
 

Základná umelecká škola Jána Cikkera  
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organizuje v školskom roku 2017/2018 
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                                                      Súčasťou  festivalu je 

 

 DETSKÁ INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ  /DIS/   

V SÓLOVEJ A KOMORNEJ HRE NA AKORDEÓNE 
 

Vyhlasovateľ   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

Usporiadateľ   Základná umelecká škola Jána Cikkera Banská Bystrica  

 

PROGRAM FESTIVALU 

27. apríla 2018 /piatok/   od 12.00 do 16.00 príchod účastníkov,  

prezentácia v ZUŠ Štefánikovo 

nábrežie 6, ubytovanie   

o 17.00  otvorenie festivalu – 1. festivalový  

koncert 

vyžrebovanie poradia súťažiacich 

v I. kole DIS, večera 

28. apríla 2018 /sobota/   od 8.30 do 16.30   I.kolo DIS v sólovej hre na akordeóne, 

                                                       DIS v komornej hre na akordeóne 

o 17.00   2. festivalový koncert,  

po koncerte oznámenie mien 

súťažiacich  postupujúcich do II. kola 

29. apríla 2018 /nedeľa/   od 8.30 –12.00 II. kolo DIS v sólovej hre na 

akordeóne 

 o 13.30  vyhlásenie výsledkov DIS v sólovej 

a komornej hre na akordeóne, ocenenie 

víťazov II. kola a víťazov v komornej 

hre, koncert najúspešnejších  

účastníkov DIS. 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

Festivalu sa môžu zúčastniť žiaci Základných umeleckých škôl. Nie je určená pre žiakov 

konzervatória, vrátane mimoriadnej formy štúdia (nultého ročníka) a žiakov stredných 

a vysokých škôl s hudobno-umeleckým zameraním. Súťažiaci II. kategórie, ktorí sú 

narodení v rokoch 2003 a 2004, v III. a IV. kategórii vyplnia Čestné vyhlásenie, že 

nenavštevujú mimoriadnu formu štúdia na konzervatóriu. 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE A ČASOVÉ LIMITY 

I. kategória do 11 rokov ku dňu 27. 4. 2018 

  I. a II kolo  3 – 6 minút 

II. kategória do 14 rokov ku dňu 27. 4. 2018 

  I. a II. kolo  4 – 7 minút 

III. kategória do 17 rokov ku dňu 27. 4. 2018 

I. a II. kolo  5 – 9 minút 

IV. kategória do 20 rokov ku dňu 27. 4. 2018 

I. a II. kolo  7 – 11 minút 

 

SÚŤAŽNÝ PROGRAM 

 

I. kolo  súťažný repertoár musí obsahovať skladbu z obdobia renesancie alebo 

baroka a pôvodnú tvorbu pre akordeón,  

II. kolo  súťažný repertoár musí obsahovať aspoň dve skladby rôznych štýlových 

období, alebo rôzneho charakteru. Jedna z nich musí byť komponovaná 

pre akordeón. 

Časové limity v jednotlivých kategóriách sú záväzné, prosíme o ich dodržanie. Mladší 

súťažiaci môžu súťažiť vo vyššej vekovej kategórii. Dodržanie predpísaného súťažného 

programu a hra naspamäť je podmienkou. 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK V KOMORNEJ HRE NA AKORDEÓNE 

DIS v komornej hre na akordeóne je jednokolová. 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE A ČASOVÉ LIMITY 

I. kategória           do 12 rokov ku dňu súťaže  27.4. 2018     5 - 9 minút 

II. kategória      do 15 rokov ku dňu súťaže  27.4. 2018     7 – 11 minút 

III. kategória      do 19 rokov ku dňu súťaže  27.4. 2018     8 – 12 minút 

 

SÚŤAŽNÝ PROGRAM 

Program súťažiacich musí obsahovať minimálne dve skladby odlišných štýlových období. 

Transkripcie sú povolené. Hra naspamäť nie je podmienkou. Zaradenie do vekovej 

kategórie v komornej hre sa určuje  podľa najstaršieho člena zoskupenia. 



POROTA A OCENENIA 

1. Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota  zostavená z pedagógov VŠMU, AU    

a  konzervatórií. 

2. Súťažiaci v sólovej hre , ktorí postúpia  do II. kola, budú podľa počtu získaných 

bodov ocenení umiestnením v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. 

3. Komorné zoskupenia budú rovnako podľa počtu získaných bodov ocenení 

umiestnením v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. 

4. Zaradenie skladby J. Cikkera, alebo pôvodných skladieb slovenských autorov  

bude zvlášť ocenené Cenou J. Cikkera. 

5. Odborná porota môže oceniť aj zaujímavú dramaturgiu súťažného vystúpenia. 

6. Súťažiaci, ktorý v DIS získa najväčší počet bodov, bude ocenený titulom Laureát 

Detského hudobného festivalu Jána Cikkera. 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Prihlášky posielajte na našom predpísanom formulári do 31. januára 2018 na adresu: 

Základná umelecká škola Jána Cikkera 

Štefánikovo nábrežie 6 

974 00  Banská Bystrica 

Tel./Fax 048 415 48 87,415 45 46 alebo email: prievalsky@zusjcbb.sk 

 

Predbežné náklady pre účastníkov DIS:  

- účastnícky poplatok 12 € na osobu / poplatok uhrádza každý súťažiaci,  

pedagóg aj pozorovateľ/.  

- poplatok za stravovanie na celý pobyt  18 €  na osobu   

- poplatok za ubytovanie na celý pobyt  25 € na osobu,  

poplatky môžete uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu SK67 7500 0000 0040 

17172069 vedený v ČSOB banke Slovensko, 

VS: 2018 do poznámky žiadame uviesť: DIS + názov Vašej ZUŠ  

/ napr. poznámka: DIS ZUŠ Žilina / 

     -    poštovou poukážkou „ typu U“ na číslo účtu SK67 7500 0000 0040 17172069 

Prihlášky prijímame do 31. januára 2018 

Poplatky uhradí každá  ZUŠ k 28.februáru 2018 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA NEVRACIA. 
 

Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Stravovanie /v reštaurácii/ a ubytovanie 

/internátneho typu/ zabezpečuje všetkým účastníkom festivalu organizátor. V prípade, 

že Vám tento typ ubytovania nevyhovuje, odporúčame Vám využiť hotelové služby na 

vlastné náklady. 

Informácie o súťaži nájdete aj na našej webovej stránke www.zusjcbb.sk  

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

S pozdravom              

     Mgr. Eva Beňačková, PhD. 

      riaditeľka ZUŠ Jána Cikkera 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

XXVI. ROČNÍK 
 

DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 

JÁNA CIKKERA 

 

Banská Bystrica 

27. – 29. apríl 2018 
 


