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SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA „ZAHRAJME 
SI PRE RADOSŤ“ V HRE NA DYCHOVÉ 
NÁSTROJE A 2. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ 
PREHLIADKY V HRE NA HUSLIACH

Celkovo sa súťaže, ktorú organizovala 
Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša v Prešo-

ve dňa 23.2.2018, zúčastnilo 48 žiakov. 
Súťaž prebiehala v šies  ch kategóriách 
– v hre na fl aute, saxofóne, klarinete, 
lesnom rohu, trúbke aj tube. Našu ZUŠ 
reprezentovali 5 žiaci. V prvej kategó-
rii súťažil Jakub Kerpčár, ktorý za svoju 
hru na trúbke získal ocenenie v zlatom 
pásme. Saxofonistka Sofi a Lazorová sa 
v prvej súťažnej kategórii umiestnila 
v bronzovom pásme. Júlia Cenknerová sa 
svojím výkonom v hre na priečnej fl aute 
umiestnila v druhej kategórii v bronzo-
vom pásme. Ďalší saxofonista Jakub To-
biáš získal v tretej kategórii zlaté pásmo. 
Mikuláš Maľcovský, ktorý bol súťažiacim 
v najstaršej kategórii mladých umelcov, 
bol ocenený krásnym zlatým pásmom. 
Poďakovanie patrí pedagógom, ktorí 
pripravili žiakov - Zuzane Brtkovej, Pet-
rovi Ďurašovi a Jozefovi Mičkovi a  ež 
korepe  torkam Dane Bejdovej a Patrícii 
Džalajovej.

Cirkevná základná umelecká škola sv. 
Mikuláša v Prešove dňa 24.2.2018 zor-
ganizovala aj 2. ročník súťažnej prehliad-
ky Prešovského kraja v sólovej hre na 
husliach žiakov základných umeleckých 
škôl spojenú s interpretačným seminá-
rom pod názvom „E, A, D, G“.

Súťaž bola rozdelená do pia  ch veko-
vých kategórií, zúčastnilo sa jej 24 žiakov.

Súťaže sa zúčastnili:
Aneta Stajančová, 1. kategória – získa-

la strieborné pásmo, Katarína Kovaliko-
vá, 2. kategória – získala čestné uznanie, 
Daniel Petriľák, 5. kategória – získal zlaté 
pásmo. Žiakov pripravila Beáta Mičková.
Klavírny sprievod: Dana Bejdová.

CELOSLOVENSKÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ 
V SPEVE POPULÁRNYCH PIESNÍ 
„FULLSTAR“

Dňa 6. marca sa uskutočnila spevác-
ka súťaž v speve populárnych piesní 

v Ružomberku pod názvom „Fullstar“. Zú-

častnilo sa jej 52 spevákov zo Slovenska 
v pia  ch kategóriách. V tejto súťaži sa zú-
častnili speváčky z triedy Slávky Kovalíko-
vej. V druhej karegórii obsadila striebor-

né pásmo Ema Mária Bujňaková, v tretej 
kategórii dostala ocenenie v striebornom 
pásme Anna Havrillová a zlato si odniesla 
v piatej kategórii Sabina Šimčíková. «

Hnúšťanský 
akord 2018

Malé nenápadné mestečko Hnúšťa 
aj v tomto školskom roku priví-

talo fi nalistov celoslovenského kola 
jubilejného XX. ročníka vedomostnej 
súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudob-
ná náuka, ktorého vyhlasovateľom je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 18. 
a 19. marec 2018 si tak do svojho ka-
lendára poznačila po víťazstve v po-
stupovom okresnom a krajskom kole 
súťaže aj trojica žiakov z našej sabi-
novskej ZUŠ-ky. Tohtoroční účastníci 

si hneď po príchode zasúťažili v kre-
a  vnych činnos  ach o Titul muzikant 
– mudrlant (MuMUDr.) a Cenu Juraja 
Hatríka, o ktoré sa súťaž oboha  la 
v roku 2007 po nadviazaní spolupráce 
s hudobným skladateľom prof. J. Hatrí-
kom. Historický prvý  tul MuMUDr. 
získalo v spomínanom roku práve 

družstvo našej ZUŠ-ky. Tohtoroční sú-
ťažiaci ihneď nadviazali na dobrú tra-
díciu a v konkurencii devia  ch škôl po 
prebojovaní sa do druhého kola získali 
tento  tul aj oni. Za svoju šikovnosť 
pri práci s hudobnými úryvkami boli 
odmenení aj Cenou Juraja Hatríka, 
ku ktorej im s hrdosťou zablahoželal 
osobne pán profesor, sabinovský ro-
dák. Druhý deň patril už samotnej pre-
vierke vedomos   v štyroch oblas  ach 
hudobnej náuky. Po napínavom roz-
strele našich žiakov s domácimi sa stav 
nezmenil, a tak prišiel na rad aj druhý 
rozstrel, v ktorom šťas  e stálo bližšie 
pri domácich a naša súťažná trojica 
Ema Ďuďáková, Benjamín Ružbarský 
a Samuel Franko sa nakoniec umiest-
nila na krásnom druhom mieste. Cen-
né rady a dlhoročné skúsenos   pani 
učiteľky Džačovskej i čas venovaný prí-

prave a rozširovaniu si vedomos   tak 
priniesol pre všetkých zaslúženú od-
menu. Svojou úspešnou účasťou žiaci 
prispeli opäť k dôstojnej reprezentácii 
sabinovskej ZUŠ-ky i mesta Sabinov.

Všetkým našim žiakom ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu školy i mes-
ta. «

kolektív ZUŠ, foto: archív školy

Úspešné obdobie pre 
žiakov ZUŠ Sabinov

Žiaci našej školy a ich pedagógovia 
majú v tomto čase mimoriadne 
náročné, ale zároveň aj úspešné 
obdobie. V priebehu mesiacov feb-
ruár – marec sa zúčastnili niekoľ-
kých regionálnych, krajských a ce-
loslovenských súťaží, z ktorých si 
doniesli krásne a vzácne ocenenia.

kolektív ZUŠ, foto: archív školy

Husľová súťaž II.




