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Súkromná základná umelecká škola 

PRIPRAVUJEME  na  mesiac MÁJ 

Najkrajší a umelcami najospevovanejší mesiac v roku  MÁJ je pred nami. Aj v našej škole už cítiť 

pracovný zápal z blížiaceho sa finále školského roka. Po dvojročnom pandemickom útlme sa konečne 

môžeme spoločne s našimi žiakmi tešiť na nové aktivity, ktoré sme pre nich pripravili.  

 

Počas celého mesiaca našich žiakov čakajú zaujímavé  

súťaže, vystúpenia, herecký festival a bude už aj koncert 

„NAŽIVO“ v Kolégiu na Trojici. Ponúkame prehľad našich 

májových akcií. 

 1. máj 2022  VYSTÚPENIE v Lanovom centre 

Už túto nedeľu 1. mája o 16.00 hod. bude vystúpenie 

žiakov hudobného odboru  v Lanovom centre na 

sídlisku III.  v Prešove, pri príležitosti 10. výročia 

svojho otvorenia.  

Známe melódie zahrajú vybraní žiaci hudobného 

odboru, do kroku sa pridá aj „Komorný súbor zobcových fláut“, ktorý už usilovne nacvičuje 

s vedúcim súboru Miroslavom Leškom.   

SZUŠ DAMA  MÁJ 2022 I č.2 

DAMA NEWS 

 5. máj 2022 - GITAROVÉ KURZY 

Pravidelná každoročná účasť žiakov na gitarových kurzoch spolu s našimi učiteľmi, konaných 

počas už známeho medzinárodného gitarového festivalu „Prešovské dni klasickej gitary“, ktorý 

organizuje náš učiteľ Valér Futej. 

Lanové centrum na sídl. III. v Prešove  

 10. máj 2022 OLYMPIÁDA z hudobnej náuky  

Tento rok je to už 4. ročník celodennej vedomostnej súťaže pre 

prihlásených  žiakov zo všetkých pobočiek SZUŠ DAMA. Víťazi 

získajú diplomy a pekné ceny. 

 12. máj 2022 SAXOFÓNOVÁ SÚŤAŽ  

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na 

saxofóne v Starej Ľubovni pre žiakov základných umeleckých 

škôl. Našich žiakov pripravuje učiteľ hlavného predmetu Ján 

Višňovský.  

 13.-15. máj 2022 SÚSTREDENIE  

Trojdňové sústredenie hudobníkov, členov súboru zobcových 

fláut SZUŠ DAMA a Brass Band DAMA vo Vyšných 

Ružbachoch pod vedením pána učiteľa Miroslava Leška. 
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„VŠADE DOBRE – V DAME NAJLEPŠIE!“ 

 17. máj 2022 TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY  

Druhý termín zápisov nových žiakov do našej SZUŠ bude v utorok 17.5.2022 v čase 

od 14.00 - 18.00 hod.  

 

Ak máte vy alebo vo svojom 

okolí známych, ktorí majú 

doma nadané dieťa, príďte - 

poradia vám skúsení 

pedagógovia našej školy. 

 

Čakáme na vás vo všetkých 

našich pobočkách SZUŠ 

DAMA: 

 

 Námestie legionárov 5 

 Plzenská 2 

 Jarková 14 

 ZŠ Šmeralova 

 ZŠ Svinia 

 19. máj 2022 MOYZESOV SLÁVIK  

Účasť mladých spevákov na 8. ročníku speváckej súťaže v sprievode našej pani učiteľky Viktórie 

Norko Markovej, ktorú organizuje ZUŠ Moyzesa v Prešove. 

 24. máj 2022 SÚŤAŽ v hre na bicích nástrojoch  

Celoslovenská súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ. S našimi žiakmi ide zabojovať o umiestnenie 

učiteľ hlavného predmetu Ľuboš Dvorščák (aktívny člen kapely „Kandráčovci“) 

 18.-22. máj 2022 FESTIVAL PAN v Liptovskom Mikuláši  

„Pod hviezdami nabitý program“ na doskách umenia ticha - PANTOMÍMY s účasťou žiakov 

literárno - dramatického odboru a učiteľkou hlavného predmetu Tatianou Cichou. Čakajú nás 

javiskové dielne, semináre pantomímy a predstavenia hereckých súborov  - aj v spoločnosti 

známeho slovenského míma Miroslava Sládka. 

 31. máj 2022 ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

Malí i veľkí absolventi hudobného odboru našej 

školy ukončia svoje štúdium pestrým koncertom. 

Pozývame vás v utorok 31.5.2022 o 17.00 hod. do 

Kolégia na Trojici na príjemné popoludnie 

v spoločnosti hudby pri počúvaní vybraných  

skladieb  slávnych autorov.  

ek 
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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 

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 mesiaca - 

resp. do pondelka 2.5.2022. 

 

 

Ak sa nám rozhodnete 

pomôcť 

 

Informácie a tlačivá k poslaniu  

 2% z daní  

nájdete  

aj na našej webovej stránke 

 

Údaje o prijímateľovi 

Názov    Prešovské operetné združenie  

IČO       420 300 56  

SÍDLO   Tarasa Ševčenka 3939/34 

      080 01 Prešov  

Poďme dobré veci robiť DOBRE! 
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ĎAKUJEME 

 

      SZUŠ DAMA 

      Prešov 


