
Žiaci, absolventi a pedgógovia ZUŠ 

Sabinov v Ríme a Amalfi 

 

 

V dňoch 12.–22. septembra vycestovali žiaci, 

pedagógovia a absolventi ZUŠ Sabinov na koncertné 

turné do Ríma a Amalfi. Táto cesta bola plánovaná 

okrem iného aj pri príležitosti 60. výročia založenia ZUŠ 

v Sabinove a realizovaná na základe pozvania bývalého 

žiaka – absolventa o. Marka Ondreja, ktorý v Ríme 

a Amalfi pôsobí ako študent a kňaz. Pri tejto príležitosti 

mali účastníci spomínaného koncertného turné 

možnosť reprezentovať nielen školu, mesto Sabinov, ale 

aj Slovensko v nádhernej a vzácnej apeninskej krajine. 

V Taliansku sme odohrali tri samostatné koncerty a dve 

sväté omše. Prvý koncert sa konal v Nemeckom 

pápežskom kolégiu Teutonicum vo Vatikáne, druhý 

v kostole sv. Františka v malebnom prímorskom 

mestečku Maiori. Vyvrcholením koncertného turné bol 

koncert v meste Amalfi, v katedrále sv. Ondreja, 

patróna Košickej arcidiecézy.  

 

Nielen koncerty, ale aj účinkovanie na svätých omšiach 

bolo pre nás veľkým zážitkom. Prvá svätá omša sa 

konala pri príležitosti odpustovej slávnosti v už 

spomínanom Teutonicu, v kostole, ktorý je zasvätený 

Sedembolestnej Panne Márii. Druhá sv.omša, pre nás 

veľmi vzácna aj vďaka tomu, že sa konala na sviatok 

Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska, sa 

konala v Bazilike sv. Petra. Toto účinkovanie bolo a je 

pre nás veľkým povzbudením, pretože sme sa dozvedeli, 

že možnosť predviesť svoje umenie v tejto vzácnej 

a nádhernej bazilike má máloktorý z profesionálnych 

umelcov. Toto účinkovanie nám ostáva v srdciach aj pre 

veľké slová uznania kvality od maestra, ktorý má na 

starosti hudbu počas liturgie sv. omší. 

„Nestáva sa to často, ale pútnikom zo Slovenska sa 

počas generálnej audiencie v stredu 17. septembra na 

Námestí sv. Petra podarilo podarovať Svätému Otcovi 

priamo do jeho rúk veľkú tortu v tvare srdca. Išlo o 45-

člennú skupinu žiakov a pedagógov Základnej umeleckej 

školy v Sabinove.“ 

To sú slová, ktoré sú zverejnené  na internetovej 

stránke 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/09/17/torta_pre

_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_od_%C5%BEi

akov_zu%C5%A1_sabinov/slo-825754  Vatikánskeho 

rozhlasu a v ďalších vatikánskych, no aj slovenských 

médiách.  

 

 Áno, sme nesmierne hrdí a šťastní, že sme mali 

možnosť zúčastniť sa aj na generálnej audiencii so sv. 

otcom Františkom. Veľkou vzácnosťou je pre nás aj 

skutočnosť, že sme mali možnosť odovzdať mu priamo 

do rúk naše dary. Jeho požehnanie, ktoré patrilo našim 

žiakom, bolo silné a emotívne. Bezprostredne po 

ukončení audiencie sme boli pozvaní do Vatikánskeho 

rozhlasu, aby sme sa cez vysielanie  Slovenskej sekcie 

Vatikánskeho rozhlasu a rádia Lumen podelili o naše 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/09/17/torta_pre_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_od_%C5%BEiakov_zu%C5%A1_sabinov/slo-825754
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/09/17/torta_pre_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_od_%C5%BEiakov_zu%C5%A1_sabinov/slo-825754
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/09/17/torta_pre_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_od_%C5%BEiakov_zu%C5%A1_sabinov/slo-825754


hlboké dojmy a zážitky. (zvukový záznam je zverejnený 

na webovej stránke školy www.zussabinov.sk ) 

Za všetky nádherné zážitky, dojmy a umelecké možnosti 

interpretovať naše skromné, ale zato úprimné umenie, 

vyslovujeme aj touto cestou veľké slová VĎAKY :  

- všetkým sponzorom, mestu Sabinov, dobrodincom a 

rodičom za finančnú a morálnu podporu 

-o. Markovi Ondrejovi za pozvanie a organizačné 

zabezpečenie celého koncertného turné, za možnosť 

spoznať nových a vzácnych ľudí, s ktorými sme 

nadviazali nové priateľstvá. 

V neposlednom rade vyslovujem aj veľkú VĎAKU 

žiakom, absolventom  a pedagógom za nádhernú 

reprezentáciu školy, mesta Sabinov aj Slovenska, ktorá 

má nielen umeleckú, ale aj spoločenskú a duchovnú 

hodnotu.                                                             

Katarína Heredošová – riaditeľka ZUŠ Sabinov 
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