
Základná umelecká škola v Smižanoch v spolupráci 

s Občianskym združením Art school Smižany 
Námestie M. Pajdušáka 2, 053 11 Smižany 

 

 

Vás srdečne pozýva na  

2. ročník 

CELOSLOSLOVENSKEJ online GITAROVEJ 

SÚŤAŽE SMIŽIANSKA GITARA 2021, 

ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2021 online  

Umeleckým garantom súťaže je Mgr. art. Jozef HALUZA,                

pedagóg  Konzervatória, Timonova 2, Košice. 

 

Podmienky súťaže: 

• Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl. 

• Hra spamäti je podmienkou. 

• Je nutné dodržiavať stanovené časové limity/celkový čas výkonu/ a nahrať 

súťažný repertoár ako celok. 

• Kvalita videa by mala byť minimálne v HD-ready 720p (1280x720px). 

• Počas celého výkonu musia byť viditeľné obe ruky súťažiaceho. 

• Súťažiaci je povinný nahrať video na Youtube a v popise je potrebné uviesť 

meno, názov súťaže (Smižianska gitara 2021), kategóriu a súťažný 

program. 
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Hodnotenie kategórií 

• Výkony súťažiacich bude hodnotiť online odborná porota v zložení: 

Predseda poroty – Mgr. art. Jozef Haluza  

Členovia             – Mgr. art. Miloš Slobodník                                                                                                   

                           – Mgr. art. Karol Samuelčík, ArtD. 

• Súťažiaci sa podľa počtu získaných bodov umiestňujú v pásmach. 

• V každej kategórii porota udelí 1., 2. a 3. Miesto. 

• Rozhodnutie poroty je konečné. 

Kategórie a minutáž 

Baby kategória                                                                                                           

rok narodenia 2013 a neskôr                                                                                                                  

minimálne jedna skladba                                                                   do 2 minút 

I. kategória                                                                                                                                               

A  rok narodenia 2012                                                                                                                               

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 3 minút 

B  rok narodenia 2011                                                                                                                             

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 4 minút 

C  rok narodenia 2010                                                                                         

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 5 minút   

II. kategória                                                                                                                                        

A  rok narodenia 2009                                                                                                                               

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 5 minút 

B  rok narodenia 2008                                                                                                                      

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 6 minút 

C  rok narodenia 2007                                                                                                                       

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 7 minút 

III. kategória                                                                                                                                              

A rok narodenia 2006                                                                                                                                    

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 7 minút 

B  rok narodenia 2005                                                                                                                                      

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 8 minút 

C  rok narodenia 2004                                                                                                                                

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 9 minút 

IV. kategória                                                                                                                               

A  rok narodenia 2003                                                                                                                   

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 9 minút 

B  rok narodenia 2002 a skôr                                                                                                                 

minimálne dve skladby rôznych štýlových období                           do 10 minút 

 



1. Prihlášku a podpísaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

je potrebné zaslať do 26.apríla 2021 na emailovú adresu: 

gitarovasutazsmizany@gmail.com  

2. Link na video je potrebné zaslať do 3.mája 2021 na:  

gitarovasutazsmizany@gmail.com 

3. Účastnícky poplatok: súťažiaci - 10 €. 

4. Poplatok je potrebné uhradiť na účet IBAN SK 80 0900 0000 0051 2266 3235 

variabilný symbol: 1352020 

doplňujúci údaj (avízo) – názov školy. 

5. Uzávierka prihlášok a platieb je 26. apríl 2021. 

6. Poplatky sa po uzávierke prihlášok nevracajú. Z účastníckeho poplatku budú 

hradené organizačné náklady, ceny pre súťažiacich. 

7. Účastnícky poplatok hradí vysielajúca organizácia. 

8. Uzávierka videí je 3.máj 2021. 

9. Časový harmonogram a bližšie informácie budú zverejnené po uzavretí 

prihlášok na stránke školy www.zussmizany.edupage.org. 

10.Zverejnenie výsledkov súťaže bude 11.mája 2021 na stránke školy  

www.zussmizany.edupage.org. 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!                                              Mgr. Marcela Maniaková                                                   

                                                                                               riaditeľka školy                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základná umelecká škola Smižany Tel: +421 53 4297990 IČO : 42104301 Námestie M. 

Pajdušáka 2, 053 11, Smižany, www.zussmizany.edupage.org, email: zus@smizanyzus.sk 

mailto:gitarovasutazsmizany@gmail.com
mailto:gitarovasutazsmizany@gmail.com
http://www.zussmizany.edupage.org/

