
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
Súťaže o titul „Laureát Medzinárodných majstrovských 

kurzov Schola Arvenzis“ /LMMKSA/ 
 
 

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 
(ďalej len „ministerstvo“) 
 
Organizátor: Základná umelecká škola P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne 
 

I. Charakteristika súťaže a  jej poslanie 
 
1. Súťaž má medzinárodný charakter. Je určená žiakom a študentom všetkých 

stupňov a typov umeleckých škôl v hre na sláčikových nástrojoch, klavíri 
a opernom speve.  

2. Poslaním súťaže o titul „Laureát Medzinárodných majstrovských kurzov Schola 
Arvenzis“ je na základe súťažného celoslovenského výberu /I. kolo súťaže/ 
umožniť slovenským študentom konfrontovať výsledky práce s rovesníkmi z 
Európy  i širšieho priestoru, formou súťaže a tvorivej práce s poprednými 
svetovými pedagógmi.  

 
II. Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristiku kategórií 

 
1. Súťaž je trojkolová:  
I. kolo – výber prihlásených záujemcov vo vyhlásených kategóriách na základe  
               naštudovaného repertoáru, 
II. kolo – súťažná prehrávka repertoáru vybranými súťažiacimi z prvého, 
                kola, z ktorých lektori MMKSA vyberú troch postupujúcich do III. kola,  
III. kolo - Finále – víťaz sa určí na základe priamej práce s pedagógom počas trvania 
majstrovských kurzov a ich umeleckého vystúpenia na koncertoch kurzov. 
2. Súčasťou súťaže sú prednášky, koncerty účastníkov, besedy, video prezentácie a 

odborné stretnutia.  
3. Súťaž riadi odborná komisia MMKSA, zložená z významných pedagógov 

a organizátorov podujatia pod vedením Umeleckého riaditeľa kurzov.  
  

III. Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže  
 
1. Súťaž odborne riadi odborná komisia MMKSA, zložená z významných 

pedagógov a organizátorov podujatia pod vedením Umeleckého riaditeľa 
kurzov. 

2. Celý priebeh súťaže organizačne zabezpečuje Základná umelecká škola P. M. 
Bohúňa v Dolnom Kubíne v spolupráci s Art AIR Center Dolný Kubín a 
spoluorganizátormi.  



 
IV. Súťažné podmienky 

 
1. Súťažiaci bez rozdielu veku sa prezentujú súťažným repertoárom v trvaní do 30 

minút.  
2. Predvedené výkony v I. kole budú hodnotené formou bodovania odbornou 

porotou. V II. a III. kole výkony hodnotí porota zložená z lektorov kurzov a 
členov vymenovaných umeleckým riaditeľom formou bodovania.  

3. Najvyšší priemer bodov určí „Laureáta“ a ďalšie poradie. V treťom kole porota 
prihliada na výsledky práce na MMKSA. 

 
V. Identifikačné údaje a kontaktné údaje 
organizátora súťaže na celoštátnej úrovni 

 
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa  
ul. Matúškova 1632/5  
026 01 Dolný Kubín  
IČO: 36132497  
DIČ: 2020949194  
Mgr. Michal Janiga – riaditeľ  
Tel.: 043/5862052  
Mobil: 0907 416 123  
e-mail: michal.janiga@zuspmb.sk  
www.zuspmb.sk 

 
VI. Podmienky účasti v súťaži 

 
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a študenti všetkých stupňov a typov škôl, ktorí 

zašlú organizátorovi prihlášku a splnia interpretačné podmienky účasti a predpísané 
propozície.  
 

VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťaži 
 

Súťažiaci je v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri súťaži povinný 
rešpektovať verejne prístupné zásady BOZP organizátora súťaže ZUŠ P. M. Bohúňa 
v Dolnom Kubíne. 
 

VIII. Štruktúru rozpočtu, použitie a postup  
pri zúčtovaní finančných prostriedkov 

 
Finančné zabezpečenie súťaže v rámci MMKSA je viaczdrojové:  
a/ príspevok ministerstva,  
b/ príspevok hlavných organizátorov,  
c/ sponzorské a nadačné príspevky.  
 
Štruktúra rozpočtu: 
Príjmy:  

http://www.zuspmb.sk/


- príspevok mesta Dolný Kubín, 
- príspevky sponzorov a donorov, 
- granty a dotácie, 
- príspevok  ministerstva 
- príjmy celkom 
-------------------------------------------- 
Výdavky: 
- ubytovanie (lektori, korepetítori), 
- stravovanie (lektori, korepetítori), 
- cestovné (lektori, korepetítori). 
Tlačené materiály: 
- plagát  ideový, 
- plagát  programový, 
- bulletin, 
- diplomy, certifikáty, 
- programy a plagáty koncertov. 
Materiálno-technické zabezpečenie a činnosti: 
- ladenie a servis klavírov, 
- Fotodokumentácia 
- Video dokumentácia, 
- CD, DVD nosiče – výroba. 
Sumár výdavkov 
 

IX. Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa organizačný poriadok Súťaže o titul „Laureát Medzinárodných 
majstrovských kurzov Musica arvenzis“ /LMMKMA/ schválený MŠVVaŠ SR pod 
číslom 2010-14386/33327:40-911 s účinnosťou od 8. septembra 2010.  
 

X. Schválenie a účinnosť 
 

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu   
a športu Slovenskej republiky dňa 18. septembra 2017 pod číslom 2017/11807:3-10A0 
s účinnosťou od 01. 01. 2018. 
 

 

V Dolnom Kubíne 27. 07. 2017  

 

 

 

Mgr. Michal Janiga 

riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa 


