
FÓRUM MLADÝCH TALENTOV 
účastníkov medzinárodných interpretačných súťaží

Š T A T Ú T

Fórum mladých talentov je cyklus komorných koncertov, ktorý organizuje Hudobné centrum 
(ďalej  organizátor)  v  zmysle  Kontraktu,  uzavretého  s  Ministerstvom  kultúry  Slovenskej 
republiky  na  príslušný rozpočtový  rok s  cieľom podporovať  mladé  talenty  zo Slovenskej 
republiky v oblasti hudobného umenia umožnením ich účasti na medzinárodných interpretač-
ných súťažiach, konaných na Slovensku i v zahraničí. V silnej medzinárodnej konkurencii, 
v konfrontácii s mladými umelcami z rôznych krajín sveta môžu prezentovať svoje interpre-
tačné  umenie  a  tým  nadobudnúť  nielen  mimoriadne  cenné  poznatky,  ale  aj  nadväzovať 
kontakty, ktoré sú nevyhnutné pri budovaní ich profesionálnej umeleckej kariéry.

O  verejné  predvedenie  súťažného  repertoáru  resp.  jeho  časti,  sa  môžu  uchádzať  občania 
Slovenskej republiky, študenti resp. absolventi stredných a vysokých hudobných škôl, prípad-
ne mimoriadne talenty z iných foriem štúdia (víťazi národných či medzinárodných súťaží v 
príslušnom odbore umeleckej  aktivity),  ktorí  splnia  podmienky účasti  na medzinárodných 
interpretačných súťažiach konaných na Slovensku i v zahraničí. Tieto sú stanovené v propozí-
ciách jednotlivých súťaží.

Písomnú žiadosť o verejné predvedenie súťažného repertoáru resp. jeho časti spolu s ďalšími 
dokumentmi predložia umelci najneskôr jeden mesiac pred konaním medzinárodnej súťaže na 
adresu  organizátora.  Žiadosť  môže  byť  podaná  neskôr  v  prípadoch,  kedy  umelec  prijme 
potvrdenie o akceptovaní jeho prihlášky do súťaže, a tento termín je kratší ako je stanovené 
v týchto propozíciách, resp. z iných závažných dôvodov, ktoré podávateľ žiadosti písomne 
vopred zdôvodní. 

K žiadosti je nutné priložiť nasledovné dokumenty:

• propozície, resp. kópiu propozícií príslušnej súťaže, prípadne potvrdenie o akceptácii 
prihlášky žiadateľa,

• umelecký životopis vrátane výpočtu jeho profesionálnych aktivít v príslušnej oblasti 
umeleckej aktivity, ako aj súťažný repertoár,

• odporúčajúci list pedagóga žiadateľa, v ktorom stručne zhodnotí prínos účasti na 
predmetnej súťaži pre ďalší umelecký rast dotyčného uchádzača, resp. perspektívy 
mladého umelca pre slovenské interpretačné umenie a vyjadrenie o jeho pripravenosti 
vynikajúceho zvládnutia celého súťažného repertoáru svojho zverenca. Organizátor si 
vyhradzuje právo vyžiadania aj ďalších doporučení od odborníkov príslušného odboru 
štúdia na prijatie rozhodnutia,

• výpočet predpokladaných finančných nákladov spojených s účasťou na podujatí.

Po návrate zo súťaže umelec predloží k nahliadnutiu originály dokumentov, svedčiacich 
o vynaložených výdavkoch spojených s umelcovou účasťou na uvedených podujatiach (týka-
júce sa účastníckeho poplatku, cestovných lístkov, dokladu o ubytovaní a pod.). Umelec tiež 
poskytne príslušnému pracovníkovi organizátora informácie o priebehu súťaže a výsledkoch 
dosiahnutých na predmetnej súťaži a v prípade získania ocenenia predloží k nahliadnutiu aj 
získané ocenenie resp. diplom. 

Po schválení  žiadosti  vedením Hudobného centra  je  o uvedenej  skutočnosti  žiadateľ  resp. 



žiadatelia informovaní a dohodnú sa s organizátorom na realizácii koncertného vystúpenia, 
resp. opakovaných koncertných vystúpení, na ktorom verejne predvedú časť svojho súťažné-
ho repertoáru.  Koncertný cyklus,  v rámci  ktorého žiadatelia  účinkujú,  nesie  názov Fórum 
mladých talentov a dramaturgicky i organizačne ho zabezpečuje odborný pracovník Oddele-
nia vonkajších vzťahov. Tento zároveň poskytuje žiadateľom či pedagógom odbornú poraden-
skú a konzultačnú službu týkajúcu sa predmetnej aktivity.

V prípade, že umelec sa na predmetnej súťaži nezúčastní, je povinný písomne upovedomiť 
organizátora o tejto skutočnosti. Ide o prípady neočakávaného ochorenia, úrazu či inej závaž-
nej  rodinnej  udalosti  a  žiadateľ  musí  o  tejto  skutočnosti  organizátora  informovať  resp. 
uvedenú skutočnosť hodnoverne preukázať.

Ak ide o žiadateľa, ktorý je u odbornej verejnosti málo známy, prípadne dlhodobejšie študuje 
na zahraničnej hudobnej škole, organizátor prizve na koncertné podujatie odborníka (prípadne 
i  viacerých odborníkov)  z  príslušného odboru umeleckej  aktivity,  ktorí  posúdia  umelecký 
výkon i perspektívnosť daného žiadateľa a vyjadria svoje podporné či zamietavé stanovisko k 
žiadosti umelca.

Adresa organizátora:
Hudobné centrum
Oddelenie vonkajších vzťahov
Michalská 10
815 36 Bratislava
e-mail fmt@hc.sk alebo ovv@hc.sk
tel. +421(2) 20470240,  fax: +421 (2) 2047 0251


