
6. Medzinárodná súťaž  FLAUTIADA 2019 
27. – 30. apríla 2019 v Banskej Bystrici 

 
Prosím venujte pozornosť novým pravidlám a úpravám v súťažných podmienkach! 

 
 
1. Termín a miesto konania:   

 
Termín:    27. apríl – 30. apríl 2019   
  
Miesto konania :   Konzervatórium Jána Levoslava Bellu  v Banskej Bystrici 

Adresa: Skuteckého 27, 97401 Banská Bystrica 
 
Organizátori súťaže:   OZ Flautiada  

Pro- konzervatórium N.F.  Banská Bystrica 
Fakulta múzických umení - Akadémia umení v Banskej Bystrici 

 
Súťaž je verejné podujatie.  
Súťaží sa v 5 vekových kategóriách, zaradenie do kategórie závisí výhradne od veku 
kandidáta.  
Pre všetky kategórie je súťaž dvojkolová.  
 

 
 
2. Podmienky súťaže:  
 
1. dodržanie vekovej hranice (hraničný vek v deň konania súťaže)  
2. naštudovanie povinného repertoáru + voľného programu v určenom časovom 

limite  
3. zaslanie detailne vyplnenej elektronickej prihlášky (prihláška je prístupná od 1. 

decembra 2018 na www.flautiada.sk) spolu s  potvrdením o zaplatení štartovného 
poplatku 70€ resp. 35€ ( korepetítori, pedagógovia, sprievodné osoby) do termínu 

28. 2. 2019 (po tomto termíne nebudú žiadne ďalšie prihlášky akceptované).  

Štartovný poplatok je nevratný. 
 
Kontaktný e-mail:  flautiada@gmail.com  
Kontaktné osoby:  Ivica Gabrišová   +421915754604 

  Marta Braunsteinerová  +421905292154 
Bankové spojenie: 
Názov banky: Tatra banka a.s.   
názov účtu: FLAUTIADA  
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2822 5036 
BIC code/ Swift Code: TATRSKBX   
účel platby: štartovný poplatok + meno 
 

Pre každú kategóriu je zabezpečený kvalifikovaný korepetítor – poplatok za korepetíciu 
35€ (1 skúška pre každé súťažné kolo v rozsahu max. 30 minút + 5min. akustická skúška 
v koncertnej sále + samotné vystúpenie kandidáta na súťaži)  

mailto:flautiada@gmail.com


V prípade, že súťažiaci príde s vlastným korepetítorom, uhrádza tak isto zaňho štartovný 
poplatok 35€ - ako poplatok za pasívneho účastníka.  
 
Poplatok 35€ sa týka tiež pasívnych účastníkov súťaže (sprevádzajúce osoby, pedagógovia, 
rodičia a pod.) 
Štartovné poplatky slúžia výhradne na organizáciu a finančné zabezpečenie súťaže.  
Štartovné zahŕňa: možnosť individuálnej prípravy v cvičných miestnostiach, strava + 
občerstvenie počas súťaže.  
Ubytovanie a cestovné náklady si hradí každý účastník sám. 
Organizátori poskytnú informácie o možnosti ubytovania v meste Banská Bystrica, kde 
bude možnosť rezervácie.  
 
 

3. repertoár: 
 
Súťaž je 2 kolová pre všetky vekové kategórie  
Veková hranica je vek súťažiaceho dosiahnutý v deň súťaže.  
 
1. kategória   do 13 rokov vrátane 
1 kolo: jedna z nasledujúcich skladieb podľa vlastného výberu:  

1. Petr Eben: Sonatina Semplice, 2. Moderato e Cantabile a 3. Vivace e accentato 
2. Pál Jardányi: Sonatina,  1. Allegro moderato a 3. Allegro con brio 

2. kolo: Voľný program maximálnej dĺžke 6 minút 
 
 
2. kategória  do 15 rokov vrátane 
1 kolo: jedna z nasledujúcich skladieb podľa vlastného výberu 

1. John Rutter: Suite Antique, 1. Prelude, 2. Ostina.to 
2. Jiří Pauer: 5 Capricci (1 pomalé a 1 rýchle capriccio) 

2. kolo: Voľný program maximálnej dĺžke 8 minút 
 
3. kategória  do 18 rokov vrátane 
1 kolo: jedna z nasledujúcich skladieb podľa vlastného výberu 

1. Albert Périlhou: Ballade pre flautu a klavír 
2. Benjamin Godard: Suite de trois morceaux op. 116: 1. Allegretto,  2. Idylle,   

2. kolo: Voľný program maximálnej dĺžke 12 minút 
 
 
4. kategória  do 21 rokov vrátane 
 
1 kolo: jedna z nasledujúcich skladieb podľa vlastného výberu 
1. Gabriel Fauré: Fantázia op.79 
2. Louis Ganne: Andante et Scherzo 
2. kolo: Voľný program maximálnej dĺžke 15 minút 
 
 
 



 
5. kategória             do 26 rokov vrátane 
 
1. kolo: kandidát predvedie 2 skladby   

G. Ph. Telemann: 12 fantázií pre flautu sólo (1  fantázia podľa vlastného výberu) 
Erwin Schulhoff: Sonáta pre flautu a klavír,  
1. Allegro moderato, 2. Scherzo, Allegro giocoso 

2. kolo: Voľný program maximálnej dĺžke 20 minút 
 
Povinné skladby vo všetkých kategóriách budú predvedené spamäti. 
 
Porota po ukončení každej kategórie zvolí postupujúcich kandidátov do druhého kola. 
Voľný program v 2. kole môže pozostávať zo skladieb pre flautu sólo a pre flautu a klavír 
(transkripcie sú dovolené). Kandidát nesmie prekročiť hornú hranicu minutáže voľného 
programu, minimálny časový limit nie je stanovený. 
 
 

4. ďalšie informácie:  
 
Všetky detailné informácie a harmonogramy súťaže zverejníme po uzávierke prihlášok  
28. 2. 2019 na našej novej webovej stránke www.flautiada.sk a tiež na našom facebooku 
FLAUTIADA COMPETITION.  
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami - Váš Flautiada team!  
 


