
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 

„VŠADE DOBRE – V DAME NAJLEPŠIE!“ 

Plán akcií pre našich žiakov 

Čo je u nás nové? 

Skúsení pedagógovia Súkromnej základnej umeleckej 

školy DAMA pripravili pre svojich žiakov z pobočky na 

ZŠ Šmeralovej a v spolupráci s ŠKD Šmeralova pestrú 

nádielku aktivít.  

 

Od apríla až do júla sa  spolu s nimi môžeme tešiť na 

zaujímavé  súťaže, vystúpenia, koncerty herecké 

predstavenie a cez prázdniny už na tretí ročník 

úspešnej „Letnej školy“.  

K nahliadnutiu vám ponúkame plán akcií, ktorý 

priebežne upresníme. 

 

Kedy a kde? 

Ďalšími DAMA NEWS vás postupne budeme včas 

mailom alebo osobne cez učiteľov informovať 

o konkrétnom čase a mieste každej akcie.  

Vystúpenie v Lanovom centre 

Vystúpenie v Lanovom centre na sídlisku III.  v Prešove 

bude  v nedeľu 1. mája 2022. Lanové centrum tento rok 

oslavuje 10. výročie svojho otvorenia. Spolu s nami už 

niekoľko rokov pripravuje pekné podujatia, kde sa radi 

prezentujú aj naši žiaci.  

V celodennom programe Lanového centra sa v 

poobedňajších hodinách postupne predstavia žiaci 

SZUŠ DAMA. Známe melódie zahrajú naši žiaci 

hudobného odboru, do kroku sa pridá aj „Komorný 

súbor zobcových fláut“, ktorý  už usilovne nacvičuje  

s vedúcim súboru Miroslavom Leškom.   

Všetci ste srdečne pozvaní :) 
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Archivujeme ... 

Zo všetkých pripravovaných aktivít vyhotovíme fotky alebo videá, ktoré zverejníme v ďalšom DAMA NEWS alebo na našich 

sociálnych sieťach - www.facebook.com/szus.dama, YouTube: szus dama, instagram @szus.dama. 



SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 

Plán akcií žiakov pre našich žiakov 

Pomáhame našim deťom 

2% nie sú veľa, prostredníctvom nich však vieme rozvíjať talent, zručnosť, sebavedomie aj tímového ducha našich detí. 

Naučme naše deti vynikať a potešiť svojich blízkych. Pridajte sa k nášmu úsiliu vychovať vzdelanú a lepšiu generáciu. 

Prispejme spoločne deťom na nové hudobné pomôcky,  divadelné rekvizity, letné školy, súťaže či exkurzie . 

 

AKO? 

Poukázať svojich 2% môžete prostredníctvom občianskeho združenia „Prešovské operetné združenie“ ešte do konca tohto 
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Ak sa nám rozhodnete pomôcť 

Informácie a tlačivá k poslaniu 2% z daní nájdete  

aj na našej webovej stránke 

 

www.szusdama.sk 

Údaje o prijímateľovi 

Názov Prešovské operetné združenie  

IČO  420 300 56  

SÍDLO Tarasa Ševčenka 3939/34, 080 01 Prešov  

Poďme dobré veci robiť DOBRE! 

DAMA NEWS 


