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Občianske združenie La guitaromanie v spolupráci 

so Súkromnou základnou umeleckou školou 
Michaelliho 6, 036 01 Martin 

 

 

 

 

 
 

Vás srdečne pozýva na 

3. ročník 
Gitarovej súťaže 

LA GUITAROMANIE 2023, 
 

ktorá sa uskutoční 

31. mája 2023 v Martine 
 

Umeleckým garantom súťaže je 

doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. 
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PODMIENKY SÚŤAŽE:   
 Súťaže sa môžu zúčastniť gitaristi, ktorí naštudujú súťažný program 

 Hra spamäti je podmienkou, počas výkonu musia byť viditeľné obe ruky 
súťažiaceho 

 Dodržať stanovený časový limit – uvádzame celkový čas trvania výkonu 
 

HODNOTENIE: 
 Výkony súťažiacich bude hodnotiť odborná porota v zložení: 

 
Predseda poroty: 

 doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD. 
Členovia poroty: 

 doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. 
 Mgr. art. Denisa Benčová 

 

 V každej kategórii porota udeľuje prvé, druhé a tretie miesto, ďalej sa súťažiaci 
umiestňujú v pásmach. Porota môže udeliť diplom za mimoriadny umelecký 
výkon, diplom najmladšiemu účastníkovi, diplom najúspešnejšiemu pedagógovi 
a titul Laureáta súťaže. 

 

KATEGÓRIE A POŽIADAVKY: 
 
 

 Baby kategória  
Rok narodenia 2015 a neskôr – minimálne jedna skladba...............do 2 minút 

 

Ostatné vekové kategórie - minimálne dve skladby rôznych štýlových období 

 

 I. KATEGÓRIA: 8 – 11 roční gitaristi 

A rok narodenia 2014  .................................................................do 3 minút 

B rok narodenia 2013 ..................................................................do 4 minút 

C rok narodenia 2012 ..................................................................do 5 minút 

 

 II. KATEGÓRIA: 11 – 14 roční gitaristi 

A rok narodenia 2011.....................................................................do 5 minút 

B rok narodenia 2010.....................................................................do 6 minút 

C rok narodenia 2009 ....................................................................do 7 minút 
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 III. KATEGÓRIA: 14 – 17 roční gitaristi 

A rok narodenia 2008 ................................................................do 7 minút 

B rok narodenia 2007 ................................................................do 8 minút 

C rok narodenia 2006 ................................................................do 9 minút 

 

 IV. KATEGÓRIA: 17 a viacroční gitaristi 

A rok narodenia 2005 ................................................................do 9 minút 

B rok narodenia 2004 ................................................................do 10 minút 

C rok narodenia 2003 a skôr .....................................................do 11 minút 

 

 

 Účastnícky poplatok:   20 €  súťažiaci 
                                       15 € pedagóg 

 Prihlášku a podpísaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním 

osobných údajov je potrebné zaslať do 15. mája 2023 

na emailovú adresu: 

laguitaromaniemt@gmail.com 
 

 Poplatok je potrebné uhradiť na účet: SK90 8330 0000 0020 0157 3491 

Do poznámky prosíme uviesť názov školy. Obed je zhrnutý v účastníckom poplatku. 

Z  účastníckeho poplatku budú tiež hradené organizačné náklady,  ceny pre súťažiacich 

a náklady spojené s organizáciou súťaže. 

Účastnícky poplatok a cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 

Uzávierka prihlášok a platieb je 15. mája 2023. 

 

 Podrobnejšie organizačné pokyny a časový harmonogram budú 

zverejnené 15. mája 2023 – po uzavretí prihlášok. 

 

Zverejnenie výsledkov súťaže bude 31. mája 2022 na stránke           

www.laguitaromanie.sk 

                       

Tešíme sa na Vašu účasť! 
PaedDr., Mgr. art. Vlastimil Brisuda DiS. art. a Mgr. Ivana Brisudová, DiS. art. 
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