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V konkurencii vyše sedemdesiatich účinkujúcich sa naši žiaci naplno presadili. Foto: ZUŠ Sabinov 

 

 

Malí speváci žnú úspechy 

 25.06.14 - 11:20 - Sabinov 

Významným úspechom – Cenou Primátora mesta Banská Bystrica, sa môže pochváliť 

Základná umelecká škola (ZUŠ) v Sabinove. Toto ocenenie získali začiatkom mája 

reprezentanti speváckej zložky hudobného odboru školy na „Detskom hudobnom festivale 

Jána Cikkera“ v Banskej Bystrici za najviac cien umiestnených v zlatom pásme.  

 

Do zlatého pásma sa dostali v prvej kategórii Pavol Jozafát Szekely, v druhej kategórii Anička 

Hitriková a v tretej kategórii Barbara Čechová. Okrem nich ešte Daniel Martavuz získal cenu 

v striebornom pásme. 

 

Detský hudobný festival je v podstate detská interpretačná súťaž v sólovom kultivovanom speve, 

na ktorej sa zúčastňujú základné umelecké školy z celého Slovenska. Keďže sa koná len raz 

za štyri roky, pokojne ju môžeme označiť za malú spevácku olympiádu. 

Prípravu a výber piesní zabezpečila pre svojich žiakov ZUŠ Sabinov pani učiteľka Slávka 

Kovalíková, korepetíciu jej kolegyňa Dana Bejdová. „Súťaž bola dvojkolová, súťažilo sa 

v prednese ľudovej piesne v úprave skladateľa a v umelých piesňach. V konkurencii vyše 

sedemdesiatich účinkujúcich sa naši žiaci naplno presadili. 

Všetci postúpili do druhého kola a traja zo štyroch sa dostali do zlatého pásma. Naviac, Anička 

získala cenu za najlepšiu interpretáciu slovenskej piesne „Padá dážď“ od Bernarda Hersteka. 

Stala sa tak laureátkou celého festivalu. Bol to veľký úspech“, uviedla S. Kovalíková. 

 

„Anička je výnimočná“, dodala pani učiteľka Bejdová. „Ako korepetítor mám k Aničkinej 
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prezentácii na pódiu veľmi blízko. Naša symbióza je priam nevyhnutná. Anička má veľký dar-

prirodzené vnútorné emocionálne bohatstvo. Keď sme spolu na javisku, nemusím sa sústrediť 

na to, kedy a kde dýcha, ako frázuje, emócie z nej plynú úplne prirodzene a spolu dokážeme 

tvoriť umenie priamo v danej chvíli,“ skonštatovala D. Bejdová. 

V Banskej Bystrici v prvom kole spievala ľudovú pieseň „Ej hora hora“ v úprave Pavla Kršku 

a „Otcovu uspávanku“, ktorú pre ZUŠ v Sabinove napísal hudobník a výtvarník, známy 

predovšetkým v podtatranskom regióne, Alexander Kříž. 

 

Po návrate z Banskej Bystrice čakala žiakov sabinovskej ZUŠ ďalšia spevácka súťaž, tentokrát 

regionálna v Bardejove. V Bardejove súťažili ôsmi žiaci a aj tam boli úspešní a aj tam sa Anička 

presadila a obhájila titul laureáta. Deti sa výborne prezentovali aj na ďalších súťažiach v popovej 

a muzikálovej piesni, ktoré sa nedávno konali v Prešove. 

V súčasnosti sa žiaci aj pedagógovia pripravujú na koncerty v Taliansku, ktoré sa uskutočnia 

v septembri. Dokonca sa majú prezentovať s asi dvojminútovým vstupom na audiencii u Svätého 

otca Františka. 
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