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Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v  Topoľčanoch   

a  Rodičovské združenie Áno umeniu  

vyhlasujú 12. ročník súťažnej prehliadky 

v  hre na keyboarde  

„Mladé talenty Ladislava Mokrého“  

 

Termín: 13. november 2019  

Miesto:  ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch 

 

 

Súťažné kategórie pre sólovú hru 

Kategória Vek súťažiaceho Maximálna minutáž 

1. kategória  07 - 10 rokov 03 – 05 minút 

2. kategória  11 – 12 rokov 04 – 06 minút 

3. kategória  13 – 14 rokov 05 – 07 minút 

4. kategória  15 – 16 rokov 06 – 08 minút 

5. kategória  17 – 20 rokov 07 – 09 minút 

 

Súťažné kategórie pre komornú hru 

Komorná hra má zhodné kategórie ako sólová  hra 04 – 10 minút 
 

 

  

Všeobecné súťažné podmienky 

 súťaže sa môžu zúčastniť záujemcovia spĺňajúci vekové kategórie s dátumom 

narodenia ku dňu súťaže  Nitrianskeho, Trnavského,  Trenčianskeho a 

Bratislavského  kraja,  

 súťažiaci nesmie byť žiakom konzervatória, 

 súťažiaci má povolenú toleranciu minutáže +15 sekúnd, v  prípade prekročenia 

stanoveného limitu bude interpretácia zastavená; nedodržanie časového limitu môže 

ovplyvniť hodnotenie, 

 poradie súťažiacich je určené v každej kategórii podľa abecedy. 
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Súťažný repertoár a podmienky pre sólovú hru 

 prevedenie jednej skladby bez použitia akéhokoľvek rytmického sprievodu 

(klavírna, organová, jazzová literatúra, príp. súčasná skladba atď.), 

 ďalšie minimálne dve skladby s použitím automatického sprievodu, pričom najviac 

jedna z nich môže byť založená na "dohrávaní" do nahratého songu v Song 

Memory daného keyboardu alebo na použití MIDI File a pod.,  

 nie je dovolené hrať v režime Single Finger (hra jedným prstom), 

 hra spamäti je podmienkou. 

 

 

Súťažný repertoár a podmienky pre komornú hru – iba keyboardy 

 prevedenie  jednej celej skladby bez použitia  akéhokoľvek rytmického sprievodu  a  

ďalších skladieb  s použitím automatického sprievodu, pričom  jedna z nich môže byť 

založená na "dohrávaní" do nahratého songu v Song Memory daného keyboardu, 

alebo na použití MIDI File a pod., 

 komorná hra má rovnaké kategórie ako sólová hra, 

 zaradenie  do jednotlivých kategórií je podľa vekového priemeru členov komorného 

zoskupenia  (napr. 14 r . +  20 r. = 34 : 2 = 17 r. =  V. kategória),  

 hra spamäti nie je podmienkou. 

 

Súťažný repertoár a podmienky pre komornú hru – ostatné zoskupenia 

 hra na keyboarde v kombinácii s ďalšími nástrojmi (napr. keyboard  + saxofón, 

keyboard  +  flauta + spev.... ), 

 v takýchto zoskupeniach nesmie keyboard plniť len doprovodnú funkciu, ale 

rovnocennú k ostatným nástrojom.  
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Spôsob a podmienky prihlásenia 
 

 prihlasovacie dokumenty zasielajte najneskôr do 25. októbra 2019,  

 zoznam dokumentov na odoslanie: 

a) prihláška,  

b) scan dokladu o úhrade účastníckeho poplatku,  

c) vyplnená príloha, 

 dokumenty zasielajte:  

a) elektronicky: sekretariat@zus-mokreho.sk alebo  

b) poštou na adresu školy:  ZUŠ L. Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany, 

95501, 

 účastnícky poplatok pre každého súťažiaceho, pedagóga, aj pozorovateľa je 

jednotný 15 €. V prípade, ak účastník hrá v sólovej aj komornej hre, platí len jeden 

poplatok. Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, ceny pre 

súťažiacich, obedy a občerstvenie počas súťaže. Cestovné náklady, prípadne 

ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.  

