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DAMA NEWS 

Leto 2022 v našej ZUŠke 

Čas slnečných a hrejivých letných prázdnin sa pomaličky 

blíži ku koncu. Veríme, že ste si všetci poriadne oddýchli, 

načerpali nové sily a z tohto leta máte množstvo pekných 

fotiek a spomienok. 

Aj my sme sa vám našou „troškou“ snažili spríjemniť prvé 

prázdninové týždne v podobe Letnej školy DAMA. 

V poradí už tretí ročník obľúbenej Letnej školy sme si spolu 

s vami príjemne užili. Z výletov, súťaží, tvorivých dielní, 

zaujímavých prednášok a záverečného koncertu máme 

okrem dobrého pocitu aj zopár milých fotiek do archívu :) 

Maliarska dielnička 

Naše učiteľky výtvarného odboru Júlia Madziková a Milena Žáková deti teda nešetrili :) Celý 

týždeň mali práce viac ako dosť. Okrem výletu pracovali v triedach, vonku, vo vlaku na ceste do 

múzea Andyho Warhola, v prešovskej galérii, ale aj v Záhrade umenia, kde mali v posledný deň 

výstavu. 
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Divadelné táborenie v DAME 

Ako chutí herecké remeslo? V divadelnom tábore DAMA sme si vyskúšali krátke hry 

a predstavenia. Prišiel aj špeciálny hosť z prešovského divadla Peter Biž, ktorý čo-to zo zákulisia 

prezradil a poradil našim malým začínajúcim herečkám a hercom.  

Naša pani učiteľka herectva Tatiana Cichá aj s učiteľmi Jakubom Kmecom a Gabrielou 

Drimajovou takto pripravili prázdninujúcim deťom (potulkami po okolí, športovaním, osviežením 

pri zmrzline, ...) zábavný celý týždeň. 

Hudobné zborobláznenie 

Hudobníci čas na oddych veľmi nemali ... hneď prvý deň cestovali na celodenný výlet na vláčiku 

do ZOO v Spišskej Novej Vsi. V ďalšie dni objavovali letné výstavy v našom okolí, nakukli aj do 

prešovskej galérie počas koncertu dychového kvinteta.  

Nechýbala prehliadka kostola a nádherná výhliadka mesta z veže konkatedrály sv. Mikuláša, 

ďalší deň sa súťažilo v duchu známej „Superstar“. Celý týždeň sa tak s pani učiteľkami Erikou 

Haas a Tatianou Hrebíkovou vždy spievalo, kde sa len dalo :) 
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Letná škola pre dychové nástroje 

Naši dychári začali prvý deň Letnej školy ľahším „cvičením“. Súbory zobcových fláut aj Brass 

Bandu peknými melódiami vyladili svoje nástroje. Druhý deň odštartovali poriadne a „z ostra“. 

Na dobýjanie hradu Šariš s „trénermi“ Miroslavom Leškom a kol. - a s pauzami na drepy, naši 

táboráci tak skoro isto nezabudli :)  

Žiadna nuda nebola ani v ďalšie dni. Súťaž a hranie na nástroji - v státí na jednej nohe, 

návšteva a koncert v Šarišskej galérii a potom opäť „drilovanie“ súborov na piatkový koncert 

v Lanovom centre. 

Záverečné stretnutie detí  

V posledný deň týždennej Letnej školy DAMA - v piatok, sa všetky deti stretli v Lanovom centre. 

Od rána súťažili, ale aj trénovali na záverečný koncert pre rodičov a kamarátov.  

Za ich veľkého potlesku, takto spoločne so všetkými učiteľmi ukončili prvý a slnečný prázdninový 

týždeň, kde spoznali nových kamarátov a na ktorý budú mať pekné spomienky (viac fotiek 

nájdete na facebooku našej školy). 
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Vážení rodičia a žiaci, 

Súkromná základná umelecká škola DAMA si vás dovoľuje informovať o zmene sídla.  

Presťahovali sme sa z Námestia legionárov č. 5 a z Plzenskej č. 2 na novú adresu.  

V novom školskom roku 2022/2023, už od pondelka 5. septembra 2022, vás radi privítame 

a budeme vyučovať v nových priestoroch (hudba, spev, hudobná náuka, herectvo, 

výtvarný odbor, fotografia).  

Nová adresa sídla SZUŠ DAMA je:  

Weberova ulica č. 13 

   080 01 v Prešove 

(Pozn.: nájdete nás oproti ZŠ na Kúpeľnej ul.) 

SZUŠ DAMA 

Weberova č. 13, Prešov 

 

www.szusdama.sk 

facebook.com/szus.dama 

„VŠADE DOBRE – V DAME NAJLEPŠIE!“ 

A čo je u nás nové? ... presťahovali sme sa :) 

Elokované pracoviská  

SZUŠ DAMA v šk. roku 2022/23: 

Jarková č. 14, Prešov 

ZŠ Šmeralova 

ZŠ Sedlice 

ZŠ Svinia 


