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V giraltovskom Parku 
mieru sa 1. mája v spo-
ločnom projekte úspeš-

ne odprezentovali nadaní žia-
ci navštevujúci ZUŠ Giraltovce 
a ZUŠ Sabinov.

„Tento nápad so spoloč-
ným vystúpením viacerých 
ZUŠ sme chceli realizovať už 
dávnejšie. Oslovil som nie-
koľko ZUŠ a iba Sabinovčania 
našu výzvu akceptovali a po 
polročnej príprave sme to 
úspešne spoločne absolvo-
vali,“ prezradil riaditeľ giral-
tovskej ZUŠ-ky Peter Zajac.

Poduja  e pri  ahlo do par-
ku množstvo Giraltovčanov, 
Sabinovčanov aj návštevníkov 
z okolia. Súčasťou koncertné-
ho programu bola aj výstava 
výtvarného odboru a okrem 
hudobných čísel aj pôsobivé 
tanečné choreografi e. Takto 
sa teda mali možnosť prezen-
tovať všetky umelecké odbo-
ry obidvoch škôl.

„Hlavným cieľom bolo, aby 
sa žiaci spoznali, skamará  li, 

inšpirovali sa navzájom a aby 
tak  ež predviedli niekoľko 
spoločných čísel,“ uviedla 
riaditeľka ZUŠ v Sabinove Ka-
tarína Heredošová a zároveň 
dodala: „I keď program akcií 
našej ZUŠ je celoročne mimo-
riadne nabitý a to si vyžaduje 
obrovské pracovné nasadenie 
pedagógov, ale hlavne žiakov, 
pozi  vne ohlasy na spoločný 
koncert s giraltovskou ZUŠ-
-kou nás uistili v tom, že bolo 
vzájomne prospešné zapojiť 
sa do tohto projektu.”

Pekným povzbudením pre 
sabinovských „zuškárov“ bola 
podpora pána prednostu 
Mestského úradu v Sabino-
ve Michala Repaského, ktorý 
tento koncertný zájazd ZUŠ 
Sabinov do Giraltoviec absol-
voval spolu s nimi.

Riaditelia oboch škôl sa 
zhodli v odhodlaní organi-
zovať poduja  a tohto druhu 
pravidelne aj s inými ZUŠ, ak 
budú mať záujem. Spoločný 
koncert giraltovských „zušká-
rov“ so sabinovskými by mal 
prebehnúť aj budúci rok v Sa-
binove. «

Mo  váciou pre súťa-
žiacich okrem postu-
pu na krajské kolo 

bolo aj vystúpenie ľudového 

inštrumentalistu Stana Gaľu, 
ktorý nám všetkým ukázal 
svoje majstrovstvo v hre na 
ľudové nástroje: drumbľu, 
pas  erske píšťaly, gajdy, fu-
jaru a pod. Už v úvode dňa 
boli súťažiaci namo  vovaní 

a odhodlaní podať čo naj-
lepšie výkony a ukázať svoj 
talent a lásku k ľudovej pies-
ni. Bol to výnimočný deň pre 
nás všetkých, pretože ZUŠ-
-ka sa rozozvučala mnohý-
mi krásnymi hlasmi a tónmi 
sprevádzajúcich akordeónov, 
ale hlavne nádherným bo-
hatstvom a čarom ľudových 
piesní. Za organizáciu je po-
trebné vyjadriť veľké poďa-
kovanie organizačnému  mu, 

ktorý pozostával z pedagógov 
ZUŠ v Sabinove, porotcom za 
ich odbornú a pozornú prácu 
pri hodnotení, pedagógom, 
ktorí žiakov na súťaž pripravili 
a v neposlednom rade p. Sta-
novi Gaľovi za plnohodnotný 
a krásny sprievodný program. 
Všetkým súťažiacim patrí ob-
div a gratulácia za ich talent 
a chuť venovať sa spevu a fol-
klóru, ktorý je tak vzácny pre 
každú krajinu. «

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:
An eta Stajančová, ZŠ s MŠ Pečovská N. Ves I. kat. 1. miesto

Dorota Jusková, CZŠ sv. J. Krs  teľa I. kat. 2. miesto

Vanesa Michalíková, ZUŠ Sabinov I. kat. 3. miesto

Barbora Daráková,  ZŠ s MŠ Kamenica I. kat. Cena poroty

Gabriela Kundrátová, ZŠ s MŠ Šar. Dravce II. kat. 1. miesto

Karin Gončárová, ZŠ 17. novembra Sabinov II. kat. 2. miesto

Ema Mária Bujňáková, ZUŠ Sabinov II. kat. 3. miesto

Anna Havrillová, SZŠ Sabinov II. kat. Cena poroty

Nikola Molčanová, ZŠ Komenského Lipany III. kat. 1. miesto

Simona Krajňáková, ZŠ s MŠ Pečovská N. Ves III. kat. 2. miesto

Júlia Kocúrková, ZŠ Hviezdoslavova Lipany III. kat. 3. miesto

Anna Hitríková, ZUŠ Sabinov III. kat. Cena poroty

K. Heredošová, foto: S. Radvanská

Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017
Tohtoročné okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 
sa konalo v našej sabinovskej ZUŠ-ke. Súťaže sa zúčastnilo 44 
žiakov a súťažili v troch vekových kategóriách. 

Riaditeľka ZUŠ Sabinov K. Heredošová a riaditeľ ZUŠ Giraltovce P. Zajac

Hudba spojila dve ZUŠ-ky
Ak sa dobrý nápad stretne s nadšením kvalitných pedagógov 
a ochotou talentovaných žiakov, vznikne z toho výnimočné 
kultúrne poduja  e. Spoločný koncert ZUŠ Sabinov a ZUŠ Gi-
raltovce plný hudby, tanca a spevu nazvali „Hudba nás spája”.

Patricia Džalaiová, foto: archív ZUŠ

Aj tohto roku sa žiaci 
ZŠ na Ul. 17. novem-
bra zúčastnili medzi-

národnej výtvarnej súťaže 
venovanej tema  ke sloven-
ského ľudového ornamen-
tu. Do súťaže sa zapojilo 
22 MŠ a 22 ZŠ, 2 školy zo 
zahraničia, 4 ZUŠ a 2 CVČ, 
 ež 1 Denný stacionár - 346 

súťažiacich s 372 prácami. 
Spoločných prác bolo 10.  Z 
našej školy si tohto roku od-
niesla ocenenie za kolekciu 
5 remeselných výrobkov a 
zvlášť za ornament na tričku 

v sekcii Dizajn výrobku, ka-
tegória C - Ema Tuptová zo 
6. A triedy (na fotografi i).
Srdečne blahoželáme. «

Kolorit slovenského 
ľudového ornamentu
(ai), foto: archív školy
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