
 

Bez dobrého učiteľa niet 

dobrých žiakov 

alebo 

Taký „bežný“  školský rok 

 

Mnohé aktivity a úspechy ZUŠ v Sabinove sú veľmi 

dobre známe nielen v blízkom okolí, ale aj ďaleko 

za hranicami sabinovského okresu. Sú výsledkom 

spolupráce celej základnej umeleckej školy, ale 

k najaktívnejším patrí jednoznačne spevácka 

trieda Mgr. Slávky Kovalíkovej.  

Pestrý kolotoč koncertov, súťaží a rôznych podujatí 

začal už začiatkom decembra koledovaním 

v materských školách a Mikulášskou nádielkou. 

Tradičné koledy sprevádzané mladými huslistami 

z triedy Bc.Beáty Mičkovej, karaoke piesne, pútavé 

choreografie Mgr.Iryny  Morochovičovej v podaní 

najmenších tanečníkov sa striedali so vstupmi 

žiakov LDO Mgr.Ondrei Onodyovej.   

 

Ešte ani neutíchli dojmy z tohto koncertu a žiaci 

Mgr.Slávky Kovalíkovej sa už naplno pripravovali na 

benefičný vianočný koncert. Predstavili sa na ňom 

ako sólisti Veronika Andrašková, Tatiana Hajzušová, 

Natália Hockicková a Michal Petriľák.  Vystúpenie 

speváckeho zboru Goldky bolo vyvrcholením 

večera. 

 

K hojne navštevovaným podujatiam patria interné 

koncerty triedy Slávky Kovalíkovej. Tentokrát si 

najmilší speváčikovia pre svojich rodičov pripravili 

karaoke show. Nazvali ju „Z rozprávky do 

rozprávky“ a naozaj rozprávkovú atmosféru 

dotvorili pestré kostýmy. 

 

Celý február sa niesol v znamení príprav na 

výchovné koncerty pre základné školy a verejnosť 

pod názvom „Na počiatku bolo...“  Pre p.uč. 

Kovalíkovú to znamenalo pripraviť so sólistami aj 

zborom veľmi náročný repertoár. V podaní 

speváckeho zboru Goldky zaznel gregoriánsky 

chorál, Natália Hockicková zaspievala mimoriadne 

náročnú áriu Adely z operety Netopier, Saskia 

Franková sprevádzaná komorným zoskupením 

a tanečníkmi predviedla renesančnú pieseň, do 

                                                   Mikuláš v ZUŠ - Sabinov 

                             Natália Hockicková, Tatiana Hajzušová 

                       Karaoke show – Z rozprávky do rozprávky 



 

muzikálu Drakula divákov vtiahli Michal Petriľák, 

Veronika Andrašková a Žaneta Kočiščáková. Všetky 

tieto skladby boli sprevádzané choreografiami 

Mgr.art. Stanislavy Selčanovej. Zlatým záverečným 

klincom bola skladba Epica so sólom Tatiany 

Hajzušovej, vokalistkou Žanetou Kočiščákovou, 

zborom Goldky a sláčikovým orchestrom pod 

vedením Vladimíra Pirchalu. 

 

Obrovským úspechom výchovných koncertov sa 

práca v speváckom oddelení ani z ďaleka nekončila. 

Mladší i skúsenejší speváci sa začali pripravovať na 

súťaže. A  že ich  na ne ich vyučujúca pripravila  

naozaj kvalitne dokazuje bohatá žatva ocenení. 

Z regionálnej súťaže Moyzesov slávik, ktorá sa 

konala koncom marca v Prešove  Natália Kuchárová 

a Anna Hitríková v I. kategórii získali  zlaté pásmo 

a Daniel Martavuz strieborné pásmo. V III. kategórii 

získali zlaté pásmo Veronika Andrašková a Tatiana 

Hajzušová, strieborné pásmo Natália Hockicková, 

bronzové pásmo si vyspievali Saskia Franková 

a Veronika Havrilová. Michal Petriľák bol ocenený 

zlatým pásmom vo IV. kategórii. 

 

 

Tu sa výpočet ocenení z tejto súťaže nekončí, 

pretože Anna  Hitríková zaujala porotu natoľko, že 

okrem zlata si z Prešova odniesla aj Cenu poroty. 

Mgr.Slávka Kovalíková bola ocenená za kvalitnú 

prípravu žiakov na súťaž  a korepetítorka Patrícia 

Džalaiová získala cenu za kvalitnú klavírnu 

spoluprácu. 

V máji sa v Košiciach už po tretíkrát konala 

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského a speváci 

z triedy Mgr.Slávky Kovalíkovej nesmeli chýbať. 

Dvojdňové súťažné zápolenie skončilo pre 

sabinovskú ZUŠ znova úspešne : v I.kategórii zlato 

získali Anna Hitríková a Natália Kuchárová, v 

III.kategórii si odniesli bronz Natália Hockicková 

a Tatiana Hajzušová. 

 

Úspešný školský rok speváci zavŕšili spoločným 

koncertom počas návštevy hostí z Turecka. 

Tentokrát komorné spevácke zoskupenie 

sprevádzané kvartetom Bc.Beáty Mičkovej 

predviedlo na skoro profesionálnej úrovni 

gospelové piesne zo svojho repertoáru. 

             Celoslovenská súťaž Petra Dvorského v Košiciach 

                                                                   Na počiatku bolo... 

                       Regionálna súťaž Moyzesov slávik v Prešove 

                 Spoločný koncert umelcov z Čubuku a Sabinova 



 

Za takto výnimočne úspešným rokom stojí 

množstvo úsilia, 

času, ochota žiakov 

neúnavne na sebe 

pracovať no hlavne 

pedagogické vedenie 

a špičková odborná 

príprava, pretože 

kvalita práce Mgr. 

Slávky Kovalíkovej je 

oceňovaná na celoslovenskej úrovni. 

V neposlednom rade je dôležité zdôrazniť aj 

nenahraditeľnosť spolupráce, ktorá na ZUŠ 

v Sabinove príkladne funguje už dlhé roky, pretože 

tak výnimočné výsledky sú nemožné bez 

výnimočnej spolupráce    výnimočných ľudí.                                                                                                                     

Patricia Džalaiová 

 

                                          

 

       Mgr. Slávka Kovalíková 


