídle kraja 
vyúčtovanie finančného preddavku, prípadne vráti nevyčerpané finančné prostriedky na 
účet príslušného okresného úradu v sídle kraja. 

6. Základná umelecká škola v Revúcej, ktorá priamo zabezpečuje súťaž, je povinná viesť 
účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov analyticky oddelene od účtovnej 
evidencie ostatných činností organizácie. 

 

Článok 12 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa organizačný poriadok Celoslovenskej súťaže vlastnej hudobnej tvorby 

žiakov ZUŠ TALENT REVÚCA schválený MŠVVaŠ SR pod číslom 2010-

14386/32647:38-911 s účinnosťou od 6. 9. 2010. 

 

Článok 13 

Schválenie a účinnosť 

 

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

Slovenskej republiky dňa 13. septembra 2017 pod číslom 2017/11862:2-10A0 s 

účinnosťou od 01. 01. 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Monika Štepitová, DiS. art. 
riaditeľka školy 


