
 

 

 

 

Základná umelecká škola Jozefa Potočára v Čadci 

vás pozýva na 1. ročník regionálnej súťaže  

POTOČÁROVE GOMBÍKY 2023 

v sólovej a komornej hre na heligónke, ktorá sa uskutoční 27. apríla 2023 (štvrtok) 

v priestoroch ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci. 

Súťaž je jednokolová, určená pre žiakov ZUŠ (nie starších ako 25 rokov v deň konania 

súťaže), ktorí spĺňajú vekové podmienky zaradenia do jednotlivých kategórií, bez účinkovania 

pedagóga. Súťažný výkon pozostáva z dvoch technicky, štýlovo alebo charakterovo odlišných 

skladieb. Hra spamäti je podmienkou. Jednotlivé výkony budú hodnotené v pásmach.   

Cieľom súťaže je prispieť k propagácii ľudového hudobného nástroja – heligónky, ktorý 

je pre našu regionálnu kultúru príznačný, spoznať tradičné ľudové piesne odovzdávané 

z pokolenia na pokolenie od našich predkov a odhaliť možnosti nástroja pri inštrumentácii 

štylizovaných hudobných skladieb.  

Kategórie súťaže: 

Kategória „A“  Sólová hra na heligónke  

„A1“  žiaci PŠ a prvej časti I. stupňa základného štúdia   max. 4 minúty 

„A2“  žiaci 1. a 2. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia max. 6 minút 

„A3“  žiaci 3. a 4. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia max. 6 minút 

„A4“  žiaci II. stupňa základného štúdia      max. 8 minút 

    

Kategória „B“  Spev so sprievodom heligónky 

„B1“  žiaci PŠ a prvej časti I. stupňa základného štúdia   max. 4 minúty 

„B2“  žiaci 1. a 2. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia max. 6 minút 

„B3“  žiaci 3. a 4. ročníka druhej časti I. stupňa základného štúdia max. 6 minút 

„B4“  žiaci II. stupňa základného štúdia      max. 8 minút 

Spievajúci je zároveň interpretom hry na heligónke. 

    

 



Kategória „C“   Komorná hra na heligónke  

- s maximálnym počtom účastníkov 10 

- priemerný vek väčšiny žiakov zoskupenia zodpovedá veku žiakov navštevujúcich 

príslušnú časť (stupeň) štúdia, 

- vek jednotlivých žiakov v zoskupení nemôže presiahnuť viac ako 2 roky štandardného 

veku žiakov pre danú kategóriu, 

- v komornom zoskupení môžu účinkovať aj iné ľudové nástroje, pričom dominantné 

postavenie majú heligónky    

„C1“  žiaci prvej časti I. stupňa základného štúdia   6 – 8 minút 

„C2“  žiaci druhej časti I. stupňa základného štúdia  8 – 10 minút 

„C3“  žiaci II. stupňa základného štúdia    8 – 10 minút 

Kategória „D“  Spev so sprievodom komorného zoskupenia  

- s maximálnym počtom účastníkov 10 

- priemerný vek väčšiny žiakov zoskupenia zodpovedá veku žiakov navštevujúcich 

príslušnú časť (stupeň) štúdia, 

- vek jednotlivých žiakov v zoskupení nemôže presiahnuť viac ako 2 roky štandardného 

veku žiakov pre danú kategóriu, 

- v komornom zoskupení môžu účinkovať aj iné ľudové nástroje, pričom dominantné 

postavenie majú heligónky   

„D1“  žiaci prvej časti I. stupňa základného štúdia   6 – 8 minút 

„D2“  žiaci druhej časti I. stupňa základného štúdia  8 – 10 minút 

„D3“  žiaci II. stupňa základného štúdia    8 – 10 minút 

Spievajúci sú zároveň interpretmi na heligónke. 

 

Pravidlá súťaže 

- súťaže sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v stanovenom termíne vyplnia a pošlú 

elektronicky vyplnenú prihlášku (www.zusjpcadca.sk ) a zaplatia účastnícky poplatok, 

- vek žiakov zaradených do jednotlivých kategórií nemôže presiahnuť viac ako 1 rok 

priemerného veku žiaka v ročníku, 

- hra spamäti je podmienkou, 

- porota má právo po prekročení časového limitu prerušiť interpretačný výkon 

súťažiaceho, 

- súťažiaci súhlasia s nahrávaním interpretačného výkonu, 

- so zreteľom na veľkosť priestorov a pokojný priebeh súťaže si organizátor vyhradzuje 

právo oznámiť ukončenie prijímania prihlášok kvôli vysokému počtu súťažiacich, 

http://www.zusjpcadca.sk/


- po dátume uzavretia prihlášok bude časový harmonogram súťaže zverejnený na 

stránke www.zusjpcadca.sk, 

- súťaž nie je určená pre verejnosť, zúčastnia sa jej súťažiaci, pedagógovia 

a pozorovatelia, 

- porota zaradí výkony súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma, 

- porota má právo neudeliť cenu kvôli nesplneniu podmienok zaradenia do jednotlivých 

kategórií a  nedodržaniu časového limitu,  

- porota má právo udeliť výnimočnú cenu v jednotlivých kategóriách. 

 

Účastnícky poplatok: 12 eur za súťažiaceho v kategórii „A“, „B“ 

   30 eur za komorné zoskupenie do 5 členov v kategórii „C“, „D“ 

   40 eur za komorné zoskupenie do 10 členov v kategórii „C“, „D“ 

Pedagóg a pozorovateľ zaplatí účastnícky poplatok 10 eur. 

Účastnícky poplatok zahŕňa obed, občerstvenie, vecné ceny, videozáznam. 

Účastnícky poplatok posielajte na číslo účtu: SK92 0900 0000 0000 5199 4615 

Termín uzávierky prihlášok: 31. marec 2023 

Storno prihlášok: 20. apríl 2023 

Kópiu uhradenej sumy je potrebné poslať na mail. adresu zusjpcadca@gmail.com  do 

31. marca 2023. 

Kontakty:  

Mgr. Miroslav Hrtús   +421 907 631 731   

Mgr. Juliana Weglorzová, DiS. art.  +421 903 556 394 
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