 účastnícky poplatok za súťažiacich uhraďte poštovou poukážkou typu „R“, alebo    

bezhotovostným prevodom na číslo účtu v tvare: SK37 7500 0000 0040 0903 4600 

 na doklade o úhrade uveďte školu, za ktorú je účastnícky poplatok zaplatený. 

Registrácia s nárokom na vrátenie účastníckeho poplatku sa dá stornovať najneskôr 

do 04. novembra 2019, 

 v prípade vašej neúčasti na súťaži nárok  na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká. 

 

 

 

Organizátor súťaže nie je povinný na základe prihlášky upozorniť na nevyhovujúci repertoár, 

prekročenie časového limitu, prípadne iných údajov týkajúcich sa podmienok súťaže.   

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@zus-mokreho.sk
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Ocenenia súťažiacich  

Súťažiaci budú ocenení zlatým, strieborným a  bronzovým pásmom  podľa počtu 

dosiahnutých bodov. Súčasťou záverečného hodnotenia sú aj mimoriadne ceny:   

Najlepšia interpretácia rytmickej skladby 

Ocenenie za tvorivý prínos 

Cena Ladislava Mokrého - absolútny víťaz súťaže 

 

Porota má právo niektoré pásma a  ceny neudeliť, rozhodnutie poroty je konečné.  

 

Harmonogram súťaže bude zverejnený na webovej stránke školy www.zus-mokreho.sk 

od 05. novembra 2019.  

 

 

Tešíme sa na Vás!  

  

 

Organizačný výbor:  

 

Mgr. Hana  Streďanská, zástupkyňa riaditeľky ZUŠ Ladislava Mokrého  

tel.: 0948/900 340,  h.stredanska@zus-mokreho.sk  

Jana Michaličková, vedúca predmetovej komisie klávesového oddelenia 

tel.: 0904/140 302,  j.michalickova1@gmail.com 

 

Viera Macková,  administratívna pracovníčka 

tel.: 038/532 45 69, sekretariat@zus-mokreho.sk  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zus-mokreho.sk/
mailto:h.stredanska@zus-mokreho.sk
mailto:j.michalickova1@gmail.com
mailto:sekretariat@zus-mokreho.sk
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PRIHLÁŠKA PRE SÓLOVÚ HRU 

Kategória  

Meno 

a priezvisko 

súťažiaceho 

 

Dátum 

narodenia, vek 
  

Súťažný 

repertoár 

(prosíme uviesť 

celé mená 

skladateľov 

a celé názvy 

skladieb) 

1.  

M
in

u
tá

ž 2.  

3.  

4.  

Pedagóg,  

tel. kontakt, 

email 

 

Názov a adresa 

školy 
 

 

Poznámky: 

Súčasťou  prihlášky je doklad o zaplatení účastníckeho poplatku a vyplnená príloha. 

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov 

a fotografií zo súťaže na webovej stránke školy a verejne prístupných miestach a tlačovinách 

ZUŠ. 

 

Dátum:...........................................                  
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PRIHLÁŠKA PRE KOMORNÚ HRU 

Kategória  

 

Meno a priezvisko súťažiacich 

 

Nástroj 
Dátum 

narodenia  
Vek 

1.    

2.    

3.    

4.    

Súťažný 

repertoár 

(prosíme uviesť 

celé mená 

skladateľov 

a celé názvy 

skladieb) 

1.  

M
in

u
tá

ž
 

2.  

3.  

4.  

Pedagóg,  

tel. kontakt, 

email 

 

Názov a adresa 

školy 
 

 

Poznámky: 

Súčasťou  prihlášky je doklad o zaplatení účastníckeho poplatku a vyplnená príloha. 

Prihlásení účastníci súhlasia so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov 

a fotografií zo súťaže na webovej stránke školy a verejne prístupných miestach a tlačovinách 

ZUŠ. 

 

Dátum: ...........................................                  
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PRÍLOHA  

(pozri Propozície str. 3, Spôsob a podmienky prihlásenia) 

 

ZUŠ...................................................................................................................... 

 

P. č. Meno  

žiaka/učiteľa 

Žiak  

15 € 

Učiteľ  

15 € 

Pozorovateľ  

15 € 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

SPOLU 
€ € € 

€ 

 


