
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE SCHNEIDEROVA TRNAVA 

 

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 
 

1. Schneiderova Trnava je celoslovenská interpretačná súťaž. Vyhlasuje ju Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so Základnou umeleckou školou 

Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava.  

2. Prebieha každý kalendárny rok (spravidla v marci, resp. v apríli) počas dvoch súťažných 

dní. 

3. V klavírnej hre sa strieda sólová hra (v nepárnom roku) so štvorručnou hrou (v párnom 

roku). V druhý súťažný deň prebieha súťaž v sólovej hre na husliach a v komornej hre 

sláčikových nástrojov s klavírom i bez klavíra. Súťaž je jednokolová. 

 

Článok 2 

Podmienky účasti na súťaži 
 

1. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú vekové kategórie, 

v stanovenom čase pošlú prihlášku a v termíne zaplatia účastnícky poplatok.  
2. Žiaci ZUŠ, ktorí sú žiakmi konzervatória v mimoriadnej forme štúdia, sa môžu súťaže 

zúčastniť s podmienkou zaradenia do vyššej vekovej kategórie.  
 

Článok 3 

Štruktúra súťaže 
 

Súťažné kategórie 

 

Sólová hra na klavíri  

1. kategória do 9 rokov  Minutáž maximálne 3 minúty 

2. kategória do 11 rokov  Minutáž 3 - 5 minút 

3. kategória do 13 rokov  Minutáž 5 - 7 minút 

4. kategória do 15 rokov  Minutáž 7 - 10 minút 

5. kategória do 20 rokov Minutáž 10 - 15 minút 

Súťažný repertoár 

Skladba/-y slovenského autora 20. resp. 21. storočia  

Skladba/-y z obdobia romantizmu alebo 20. resp. 21. storočia 

  

Štvorručná hra na klavíri 

1. kategória do 11 rokov Minutáž 3 - 5 minút 

2. kategória do 13 rokov Minutáž 5 - 7 minút 

3. kategória do 15 rokov Minutáž 7 - 10 minút 



4. kategória do 20 rokov Minutáž 10 - 15 minút 

Súťažný repertoár 

Skladba/-y autora 20. resp. 21. storočia  

Skladba/-y autora ľubovoľného obdobia (môže byť aj skladba 20. alebo 21. Storočia 

 

Sólová hra na husliach 

1. kategória do 9 rokov a mladší  Minutáž 2 – 5 minút 

2. kategória do 11 rokov  Minutáž 3 – 6 minút 

3. kategória do 13 rokov  Minutáž 5 – 9 minút 

4. kategória do 15 rokov  Minutáž 8 – 13 minút 

5. kategória do 18 rokov Minutáž 10 – 15 minút 

Súťažný repertoár 

Skladba z obdobia baroka 

Skladba z iného ľubovoľného obdobia 

Podmienkou súťaže je hra spamäti. 

Organizátor nezabezpečuje korepetítorov 

. 

Komorná hra A – sláčikové duá, triá, kvartetá 

Komorná hra B - zoskupenia sláčikových nástrojov s klavírom 

1. kategória do 12 rokov  Minutáž 4 – 7 minút 

2. kategória do 15 rokov Minutáž 6 – 9 minút 

3. kategória do 20 rokov  Minutáž 8 – 15 minút 

Súťažný repertoár 
Charakterovo odlišné skladby (môžu byť viacčasťové), najviac však tri rôzne diela. 
Pre komornú hru nie je podmienkou hra spamäti. 

Nástrojové zoskupenie v kategórii B môže mať najviac 5 členov. 

Členom nástrojového zoskupenia nemôže byť pedagóg. 

Úpravy skladieb sú povolené. 

 

Článok 4 

Odborné zabezpečenie 
 

1. Súťaž metodicky, odborne, organizačne, technicky a finančne zabezpečuje organizátor 

súťaže. Odbornú stránku súťaže riadi odborná komisia. 

