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Vec
Súťaž žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku vo vyučovacom predmete hudobná
náuka "Hnúšťanský akord 2018/2019" - zaslanie podkladov k realizácii súťaže

Na základe žiadosti predsedníčky odbornej komisie Súťaže žiakov základných umeleckých

škôl na Slovensku vo vyučovacom predmete hudobná náuka "Hnúšťanský akord" Vám v prílohe

zasielame propozície predmetnej súťaže na školsk)' rok 2018/2019 .

Žiadame Vás o zaslanie priložených propozícií na základné umelecké školy vo svojej

územnej pôsobnosti. Zároveň žiadame zabezpečiť realizáciu okresných a krajských kôl súťaže v

zmysle propozícií a organizačného poriadku súťaže .

S pozdravom

Príloha : propozície

Na vedomie: Vážená pani
Mgr. Gabriela Fiissyová, DiS.art
Základná umelecká škola
Nábrežie Rimavy 457
9810 1 Hnúšťa
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PROPOZÍCIE
sút'aže žiakov ZUŠ

vo vyučovacom predmete hudobná náuka
"Hnúšťanský akord 2018/2019"

Súťaž .Hn ú šťansk ý akord" je vedomostnou previerkou žiakov L stupňa ZUŠ
s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti hudobnej náuky.

Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
usporiadateľom Základná umelecká škola v Hnúšti a spoluusporiadateľom celoslovenského a
medzinárodného kola Mestský úrad v Hnúšti.

Súťaž je zameraná na teoretické a tvorivé vedomosti žiakov ZUŠ, s cieľom vytvárať hlbší
vzťah k tomuto predmetu a tiež k zvyšovaniu úrovne vedomostí z hudobnej náuky.

Súťaž sa organizuje každoročne a člení sa na kategórie a súťažné kolá, ktoré sú nasledovné :
Kategória A - žiaci l ., 2. a 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ (vek žiaka max.
II rokov k l . októbru bežného roku)
Kategória B - žiaci 4. ročníka prvej časti L stupňa základného štúdia a žiaci l. ročníka druhej časti

I. stupňa základného štúdia ZUŠ (vek žiaka max. 13 rokov k l . októbru bežného roku)
Kategória C - žiaci 2. a 3. ročníka druhej časti L stupňa základného štúdia ZUŠ (vek žiaka max. 15
rokov k l októbru bežného roku)

Priebeh súťaže:

Školské kolá - jednotlivci vybratí triednymí učiteľmi - výber sa uskutoční do konca októbra
príslušného školského roku, mená členov družstie v školy oznámia príslušným okresným úradom v
sidle kraja (odbor školstva - oddelenie odborných a metodických činností) a Mgr. Gabriele
Fussyovej zo ZUŠ v Hnúšti písomne.
Okresné kolá - 3-členné družstvá jednotlivých ZUŠ - uskutočnia sa du 21. decembra 2018. Do
krajského kola postupujú len družstvá umiestnené na l. mieste. Výsledky okresného kola sa
oznámia príslušným okresným úradom v sídle kraja (odbor školstva - oddelenie odborných a
metodických činností) a Mgr. Gabriele Fussyovej zo ZUŠ v Hnúšti písomne.
Krajské kolá - víťazné družstvá okresných kôl - uskutočnia sa do 22. februára 2019, výsledky
a mená členov družstiev sa oznámia príslušným okresným úradom v sídle kraja (odbor školstva 
oddelenie odborných a metodických činností) a Mgr. Gabriele Fussyovej zo ZUŠ v Hnúšti
písomne.
Celoslovenské kulo - víťazné družstvá z krajských kôl (v prípade nezáujmu zúčastn iť sa,
postupuje družstvo umiestnené na 2. mieste) - uskutoční sa 17. - 19. marca 2019 v Hnúšti.
Medzinárodné kolo - víťazné družstvá celonárodných kôl - uskutoční sa 14. - 16. apríla 2019 v
Hnúšti
Sút'ažné okruhy sú zamerané na 4 oblasti :

stupnice, intervaly, akordy
hudobné nástroje, dejiny hudby
tvorivosť a zručnosť žiakov ZUŠ
ukážky hudobných diel

Súťaž je jednokolová, víťazom sa stáva družstvo, ktoré získa najviac bodov. Družstvá tvoria
skupinky 3 žiakov navštevujúcich na ZUŠ hru na rôznych nástrojoch (klavír, husle, akordeón,
gitaru , flautu ...). Z každej ZUŠ sa súťaže môže zúčastniť len l družstvo v každej kategórii.
Ocenené "Cenou Dr.h.c. Jána Valacha" - rodáka z Hnúšte (organistu, dirigenta a skladateľa

žijúceho v Belgicku) získavajú družstvá umiestnené na l. mieste celoslovenského a
medzinárodného kola a ich vyučujúci .

