
IX. ročník celoslovenskej súťaže 
POP-ROCK a JAZZ Košice 2019 

Propozície súťaže 
 

Spoluvyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky 

Organizátor:   Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice 
Termín  a miesto konania: 
4. jún 2019 (utorok)  14:00 - 17:00 hod. príchod a prezentácia účastníkov 

súťaže na ZUŠ Jantárová 6, Košice 
5. jún 2017 (streda)  08:00 – 17:00 súťaž 

17:00 vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien 
víťazom a vyhlásenie víťazov výtvarnej súťaže 

Kasárne/Kulturpark, budova ALFA, Kukučínova 4, Košice   
 

Vekové kategórie: zvlášť pre A) pop-rockovú hudbu a zvlášť pre B) jazzovú hudbu: 
1. kategória  do 16 rokov 
2. kategória  do 18 rokov 
3. kategória  do 20 rokov 
Vekový priemer členov hudobnej skupiny sa vyráta ku dňu súťažnej prehliadky. 
 

Súťažný repertoár: 
3 skladby / piesne (vítane sú slovenské a vlastné skladby). 
Celková minutáž všetkých skladieb nesmie presiahnuť 15 minút. 
 

Porota: 
Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota.  
Členovia poroty sú hudobníci a odborníci v oblasti jazzovej a pop-rockovej hudby 
s celoslovenskou pôsobnosťou. 
 

Ocenenie: 
Súťažné skupiny budú ohodnotené 1., 2. a 3. miestom v jednotlivých kategóriách, zvlášť 
v pop-rockovej hudbe, zvlášť v jazzovej hudbe. 
 

Podmienky účasti v súťaži: 
Súťažiť môžu skupiny žiakov ZUŠ v rôznom inštrumentálnom a vokálnom zoskupení. 
Účinkovanie pedagógov, študentov konzervatória alebo bývalých absolventov ZUŠ 
v skupine nie je prípustné. Všetci súťažiaci musia byť žiakmi príslušnej školy. 
 

Organizačné pokyny: 
Prihlášky do súťaže pošlite do 15. apríla 2019 e-mailom alebo poštou na adresu: 
ZUŠ Jantárová 6, 040 01 Košice 
e-mail: zusjantarova@zusjantarova.sk  
informácie na tel. č. 055 / 6787778, mobil: 0907 265 811 
web stránka školy: www.zusjantarova.sk 
 

http://www.zusjantarova.sk/


Požadujeme poslať e-mailom kvalitnú fotografiu skupiny a krátky text o skupine 
do súťažného bulletinu. Ozvučenie, mikrofóny, comba, bicie nástroje a klávesy 
zabezpečuje organizátor súťaže. Podrobnejšie technické informácie budú zaslané 
účastníkom až po ich prihlásení do súťaže. 
 

Poplatky: 
Účastnícky poplatok pre jednu osobu (žiak, učiteľ, pozorovateľ) je 13,- €.  Z poplatku 
organizátor zabezpečí pitný režim, občerstvenie, obed, súťažný bulletin, diplomy, 
kancelárske potreby a DVD s fotografiami zo súťaže. 
Ubytovanie si každý vopred zabezpečí sám. Pre záujemcov odporúčame napr.: 
 
ubytovanie v ŠI A.Garbana, Werferova 10, Košice +421 55 6785702 
email: sekretariat@siagarbana.sk 
ubytovanie v školiacom stredisku IVES, Štúrova 12, Košice 
email: info.ives@minv.sk 
 
Cestovné účastníkom súťaže organizátor neuhrádza. Poplatky prosíme zaslať  
do 15. apríla 2019 bankovým prevodom na č. účtu  
IBAN: SK67 0900 0000 0051 1610 8112  
VS – počet účastníkov 
Do správy pre prijímateľa napíšte názov školy 
 

Srdečne Vás pozývame na celoslovenskú súťaž a tešíme sa na Vás. 
 
 
 
S pozdravom 

    riaditeľ školy 
Mgr.art. Ján Samsely 

mailto:info.ives@minv.sk

