
   

 

Súkromná základná umelecká škola 
SZUŠ DAMA  JÚN 2022 I č.4 

DAMA NEWS 

 OLYMPIÁDA z hudobnej náuky  

Vyše 90 detí zo všetkých našich pobočiek sa u nás zišlo a otestovalo si svoje vedomosti z predmetu 

hudobná náuka. Hravou formou si zmerali svoje sily, v poradí už na 4. ročníku obľúbenej súťaže. Víťazi 

v  rôznych kategóriách získali diplomy a pekné ceny.  

 A SME VO FINÁLE ... 

Posledné dva mesiace školského roka nám zbehli veľmi rýchlo. Spoločne sme 

zvládli prípravu a množstvo hudobných a tanečných vystúpení, sústredení 

a divadelných predstavení, ale aj niekoľko celoslovenských súťaží, kde naši 

žiaci naozaj prekvapili a získali významné úspechy. 

Kombinácia prezenčného a dištančného vzdelávania dala zabrať nielen 

žiakom, ale isto aj vám rodičom. Preto sme veľmi radi, že naše deti tento 

školský rok, napriek mnohým obmedzeniam statočne zvládli. V závere roka 

nám ukázali, čo sa všetko naučili.  

Naše záverečné aktivity sme postupne odštartovali v tom správnom pracovnom tempe. Pozrime sa spolu, 

ako to u nás bolo v mesiaci MÁJ ... 

 

 

 VÝSTAVA našich mladých umelcov 

Aj žiaci z výtvarného odboru našej školy usilovne tvorili a maľovali, aby nás potešili 

svojimi nádhernými prácami. Prezentovali sa počas záverečného vystúpenia žiakov 

z hudobného a tanečného odboru, v PKO a v kine Scala v Prešove. 
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 SÚSTREDENIE mladých muzikantov 

Chvíle strávené v harmonickom prostredí vo Vyšných 

Ružbachoch určite prospeli našim mladým hudobníkom zo súboru 

zobcových fláut a kapely Brass Band DAMA.  

Po netradičnom budíčku na lesnom rohu, absolvovali naše deti 

pravidelné športové rozcvičky a hudobné drilovačky, no našiel sa 

čas aj na krátke výlety v prírode a večerné opekačky.  

Na ďalší ročník sa už teraz tešia žiaci dychového oddelenia SZUŠ 

DAMA, pobočka ZŠ Šmeralova... 

 Úspech na SAXOFÓNOVEJ SÚŤAŽI 

Na celoslovenskej súťaži v sólovej hre na saxofóne v Starej Ľubovni nás opäť nesklamali a úspešne 

reprezentovali aj našu školu žiaci: Fabiola Ráchel Kováčová, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme 

a Ján Molitoris, ktorý sa umiestnil v bronzovom pásme.  

Žiakov pripravili naši učitelia Ján Višňovský a Andrej Belej (korepetície). 

 STRIEBRO na súťaži MOYZESOV SLÁVIK  

V tomto roku sme mali zastúpenie aj v speváckej 

súťaži, ktorú organizovala ZUŠ Moyzesa. Naša 

žiačka Kristína Lacinová si svojím hlasom vybojovala 

veľmi pekné strieborné pásmo.   

Na súťaž ju pripravili naši učitelia Viktória Norko 

Marková a Andrej Belej (korepetície). 

 FESTIVAL PANTOMÍMY s našimi hercami  

Z festivalu PAN v Liptovskom Mikuláši sa vrátili naši mladí herci spolu s pani učiteľkou Tatianou Cichou 

obohatení o nové zážitky a skúsenosti. Na ich vystúpeniach sa teda môžeme tešiť na nové a netradičné 

formy divadelných predstavení. 
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 ZLATÍ VÍŤAZI v súťaži na bicie nástroje 

Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch sa tento rok zapísala 

do dejín bubnového sveta. Na súťaži sa zúčastnilo 68 žiakov z celej SR, čo je najviac účastníkov 

študujúcich tento odbor z krajín V4.  

Deti hodnotila odborná porota zostavená z profesionálnych bubeníkov zo SR a zahraničia, na čele so 

svetoznámym bubeníkom Petrom Szendőfim.  

 

 

 

 

 

 

 ABSOLVENTI SZUŠ DAMA  

Každý rok končia absolventi hudobného odboru svoje štúdium slávnostným koncertom. Aj tohto roku sa 

v plne obsadenej Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove predstavili svojim blízkym a širokej verejnosti. 

Vybranými dielami slávnych svetových autorov pripravili všetkým príjemnú večernú atmosféru.   

         

 

 

Tento rok sa súťažilo v troch kategóriách: hra na malý bubon, hra na 

súprave a hra na melodických nástrojoch.  

Naši žiaci získali niekoľko umiestnení: 3 x zlaté pásmo (Matej Sallai 

a Timotej Gajdoš) a Matej Sallai strieborné pásmo.  

Diplom za vzorné vedenie detí k hudbe získal dokonca aj náš učiteľ 

hlavného predmetu Ľuboš Dvorščák. Bravó ... 
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„VŠADE DOBRE - V DAME NAJLEPŠIE!“ 

Fotky a krátke zhrnutie z júnových vystúpení našich žiakov už  húževnato pripravujeme, 

 ďalšie vydanie vám pošleme čoskoro ... 

DAMA Súkromná základná umelecká škola  

 

INFO a viac fotiek nájdete na: 

www.szusdama.sk    /   facebook.com/szus.dama 

Blahoželáme našim absolventom a želáme veľa hudobných a umeleckých úspechov! 


