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                    ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA LADISLAVA STANČEKA 

                    Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza 

 

Vás srdečne pozýva na 

 

12. ROČNÍK 
 

GITAROVEJ SÚŤAŽE PRIEVIDZA 2022, 
 

ktorá sa uskutoční dňa 24. novembra 2022 v Koncertnej sále ZUŠ 

 

 

Podmienky súťaže 

• súťaže sa môžu zúčastniť všetci gitaristi, ktorí naštudujú súťažný program a spĺňajú 

vekový limit 

• hra spamäti je podmienkou 

• vyžaduje sa dodržanie stanovených časových limitov (uvádzame celkový čas trvania 

výkonu) 

• v prípade porušenia týchto podmienok výkon súťažiaceho nebude hodnotený 

• prihlásený účastník súhlasí so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných 

údajov a audiovizuálnych záznamov zo súťaže na webovej stránke ZUŠ, na verejne 

prístupných miestach a tlačovinách školy 

 

Hodnotenie 

• výkony súťažiacich bude posudzovať odborná porota v zložení: 

Predseda poroty : doc. Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. 

Členovia :  doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. 

   Mgr. art. Denisa Benčová 

 

• v každej kategórii porota udeľuje 1., 2. a 3. cenu, ďalej sa súťažiaci umiestňujú 

v pásmach 

• porota určí laureáta súťaže, môže určiť laureáta kategórie a má právo udeliť špeciálne 

ocenenia 

• porota má právo niektoré ceny neudeliť 

• rozhodnutie poroty je konečné 

 

 

 

Kategórie a požiadavky 

I. kategória: 

     I.A  rok narodenia 2014 a neskôr 

minimálne dve skladby rôznych  štýlových období   do 4 minút 

     I.B rok narodenia 2013 

 minimálne dve skladby rôznych  štýlových období   do 4 minút 

     I.C rok narodenia 2012 

 minimálne dve skladby rôznych  štýlových období   do 5 minút 

 

 

http://www.zuslstanceka.sk/
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II. kategória: 

 

II.A  rok narodenia 2011 

    minimálne dve skladby rôznych  štýlových období  do 5 minút 

II.B  rok narodenia 2010 

    minimálne dve skladby rôznych  štýlových období  do 6 minút 

II.C  rok narodenia 2009 

    minimálne dve skladby rôznych  štýlových období  do 6 minút 

 

III. kategória: 

 

III.A  rok narodenia 2008 

     minimálne dve skladby rôznych  štýlových období  do 7 minút 

III.B  rok narodenia 2007 

     minimálne dve skladby rôznych  štýlových období  do 8 minút 

III.C  rok narodenia 2006 

     minimálne dve skladby rôznych  štýlových období  do 8 minút 

 

IV. kategória: 

 

IV.A   rok narodenia 2005 

      minimálne dve skladby rôznych  štýlových období  do 9 minút 

IV.B   rok narodenia 2004 a skôr 

      minimálne dve skladby rôznych  štýlových období  do 9 minút 

 

V. kategória: 

 

       Mimoriadny žiak konzervatória 

      minimálne dve skladby rôznych  štýlových období  do 10 minút 

 

 

1. Prihlášku treba vyplniť elektronicky na stránke www.zuslstancekaprievidza.estranky.sk 

2. Účastnícky poplatok súťažiaci - 14 €, pedagóg - 10 € . V účastníckom poplatku nie je 

zahrnutý obed. Obed sa objednáva na základe vypísanej elektronickej prihlášky. 

Poplatok za obed je 7 €  na osobu ( súťažiaci , pedagóg, šofér, iná sprievodná osoba....) 

3. Poplatok uhradiť na účet IBAN SK76 5600 0000 0090 1534 1001 

           Variabilný symbol                2022112402 
        Doplňujúci údaj (avízo) – názov školy,  

iná forma platby po telefonickom dohovore s usporiadateľom  súťaže   

4. Uzávierka prihlášok a platieb je 11. novembra  2022 

5. Poplatky sa po uzávierke prihlášok nevracajú. Z účastníckeho poplatku budú hradené 

organizačné náklady, porota, ceny pre súťažiacich a občerstvenie.  

6. Účastnícky poplatok  a cestovné náklady si hradia účastníci súťaže.  

7. Časový harmonogram bude zverejnený po uzavretí prihlášok na stránke školy   

www.zuslstancekaprievidza.estranky.sk 
 

 

          Tešíme sa na Vašu účasť!      Mgr. art. Anton Bakyta 

                           riaditeľ školy 

http://www.zuslstanceka.sk/
http://www.zuslstancekaprievidza.estranky.sk/

