
 

Riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina 

vypisuje konkurzy na miesta: 

 

 

- 1. flauta s povinnosťou pikoly 

- 1. trúbka s povinnosťou piccolo trúbky  
 

Konkurzy sa uskutočnia: 

v utorok 18. júna 2019 o 14.00 hod.  

v sále Domu umenia Fatra v Žiline 

 

 

Požadované vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ 

príslušného smeru 

 

Podrobné podmienky konkurzov sú na webovej stránke: 

www.skozilina.sk 

 
Orchestrálne party - zoznam skladieb a noty sú k dispozícii na 

stiahnutie na www.skozilina.sk  

 

Uzávierka prihlášok: piatok 14. 6. 2019 
 

ŠKO Žilina uchádzačom ponúka: 

1. flauta s povinnosťou pikoly - mesačný plat od 1050,00 Eur (brutto) 

1. trúbka s povinnosťou piccolo trúbky - mesačný plat od 1050,00 Eur (brutto) 

 
Slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania. 

 

Prihlášky s CV zasielajte na adresy: petra.kovacovska@gmail.com 

a e.filippi.sko@gmail.com 
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Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto 1. flauta s povinnosťou pikoly: 

 

- W. A. Mozart: Koncert č. 1 pre flautu a orchester G dur KV 313 vrátane kadencií  

- 1 ľubovoľná skladba pre flautu z 19. storočia.  

- orchestrálne party: 

 Ludwig van Beethoven 
Symfónia č. 7 A dur op. 92 

 Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Symfónia č. 4 A dur Talianska 

 Sergej Prokofiev 
Symfónia č. 1 D dur Klasická 

 Sergej Prokofiev 

Peter a vlk 

 Ján Cikker 

Spomienky 

 

 

 

 

 

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto 1. trúbka s povinnosťou piccolo trúbky: 

 

- J. Haydn: Koncert Es dur (1. časť s kadenciou a 2. časť) hraný na B trúbke 

- dve kontrastné časti z ľubovoľnej skladby pre trúbku 

- orchestrálne party: 

 Ludwig van Beethoven  

Symfónia č. 9 d mol op. 125:  4. časť Presto, Prestissimo, Allegro assai  od taktu 25.  

 Gioacchino Rossini   

Predohra k opere William Tell:  Allegro vivace 

 Antonín Dvořák   

Slovanský tanec č. 1,  od písmena I  – po písmeno J  

 Antonín Dvořák   

Slovanský tanec č. 4.  druhá repetícia takt  9. – 16.  

 Antonín Dvořák   

Slovanský tanec č. 7.  písmeno C (po písmeno D) 

 Antonín Dvořák  

Symfónia č. 9 e mol op. 95:  IV. časť Allegro con fuoco takty 10. – 25.   

 Igor Stravinskij  

Pulcinella:  Toccata od čísla 65 po č. 73,  Minuetto + Finale od č. 98 do konca  

 Georg Friedrich Händel  

Mesiáš, Hallelujah, Allegro od taktu 14. – do konca.    

 


