
 

 
Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2020 

Spojená škola – ZUŠ Sládkovičovo vyhlasuje šiesty ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre 

žiakov umeleckých škôl. Súťaž je zameraná na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov. 

 

Organizátor súťaže: Spojená škola – Základná umelecká škola Sládkovičovo 

Termín konania súťaže: 24. apríla 2020 

Časový harmonogram: 
7,30- 8,30 prezentácia súťažiacich 

8,45 - otvorenie súťaže: v sále technologického inkubátora /INOVATECH/. 

S programom súťaže budú súťažiaci oboznámení pri prezentácii. 

Miesto konania: Technologický inkubátor INOVATECH Sládkovičovo 

   Koncertná sála ZUŠ Sládkovičovo 

 

Podmienky súťaže: 
Súťažiaci zahrá minimálne dve skladby. Súťaž je jednokolová a podmienkou je hra spamäti. Aspoň 

jedna skladba musí byť originálna skladba skomponovaná pre klavír z oblasti vážnej hudby (barok, 

klasicizmus, romantizmus, súčasná hudba a pod.). Nemôže to byť klavírna transkripcia, ktorá bola 

pôvodne skomponovaná pre iné nástrojové obsadenie. Aspoň jedna skladba musí byť z oblasti 

populárnej hudby alebo iných hudobných žánrov (tanečná hudba, jazz, swing, blues, hudba k filmu, 

hudba k rozprávkam, muzikálová hudba, ľudová hudba a pod.), prípadne vlastná kompozícia. Môže to 

byť akákoľvek transkripcia alebo úprava, či už s vypísaným sprievodom ľavej ruky alebo 

improvizácia. Tiež môže ísť o akékoľvek spracovanie skladby z inej oblasti ako je klasická (vážna) 

hudba. 

Do tejto kategórie skladieb budeme radiť aj skladby inšpirované jazzovou a tanečnou hudbou akými 

sú napr. kompozície Jaroslava Ježka, Malé jazzové album Emila Hradeckého, Luda Kuruca a podobne. 

 

Dodržať časový limit je nutné. 

 Výkony súťažiacich bude hodnotiť odborná porota, ktorú vyberie organizátor. 

 Titul „Laureát“ získa súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých kategórií. 

 Súťaže sa môžu zúčastniť iba žiaci ZUŠ. Súťaž nie je určená  pre študentov konzervatórií. 

 

Kategórie:      Minutáž 
1. kategória: žiaci do 7 rokov    2 - 4  min. 

2. kategória: žiaci do 9 rokov    3 - 6  min. 

3. kategória: žiaci do 11 rokov    4 - 7  min. 

4. kategória: žiaci do 13 rokov    5 - 8  min. 

5. kategória: žiaci do 15 rokov    6 - 9  min. 

6. kategória: žiaci do 19 rokov    6 - 10 min 

 

Pre zaradenie do jednotlivých kategórií je rozhodujúci vek účastníka v deň 

konania súťaže. 



 

 
Organizačné pokyny 

 

 

Prihlášky: 
Záväznú prihlášku treba zaslať na adresu: 

Spojená škola – ZUŠ Sládkovičovo 

Školská 1087 

92521 Sládkovičovo, 

alebo e-mailom na adresu:  zussladkovicovo@gmail.com, ternoczky@gmail.com 

a to najneskôr do 29. marca 2020 . Do predmetu e-mailu alebo na obálku napíšte heslo: 

„Klavírna súťažná prehliadka“. 

 

Poplatky: 
Súčasťou prihlášky je doklad o zaplatení účastníckeho poplatku (alebo jeho kópia). 

Výška poplatku: 

 17 EUR – žiak 

 12 EUR - pedagóg a pozorovateľ 

 

Do správy pre adresáta uveďte prosím „KSPS + meno súťažiaceho“ 

Súťažný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom: 

 číslo účtu   1636076259/0200 

 IBAN   SK21 0200 0000 0016 3607 6259 

Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, obed, občerstvenie a ceny pre 

súťažiacich. 

V prípade neúčasti a taktiež po termíne uzavretia prihlášok sa účastnícky poplatok nevracia. 
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Prihláška 

 

 

Meno a priezvisko súťažiaceho: .......................................................................................... 

 

Dátum narodenia: ................................................................................................................. 

 

Názov a adresa ZUŠ: ............................................................................................................ 

 

Telefonický kontakt: ............................................................................................................. 

 

E-mail: ................................................................................................................................... 

 

Titul, meno a priezvisko učiteľa: ......................................................................................... 

 

Kategória: ....................... 

 

 

SÚŤAŽNÝ REPERTOÁR 

skladateľ, názov skladby, minutáž: 

 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

 

Dátum  ........................................                                   Podpis ............................................. 


