
              Základná umelecká škola Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov 

 

 

Vážené kolegyne/ Vážení kolegovia, 

 

srdečne Vás pozývame na  

 

2. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch 

                        pre žiakov Košického a Prešovského kraja 

Trebišovský sláčik 2023 
 

Cieľom súťaže je prezentácia mladých talentov základných umeleckých škôl 
v hre na sláčikových nástrojoch (husle, viola, violončelo a kontrabas), vzájomná 
inšpirácia a výmena skúseností žiakov a ich pedagógov. 
 

 

Usporiadateľ súťaže: ZUŠ Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov 

Termín a miesto súťaže: 21. apríl 2023, ZUŠ Trebišov 

Kontakt: Peter Olejár, DiS. art.                       e-mail: olejarpeter@netkosice.sk 

                 mobil ZUŠ: 0918 645 216               e-mail: tvslacik@gmail.com 

                                     0918 645 217               web: www.zustrebisov.sk       

Organizačné pokyny: 

- uzávierka prihlášok do 20. marca 2023 
- účastnícky poplatok – 15 €  na osobu 
- účastnícky poplatok prosíme uhradiť do 20. marca 2023 na číslo účtu IBAN 

SK3609000000000551682490, VS: 202302, do poznámky uveďte názov a 
adresu Vašej školy 

- účastnícky poplatok sa v prípade neúčasti nevracia 
- obed a občerstvenie pre súťažiacich, ich pedagógov, korepetítorov a 

pozorovateľov zabezpečí usporiadateľ a budú hradené z účastníckych poplatkov. 

mailto:tvslacik@


Súťažné podmienky: 

Do súťaže sa môžu prihlásiť iba žiaci základných umeleckých škôl. Každý 
súťažiaci bude mať k dispozícii časový priestor na rozohrávku. Presný časový 
harmonogram, ako aj začiatok súťažnej prehliadky Vám zašleme po prijatí Vašich 
prihlášok. Hra spamäti je podmienkou. 

Vekové kategórie a časové limity: 

I.   kategória   -     rok narodenia 2015 a mladší  
                               ( skladba/ skladby 2 až 4 minúty ) 

II.  kategória   -    rok narodenia 2013 a mladší  
                               ( skladba/skladby 3 až 6 minút ) 

III. kategória   -    rok narodenia 2011 a mladší 
         ( najmenej 2 skladby odlišného charakteru 4 až 8 minút) 

IV.  kategória   -   rok narodenia 2008 a mladší 
         ( najmenej 2 skladby odlišného charakteru 7 až 10 minút) 

V.   kategória   -   rok narodenia 2007 a starší 
                               ( 2 charakterovo rozdielne skladby 9 až 15 minút) 

Žiadame o dodržanie časového limitu. Súťažná prehliadka je jednokolová. 

Výkony súťažiacich bude hodnotiť odborná porota, ktorá v každej kategórii 
udelí 1. 2. a 3. miesto. Najlepší interpretačný výkon celej súťaže bude ocenený 
CENOU POROTY.  

Porota:  

- členovia Štátnej filharmónie Košice a Orchestra Slovenského národného 
divadla Bratislava 

PRIHLÁŠKY na súťažnú prehliadku, prosíme, zaslať na adresu školy 
do 20. marca 2023 alebo e-mailom na: tvslacik@gmail.com 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

S pozdravom 

PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art. – riaditeľka školy 

 