2. Činnosť odbornej komisie riadi jej predseda. 

3. Predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ 

sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na 

základe návrhu organizátora súťaže. 

4. Odborná komisia pripraví a zverejní formou propozícií súťaže podrobnosti 

a organizovaní jednotlivých ročníkov súťaže.  

5. Celoštátna odborná komisia zostaví hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka súťaže. 

Predseda odbornej komisie súťaže ju zašle sekcii regionálneho školstva Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s výsledkovou listinou do tridsať dní od 

uskutočnenia súťaže vrátane prehľadu zapojenia žiakov do súťaže v príslušnom roku. 

6. Umeleckým garantom súťaže je MgA. Stanislav Hochel. 



7. Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorej predsedu a členov vymenúva 

predseda odbornej komisie. 

8. Členmi odbornej poroty sú pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl. 

Odborná porota súťažiacich hodnotí a zaraďuje do pásiem (zlaté, strieborné, bronzové), 

príp. účastník súťaže získa diplom za účasť.  

9. V každej kategórii bude ocenená najlepšia interpretácia skladby, príp. udelená špeciálna 

cena.  

10. Víťaz kategórie získa finančnú cenu. 

11. Porota má právo niektoré ceny neudeliť a nedodržanie podmienok súťaže zohľadniť 

v hodnotení.  

12. Rozhodnutie poroty je konečné. 

 

Článok 5 

Organizačné zabezpečenie 
 

1. Účastnícky poplatok 

- 15,- € súťažiaci (v štvorručnej hre na klavíri a v komornej hre platí účastnícky 

poplatok každý súťažiaci), 
- 10,- € pedagóg, korepetítor. 

2. Pozorovatelia a rodičia účastnícky poplatok neplatia. Súťažiaci platí účastnícky poplatok 

v jeden súťažný deň len raz. 

3. Pedagóg súťažiaceho platí účastnícky poplatok v jeden súťažný deň len raz, bez ohľadu 

na počet žiakov, ktorí súťažia. Korepetítor platí účastnícky poplatok v súťažný deň len 

raz, bez ohľadu na počet súťažiacich, ktorých korepetuje. 

 

Článok 6 

Identifikačné a kontaktné údaje 
 

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera – Trnavského  

Schneiderova Trnava 

Štefánikova 2 

917 01 Trnava 

www.schneiderovatrnava.eu 

e-mail:gabriel.kalapos@zusmst.trnava.sk-riaditeľ školy 

info@schneiderovatrnava.eu- organizačný štáb 

tel. 033/3236 678, A. Ševečková 0911 189892 

 

Článok 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 

1. Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len 

„bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí. 

2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor súťaže a pedagogický 

zamestnanec poverený riaditeľom školy alebo školského zariadenia. 

3. Organizátor súťaže zabezpečí počas súťaže a s ňou súvisiacich podujatí dodržiavanie 

príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné pre daný druh činnosti. 

 

 

mailto:info@schneiderovatrnava.eu-%20organizačný


Článok 8 

Finančné zabezpečenie súťaže 
 

Súťaž je financovaná z: 

a) z vlastných prostriedkov ZUŠ, 

b) podľa článku 11 smernice č. 23/2017 príspevkom ministerstva školstva ,vedy, 

výskumu a športu SR prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, 

c) z príspevku Mesta Trnava, zriaďovateľa ZUŠ, 

d) z grantov. 

 

Článok 9 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže žiakov základných umeleckých škôl na 

Slovensku „Schneiderova Trnava“ schválený MŠVV a Š SR pod číslom 2010-

14386/32560:19-911 s účinnosťou od 6. 9. 2010.  

 

Článok 10 

Schválenie a účinnosť 
 

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

Slovenskej republiky dňa 11. októbra 2017 pod číslom 2017/14666:2-10A0 s účinnosťou od 

01. 01. 2018. 
 

V Trnave 27. jún 2017  

PaedDr. Gabriel Kalapoš 

riaditeľ školy 