Otázky sú jednotne vypracované pre okresné, krajské kolá, celoslovenské a medzinárodné



kolo. Zostavenie družstva a otázky preverujúce spôsobi losť členov druž stiev na škol ských kolách sú
v kompetencii vyučujúcich HN. Školy, ktoré sa do súťaže zapoja, si otázky na okresné kolo môžu
vyhl'adať na internetovej stránke www.zushnusta.sk koncom septembra. Pomôcky (vety,
osemsmerovky, ukážky, atď ...) na okresné kolá budú zapojeným školám zaslané na vyžiadanie.
Otázky na krajské, celoslovenské a medzinárodné kolo sa nezverejňujú, dostane ich len predseda
odbornej poroty. V každej oblasti sú odpovede podl'a náročnosti ohodnotené bodmi. Body sa
prideľujú na základe správne zodpovedanej odpovede. Otázky pre jednotlivé vekové kategórie sú
veku a učebným osnovám primerané a pri spôsobené. Súčasťou okruhových otázok sú na krajských
kolách a celoslovenskom kole i tzv. bonusové otázky, ktoré sú zamerané na osobnosť Jána Valacha
a ich zodpovedanie je pre súťažiac ich povinné.

Odborné komisie budú pozostávať z predsedu a 4 členov. Členmi odborných komisií budú
vybraní učitelia hudobnej náuky a zástupcovia štátnej správy v školstve. Vymenované budú podľa

organizačného poriadku č l. 4.
Cieľom súťaže žiakov ZUŠ na Slovensku v učebnom predmete hudobná náuka .Hn ú šťansk ý

akord" je zábavnou formou overiť si vedomosti žiakov v oblasti teoretickej prípravy, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou výučby na základných umeleckých školách. Zábavná forma súťaže

spočíva v lúštení tajničiek, doplňovačiek, skladačiek a pod.

Bližšie informácie: Mgr. Gabriela Ftíssyov á, DiS.art
Základná umelecká škola
Nábrežie Rimavy 457
981 Ol HNÚ Š ŤA
Slovensko

mobil : + 421 905 28 04 93
e-mail: gabriela.fus syova@gmail.com

hnustanskyakord@gmail .com
FE: facebook.com Gabriela Fussyov á

facebook.com HnúšťanskýAkord HA

Vypracovala: Mgr. Gabriela Ftíssyov á, DiS .art
predsedníčka odbornej komisie



PROPOZICE
soutéže žák" ZUŠ

ve vyučovacím predmetu hudební nauka
"Hnúšťanskýakord 2018/2019"

Soutčž .Hn úšransk ý akord" je vedomostní prov érkou žák ú l. stupne ZUŠ
s celoslovenskou pôsobností v oblasti hudební nauky.

Vyhlašovatelem je Ministerstvo školstva Slovenské republiky, poŕadatelern

Základní umelecká škola v Hnúšti a spolupoŕadatelern celoslovenského a mezinárodního
kola Mestský úrad v Hnúšti.

Sout éž je zamerená na teoretické a tvorivé vedomosti žákú ZUŠ, s cílem
vytv á ŕet hlubší vztah k tomuto predmetu a též ke zvyšování úrovne vedomostí z hudební
nauky.

Sou tež se organízuje každoročne a člení se na kategorie a soutéžní kola, která
jsou následující:
Kategorie A - žáci 1.,2. a 3. ročníku ZUŠ (vek žáka max. II let k I. ŕ íjnu bežného roku)
Kategorie B - žáci 4 . a 5. ročníku ZUŠ (vek žáka max. 13 let k I. ŕíj nu bežného roku)
Kategorie C - žáci 6. a 7. ročníku ZUŠ (vek žáka max. 15 let k l. ŕijnu bežného roku)

Pr úb čh sout č že:

Škoiní kola - jednotlivci vybraní t ŕ ídnimi učiteli - výber se uskuteční do konce ŕ ij na

príslušného školního roku, jména členu dru žstev školy oznámí krajským školním úŕadú m

poverené ZUŠ a ŕed i tel ství ZUŠ v Hnúšti p ísemn é.
Okresní kola - 3-členná družstva jednotlivých ZUŠ - uskuteční se do 21. prosince 2018
Do krajského kola postupují jen dru žstva umísténa na I. rn ístč . Výsledky okresního kola
školy budou oznámeny krajským školním ú ŕ adú m , poverené ZUŠ a Mgr. Gabriele
Fiissyové ze ZUŠ v Hnúšti písemn é.
Krajská kola - vit čzn á družstva okresních kol - uskuteční se do 22. února 2019,
výsledky a jména členu družstev ZUŠ budou oznámeny krajským školním úrad um a Mgr.
Gabriele Fiissyové ze ZUŠ v Hnúšti p ísernn é.
Celoslovenské kolo - v ít čzn á družstva z krajských kol (v pŕlpad é nezájmu účastnit se,
postupuje družstvo urnístén éna 2. m ístč) - uskuteční se 17. - 19. brezna 2019 v Hnúšti.
Mezinárodní kolo - vítčzná družstva celonárodních kol - uskuteční se 14. - 16. dubna
2019 v Hnúšti. Soutéžní okruhy jsou zarnéŕeny na 4 oblasti:

stupnice, íntervaly, akordy
hudební nástroje, dejiny hudby
tvoŕivost a zručnost žá kú ZUŠ
ukázky hudebních del

Soutéž je jednokolová, vitčzem se stává družstvo, které získá nej vice bodu.
Družstva tvorí skupinky 3 žákú, hrajících na r úzn é nástroje (klavír, housie, akordeon,
kytaru, flétnu ... ). Z každé ZUŠ se soutéže múže účastnitjen l družstvo v každé kategorii .
Ocenení "Cena Dr.h c. Jána Valacha" - rodáka z Hnúšte (varhaník, dirigent a skladatel
žijící v Belgii) získají družstva urnístén á na I. misté celoslovenského a mezinárodního
kola a jejich vyučující.



Otázky j sou jednotne vypracované pro okresní, kraj ská kola, celoslovenské a
mezinárodní kolo. Sestavení družstva a otázky prov é ŕuj íc í zp úsobilost členu dru žstev na
školních kolech jsou v kompetencí vyučujících HN. Školy, které se do sout éže zapoj í, si
otázk y na okresn í kolo mohou vyhledat na internetové stránce www.zushnusta.sk.
Pornúcky (básničky, osmismérky, atd .) na okresní kola budou zapojeným školám zaslané
na požádání ze ZU Š Hnúšťa . Otázky na kraj ská, celoslovenské a mezinárodní kolo se
nezveŕej ňuj í , obdrží je pouze predseda odborné poroty. V každé oblasti jsou odpovedi
podle obtížnosti ohodnocené body. Body se pŕidéluj í na základe správne zodpov ézen é
otázky. Otázk y pro jednotlivé vekové kategorie j sou veku a učebním osnovám pŕim č ŕen é

a pŕizp ú soben é. Součástí okruhových otá zek jsou na krajských kolech, celoslovenském a
mezinárodním kole i tzv. bonusové otázky, které jsou zamerené na osobnost Jána Valacha
ajejich zodpovčzení je pro soutéžící povinná.

Odborné komi se bud ou poz úst ávat z predsedy a 4 členu . Členy odborných komisí
bud ou vybraní učitelé hudební nauky a zástupci státní správy ve ško lství. Jmenované
budou podle organizačníhopoŕ ádku čl. 4.

Cílem soutéže žá kú ZUŠ v učebním predmetu hudební nauka .Hn ú šťansk ý

akord" je zábavnou formou si ov č ŕit vedomosti žák ú v oblasti teoretické pŕ ípravy, která je
neodd élitelnou součást í výuky na základních umeleckých školách. Zábavná forma
soutčže spočívá v lušténí tajenek, doplňovaček, skládanek a pod .

Bližší informace : Mgr. Gabriela Fussyov á, DiS .art
Základná umelecká škola
N ábrežie Rimavy 457
H N ÚŠ ŤA
981 Ol Slovensko

mobil : +42 1 905 28 04 93
e-maíl : gabríela.fus syova @gmail.com

hnustanskyakord@gmail .com

Vypracovala : Mgr. G. Fússyov á, DiS.art
predsedníčka odborní komise


