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ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

 HUSĽOVEJ DIELNE 

 
 

Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Ži l ine,  Dolný val 12, 010 01 Žilina 

vydáva na základe smernice č. 23/2017 o súťažiach Organizačný poriadok súťažného podujatia 

pre huslistov základných umeleckých škôl na Slovensku „Husľová dieľňa“ 

 

 

Článok 1 

Charakter, poslanie a riadenie súťaže 

 

1. Súťaž má celoštátny charakter a koná sa každý rok. 

2. Poslaním Husľovej dielne (ďalej len „HD“) je: 

• vyhľadávať nadané deti a žiakov, 

• umožniť prácu žiakov umeleckého zamerania – huslistov jednotlivcov (workshop) s 

výkonným umelcom, ktorý je aj pedagógom, čo je dôležité pre účastníkov v ich 

umeleckom raste, 

• pripraviť seminár pre husľových pedagógov a aj pozorovateľov zameraný na prácu 

s talentovanými žiakmi, 

• prispieť k vyhľadávaniu talentovaných huslistov na základných umeleckých školách 

Slovenska. Rozvíjať nadanie, talent, praktické schopnosti týchto žiakov spolu s 

garantom a zároveň aj lektorom súťažného podujatia: ideálne s výkonným 

umelcom – pedagógom, 

• možnosť konfrontácie rôznych pedagogických postupov. Hľadanie cesty v pedagogickej 

práci s mimoriadne talentovanými huslistami ZUŠ formou workshopu - verejne, za 

prítomnosti všetkých. Pedagógom umožniť porovnávať kvalitu a spätne využívať tieto 

poznatky na skvalitnenie výchovne - vzdelávacieho procesu. 

3. Súhrn podujatí:  

• koncert žiakov (účastníkov HD), slávnostné otvorenie a koncert laureáta v Dome 

umenia Fatra s orchestrom ŠKO, práca vo workshope, 

• ocenenie najlepšieho huslistu podľa výkonu na koncerte a v tvorivej dielni titulom 

laureát, určenie1. 2. a 3. miesta a ukončenie,  

• laureát má povinnosť vystúpiť v nasledujúcom ročníku súťaže so svojím 

vypracovaným a uceleným programom (cca 20 min.) na koncerte s p o l u  s 

výkonným umelcom - garantom HD. 

4. Súťaž riadi  

•  odborná komisia, ktorú podľa smernice č. 23/2017 o súťažiach vymenuje Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na návrh Základnej umeleckej 

školy Ladislava Árvaya v Žiline.  

 

 

Článok 2 

Štruktúra súťaže 

 

1. HD nepočíta s výberovými (okresnými, krajskými) kolami. Organizátor odporúča školám, 

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

2. V uplynulých ročníkoch HD nám ukázala, že pedagógovia sami poznajú vysokú úroveň 

podujatia, ktorú garantuje lektor HD prof. Jindřich Pazdera (AMU Praha), ako výkonný 

umelec a pedagóg. Tak sa účastníkmi HD stávajú len najtalentovanejší huslisti ZUŠ. 

 

 

 



Článok 2 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

 

1. Organizátorom súťaže je ZUŠ L. Árvaya v Žiline a podujatie sa koná v budove na 

Dolnom vale 12, v jej triedach a koncertnej sále. 

2. Aby sa zachovala myšlienka a zámer HD, organizátor vydáva všeobecný Štatút HD. 

3. Organizátor spolupracuje s významnými hudobnými inštitúciami - Štátnym komorným 

orchestrom a Konzervatóriom v Žiline. 

4. Organizátor zodpovedá za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu HD a vhodných 

ubytovacích a stravovacích podmienok pre účastníkov. 

5. Organizátor zabezpečuje propagáciu a informácie o súťaži na jednotlivé ZUŠ-ky, do médií 

a do vybraných inštitúcií; 

 

 

Článok 3 

Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov 

 

1. hodnotenie zabezpečuje garant a lektor HD prof. Jindřich Pazdera ( AMU Praha ), ako 

výkonný umelec a pedagóg, garantuje vysokú úroveň podujatia. 

