PROPOZÍCIE
súťaže žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku
„Mladí klaviristi 2020“
(hra na klavíri – sólo)
Vyhlasovateľ súťaže:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Usporiadateľ a miesto konania: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava
Termín súťaže:
11. a 12. november 2020 (streda, štvrtok)
Súťažné podmienky:
 súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú vekové kategórie, prešli užším výberom v
školskom kole vysielajúcej ZUŠ a v stanovenom čase podajú prihlášku a zaplatia účastnícky poplatok
v zmysle Organizačného poriadku tejto súťaže, vydaného MŠVVaŠ SR v októbri 2017,
 súťažiaci nesmie byť žiakom konzervatória (ani v mimoriadnej forme štúdia),
 o zaradení do kategórie rozhoduje dátum narodenia, súťažiaci narodený od 13.11. bude zaradený do nižšej
kategórie,
 ak sa do kategórie prihlási iba jeden účastník, nebude súťažiť o umiestnenie,
 podmienkou je hra naspamäť,
 odporúča sa dodržať určenú vrchnú hranicu časového limitu, po prekročení časového limitu nebude
súťažiaci hodnotený
Kategória
1. kategória
2. kategória
3. kategória
4. kategória
5. kategória
6. kategória
7. kategória
8. kategória

Rok narodenia
2012 a mladší
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005 a starší

maximálne
maximálne
maximálne
maximálne
maximálne
maximálne
maximálne
maximálne

Minutáž
4 minúty
4 minúty
5 minút
6 minút
7 minút
8 minút
9 minút
10 minút

Súťažný repertoár:
a/ skladba slovenského autora alebo bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela,
b/ skladba európskeho skladateľa odlišného štýlového obdobia ako v a/ (skladby neeurópskych skladateľov
nesmú byť zaradené do súťažného repertoáru).
Odporúčanie: Do repertoáru je vhodné zaradiť diela skladateľov, ktorí majú v roku 2020 okrúhle výročie.

organizátor nie je povinný na základe prihlášky upozorniť na nevyhovujúci repertoár, prekročenie
časového limitu či iných údajov.
Ocenenia súťažiacich:

účastníci súťaže sú ohodnotení podľa počtu bodov 1., 2., a 3. miestom, čestným uznaním a mimoriadnymi
cenami,

každý súťažiaci dostane Pamätný list za účasť,

porota má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, rozhodnutie poroty je konečné.
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Organizačné pokyny:
 Podmienky prihlásenia:
Ako súťažiaci bude akceptovaný záujemca, ktorý v termíne do 31. mája 2020 zašle na adresu usporiadateľa poštou
(rozhoduje dátum na pečiatke pošty) alebo oskenované e-mailom nasledujúce dokumenty:
 prihlášku vyplnenú na počítači (nie rukou) podľa požadovaných údajov potvrdenú riaditeľom školy,
 potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku
Záujemca bude organizátorom e-mailom spätne informovaný o akceptovaní účasti na súťaži.
Uzávierka bulletinu je 02. októbra 2020; do tohto termínu je potrebné nahlásiť prípadnú zmenu repertoáru a určiť
definitívne poradie skladieb súťažného programu.
 Účastnícky poplatok:
 17,00 €; za každého súťažiaceho uhradiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu v tvare IBAN SK21 0900 0000
0051 4269 1014, variabilný symbol 2020, správa pre príjemcu meno a priezvisko súťažiaceho (nevyhnutné uviesť)
do 31. mája 2020
 písomné odhlásenie (poštou, e-mailom) zo súťaže s nárokom na vrátenie účastníckeho poplatku je
z organizačných dôvodov možné najneskôr do 02. októbra 2020 – po tomto termíne sa účastnícky poplatok
nevracia.
 Cestovné:
 náklady na cestu si súťažiaci a jeho pedagóg hradí sám alebo organizácia, ktorá ho vysiela.
 Ubytovanie:
 náklady na ubytovanie hradí súťažiacemu organizátor súťaže, ak oň súťažiaci požiada formou objednávky,
 pedagóg (príp. rodič alebo pozorovateľ) má možnosť objednať si ubytovanie, ktoré si hradí sám alebo organizácia,
ktorá ho vysiela a poplatok zaplatí priamo v ubytovacom zariadení,
 záväznú objednávku na ubytovanie je potrebné zaslať do 02. októbra 2020,
 písomné odhlásenie ubytovania (e-mailom) je možné len do 02. októbra 2020,
 po termíne 02.10.2020 v plnej miere hradí ubytovanie záväzne prihlásený
 Stravovanie:
 obed pre súťažiaceho zabezpečuje a hradí organizátor súťaže, ak oň súťažiaci požiada formou objednávky,
 pedagóg (príp. rodič alebo pozorovateľ) má možnosť objednať si obedy, ktoré uhradí v hotovosti pri prezentácii,
 záväznú objednávku obedov je potrebné zaslať do 02. októbra 2020,
 písomné odhlásenie obedov (e-mailom) je možné do 02. októbra 2020,
 po termíne 02.10.2020 v plnej miere hradí stravu záväzne prihlásený

Raňajky a večere usporiadateľ nezabezpečuje.
 Ďalšie informácie:
 predbežný harmonogram súťaže bude zverejnený na webovej stránke školy od 30. júna 2020,
 definitívny harmonogram bude zverejnený na webovej stránke školy od 16. októbra 2020,
 všetky informácie o súťaži budú priebežne zverejnené na webovej stránke školy, prípadne vám ich poskytneme
telefonicky/e-mailovou komunikáciou. Zároveň vám dávame do pozornosti e-mailovú adresu uvedenú
nižšie, ktorú sme zriadili výlučne pre účel súťaže.

Tešíme sa na Vás!
Kontakt:
Mgr. Zuzana H o r v á t h o v á, v.r., riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa
a Jana Ružovičová
členky Odbornej komisie pre riadenie súťaže

tel.: 02/643 643 87 alebo 0911/121 733
e-mail: mladi.klaviristi@gmail.com
web: www.zusesuchona.bratislava.sk
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