PROPOZICE
soutěže žáků ZUŠ
v učebním předmětu hudební nauka
Hnúšťanský akord 2018/2019
Soutěž „Hnúšťanský akord“ je vědomostní prověrkou žáků I. stupně ZUŠ
s celoslovenskou působností v oblasti hudební nauky.
Vyhlašovatelem je Ministerstvo školstva Slovenské republiky, pořadatelem
Základní umělecká škola v Hnúšti a spolupořadatelem celoslovenského a
medzinárodního kola Městský úřad v Hnúšti.
Soutěž je zaměřená na teoretické a tvořivé vědomosti žáků ZUŠ, s cílem
vytvářet hlubší vztah k tomuto předmětu a též ke zvyšování úrovně vědomostí z hudební
nauky.
Soutěž se organizuje každoročně a člení se na kategorie a soutěžní kola, která
jsou následující:
Kategorie A – žáci 1., 2. a 3. ročníku ZUŠ (věk žáka max. 11 let k 1.říjnu běžného roku)
Kategorie B – žáci 4. a 5. ročníku ZUŠ (věk žáka max. 13 let k 1.říjnu běžného roku)
Kategorie C – žáci 6. a 7. ročníku ZUŠ (věk žáka max. 15 let k 1.říjnu běžného roku)
Průběh soutěže:
Školní kola – jednotlivci vybraní třídními učiteli – výběr se uskuteční do konce října
příslušného školního roku, jména členů družstev školy oznámí krajským školním úřadům
pověřené ZUŠ a ředitelství ZUŠ v Hnúšti písemně.
Okresní kola – 3-členná družstva jednotlivých ZUŠ – uskuteční se do 21. prosince 2018
Do krajského kola postupují jen družstva umístěna na 1. místě. Výsledky okresního kola
školy budou oznámeny krajským školním úřadům, pověřené ZUŠ a Mgr. Gabriele
Füssyové ze ZUŠ v Hnúšti písemně.
Krajská kola – vítězná družstva okresních kol – uskuteční se do 22. února 2019,
výsledky a jména členů družstev ZUŠ budou oznámeny krajským školním úřadům a Mgr.
Gabriele Füssyové ze ZUŠ v Hnúšti písemně.
Celoslovenské kolo – vítězná družstva z krajských kol (v případě nezájmu účastnit se,
postupuje družstvo umístěné na 2. místě) – uskuteční se 17. - 19. března 2019 v Hnúšti.
Medzinárodné kolo – vítězná družstva celonárodních kol – uskuteční se 14.-16. dubna
2019 v Hnúšti. Soutěžní okruhy jsou zaměřeny na 4 oblasti:
stupnice, intervaly, akordy
hudební nástroje, dějiny hudby
tvořivost a zručnost žáků ZUŠ
ukázky hudebních děl
Soutěž je jednokolová, vítězem se stává družstvo, které získá nejvíce bodů.
Družstva tvoří skupinky 3 žáků, hrajících na různé nástroje (klavír, husle, akordeon,
kytaru, flétnu…). Z každé ZUŠ se soutěže může účastnit jen 1 družstvo v každé kategorii.
Ocenění „Cena Dr.h c. Jána Valacha“ – rodáka z Hnúště (varhanista, dirigent a skladatel
žijící v Belgii) získají družstva umístěná na 1. místě celoslovenského a medzinárodního
kola a jejich vyučující.

Otázky jsou jednotně vypracované pro okresní, krajská kola, celoslovenské a
medzinárodné kolo. Sestavení družstva a otázky prověřující způsobilost členů družstev na
školních kolech jsou v kompetenci vyučujících HN. Školy, které se do soutěže zapojí, si
otázky na okresní kolo mohou vyhledat na internetové stránce www.zushnusta.sk.
Pomůcky (básničky, osmisměrky, atd.) na okresní kola budou zapojeným školám zaslané
na požádání ze ZUŠ Hnúšťa. Otázky na krajská, celoslovenské a medzinárodné kolo se
nezveřejňují, obdrží je pouze předseda odborné poroty. V každé oblasti jsou odpovědi
podle obtížnosti ohodnocené body. Body se přidělují na základě správně zodpovězené
otázky. Otázky pro jednotlivé věkové kategorie jsou věku a učebním osnovám přiměřené
a přizpůsobené. Součástí okruhových otázek jsou na krajských kolech, celoslovenském a
mezinárodním kole i tzv. bonusové otázky, které jsou zaměřené na osobnost Jána Valacha
a jejich zodpovězení je pro soutěžící povinná.
Odborné komise budou pozůstávat z předsedy a 4 členů. Členy odborných komisí
budou vybraní učitelé hudební nauky a zástupci státní správy ve školství. Jmenované
budou podle organizačního pořádku čl. 4.
Cílem soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka „Hnúšťanský
akord“ je zábavnou formou si ověřit vědomosti žáků v oblasti teoretické přípravy, která je
neoddělitelnou součástí výuky na základních uměleckých školách. Zábavná forma
soutěže spočívá v luštění tajenek, doplňovaček, skládanek a pod.
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