2. HD sa končí vyhlásením laureáta garantom HD podľa výkonov účastníkov, ktoré predvedú 

na koncerte a vo workshope a vyhlásením 1., 2. a 3 miesta. 

3. Všetci účastníci dostanú certifikát o účasti na HD, na ktorom je uvedené: 

 meno a priezvisko účastníka, 

 repertoár, s ktorým sa huslista predstavil na koncerte žiakov,  

 podpis garanta, 

 pečiatka ZUŠ L. Árvaya. 

 laureát je ocenený certifikátom a vecnou cenou - doplnok k hudobnému nástroju. 

 

 

Článok 4 

Organizátor súťaže 

 

• Organizátorom je Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline, Dolný val 12, 

010 01 Žilina  

• tel. 041 5620748 , 

• E-mail: zusarvay@stonline.sk, 

• www.zuszilina.sk. 

 

 

Článok 5 

Podmienky účasti v súťaži 

 

1. Účasť žiakov ZUŠ je podmienená vekom do 15 rokov v danom kalendárnom roku a 

kvalitným repertoárom v trvaní 6 min. mladší účastníci (do 10 rokov) a 8 min. starší 

(nad 10 rokov), podľa vlastného výberu. Hra naspamäť je podmienkou. 

2. Účastník je povinný byť prítomný na priebehu celej súťaže a na verejnom hodnotení každého 

účastníka, je povinný podriadiť sa Štatútu HD a prijať rozhodnutie o absolútnom 

laureátovi HD, bez možnosti pripomienok. 

3. Povinnosťou laureáta HD je spoluúčinkovať na otváracom koncerte budúcej HD s 

programom cca 20 minút. 
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Článok 6 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 
 

1. Pohyb v priestoroch ZUŠ a ŠKO - Dom umenia FATRA je zabezpečený pedagogickým 

dozorom a službou, ktorá tiež informuje účastníkov o priebehu HD prípadných zmenách a 

pod. Pedag. dozor zo ZUŠ je zabezpečený aj pri presunoch účastníkov na stravu alebo do 

ubytovne. 

2. V pridelených triedach ZUŠ (na rozcvičenie) a v ubytovacích priestoroch vykonávajú 

dozor nad žiakmi ich pedagógovia alebo sprievodcovia. 

 

 

Článok 7 

Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže 

 

1. HD je financovaná najmä z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ubytovanie, stravovanie, propagácia a výzdoba, technické 

zabezpečenie - dohody o vykonaní práce nevýrobnej a výrobnej povahy, spoje, cestovné, 

cena pre laureáta a ocenených žiakov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z.). 

2. Na ďalšie finančné zabezpečenie využíva organizátor aj mimorozpočtové zdroje: OZ 

Umenie deťom pri ZUŠ L. Árvaya a príležitostných sponzorov a darcov. 

3. Predseda odbornej komisie súťaže zašle organizačnému útvaru ministerstva, ktorý je 

gestorom súťaže správu o priebehu súťaže spolu s výsledkovou listinou do 30 dní po 

ukončení súťaže, vrátane prehľadu zapojenosti detí a žiakov do súťaže v príslušnom 

školskom roku. 

4. Vyhodnotenie súťaže odovzdá organizátor aj okresnému úradu v Žiline do piatich dní od 

skončenia súťaže. 

5. Garant a organizátor HD zašle príslušnému organizačnému útvaru ministerstva, ktorý je 

gestorom súťaže správu o priebehu súťaže spolu s výsledkovou listinou do 30 dní 

po ukončení súťaže, vrátane prehľadu zapojenosti detí a žiakov do súťaže. 

 

 

Článok 8 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťažného podujatia žiakov – huslistov základných 

umeleckých škôl na Slovensku „Husľová dielňa“, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-14386/32510:15-911 a nadobudol 

účinnosť od 6. 9. 2010.  

 

 

Článok 12 

Schválenie a účinnosť 

 

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

Slovenskej republiky dňa 11. septembra 2017 pod číslom 2017/13134:2-10A0 s účinnosťou 

od 01. 01. 2018. 

 

Predkladateľ 

 

  Jozef Šalaga 

  ZUŠ L. Árvaya Žilina 

 

V Žiline 23. júna 2017 


