
   

 

Súkromná základná umelecká škola 
SZUŠ DAMA   DECEMBER 2022 I č.7 

DAMA NEWS 

Opäť sú tu VIANOCE 

Milí rodičia a priatelia, po kratšej prestávke sa vám 
opäť pripomíname s krátkym prehľadom toho, čo sa 
u nás udialo od posledného vydania DAMA NEWS. 
Ani sme si nestihli všimnúť, ako sa nám po 
presťahovaní do nových priestorov školy, rýchlo 
minulo tých niekoľko dní od začiatku nového 
školského roka.  

Počas prvých štyroch mesiacov sme však stihli okrem 
učenia pripraviť niekoľko pekných akcií. A v posledný 
decembrový mesiac, v príjemnej atmosfére a čarovnom duchu VIANOC, u nás odzneli 
aj triedne koncerty na novučkom umeleckom pódiu v našej novej DAME.  

Obzrime sa teda spoločne, čo všetko sme spolu s vami a našimi deťmi zvládli :) 

 

Nový začiatok 

Tohto roku mimoriadne, v nadšení z nových priestorov, odštartovali sme školský rok 
s veľkým očakávaním, ako sa vám bude páčiť v nových triedach.  

Úsmevné tváre vás detí a rodičov však hovorili za všetko. Pod jednou strechou teraz 
nažívajú a spoločne tvoria budúci: 

hudobníci, 
výtvarníci,  
fotografi,                   
kameramani,        
herci a herečky. 

 Po krátkom slávnostnom otvorení a príhovore zriaďovateľa školy, 
sme sa potom spoločne vrhli do práce a do učenia. V krátkom 
čase niektorí naši učitelia, už stihli pripraviť svojich žiakov aj na 
prvé celoslovenské súťaže.  
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Máme víťazky medzinárodného filmového festivalu „THIS HUMAN WORLD“ 

Cenné umiestnenia žiakov  z hudobného odboru 

Zlaté pásmo v hre na klavíri v 2. kategórii sólo si vybojovala naša 
žiačka Ella Bronieková na súťaži „Piano v modernom rytme“ 
v Bojniciach.  

Žiačku na súťaž pripravila pani učiteľka Františka Dučaiová, 
z elokovaného pracoviska na Šmeralovej ulici. 

Renomovaný medzinárodný filmový festival s tematikou 
ľudských práv sa konal v dňoch 1. - 11. decembra 2022 vo Viedni. 
V poradí už 15. ročníka sa zúčastnili tvorcovia filmov z rozličných 
krajín sveta, Tradičnou súčasťou festivalu je Súťaž krátkych 
filmov, ktorá je určená pre mládež od 10 do 20 rokov. 
Tohtoročnou témou bola vojna na Ukrajine. 

Vytvoriť krátky trojminútový film 
sa podujala Ema Michelčíková, 
žiačka odboru AVMT.  

Vytvorila scenár k filmu Domáca 
úloha, ktorý vyrozpráva príbeh 
dvoch dievčat - Ukrajiny, ktorá 
uteká pred vojnou a Slovenky, 
ktorá má za úlohu uvažovať 
o  živote utečencov.  Hlavnú 
úlohu v krátkom filme stvárnila žiačka Ester Fudalyová.  

Prácu oboch dievčat ocenila medzinárodná porota, ktorá vyberala spomedzi 40-tich 
mládežníckych filmov z rôznych krajín Európy, ako napríklad Slovensko, Česko, 
Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Albánsko, Rumunsko, či Poľsko. Dievčatá sa stali 
víťazkami študentskej časti festivalu.  

Na 21. ročníku celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute 
a drevených dychových nástrojoch v meste Nižná nás 
reprezentovali dve naše žiačky, ktoré si domov priniesli dve 
ocenenia:                                                                                                            
2. miesto v 1. kategórii si vybojovala žiačka Alica Lengyelová,                                        
3. miesto v 2. kategórii získala Tereza Cuperová  

Žiačky pripravila pani učiteľka Nikola Berčíková a Petra 
Vojtaško Timková.  

Strieborné pásmo na 4. ročníku speváckej súťaže „LABYRSKYJ HUDAK“ v III. kategórii 
získala naša žiačka Barbora Kočanová, z triedy pani učiteľky Jany Ljubimovej.   

Všetkým srdečne ešte raz blahoželáme :) 
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Vianoce v DAME 

V poslednom mesiaci tohto roku sme sa vianočne naladili v celej škole. Každý týždeň 
sme pre vás pripravili niekoľko predvianočných ochutnávok, v podobe koncertov, či 
iných zaujímavých predstavení.  

Vyhrávalo sa aj počas našich prvých „Vianočných DAMA trhov“. Celá škola dva dni 
znela hudbou v punčom rozvoňanej DAME, ktorý si po odohraní vyslúžili všetky naše 
účinkujúce deti. 

V DIVADLE v Košiciach so žiakmi 

Naši žiaci speváci a učitelia hudobného odboru navštívili 
operné predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach.  

Nové a kvalitné spracovanie svetoznámeho diela G. Pucciniho 
- TOSCA zanechalo v mladých spevákoch, ako aj ich 
pedagógoch, hlboký umelecký zážitok a peknú spoločnú fotku 
z divadla. 

Na festivale PANtomímy  

Aj v tomto roku sme sa zapojili do známeho workshopu PANtomímy v Liptovskom 
Mikuláši. Celé štyri dni sa naši herci učili, súťažili a sledovali skvelé predstavenia 
divadelníkov zo Slovenska, Česka. Navyše tohto roku zažili aj netradičnú, pre nich novú 
fínsku pantomímu.  

Veselo bolo aj podvečer, keď sa spoločne, s takmer 200 účastníkmi z celého Slovenska 
aj Česka, prešli všetci naraz centrom mesta.  
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„VŠADE DOBRE – V DAME NAJLEPŠIE!“ 

Prajeme vám hudbou naplnené vianočné sviatky                                      
a šťastný nový rok 2023 

Vianočný koncert na ZŠ Šmeralovej 

Aj pre rodičov našich žiakov z elokovaného pracoviska na ZŠ 
Šmeralovej učitelia spolu so žiakmi pripravili pestrý, hodinový 
vianočný program.  

Hralo sa veselo aj vážne, najväčší úspech mali žiaci z triedy pani učiteľky Viktórie 
Pavučkovej. Pripravili netradičnú, klavírnu „šesťručku“, na známu skladbu The Addams 
Family. Vianočne známe melódie nechýbali ani tento rok 
v podaní flautového súboru, pod vedením pána učiteľa 
Miroslava Leška.  

Vianočný koncert v PKO 

Po dvojročnej prestávke prišiel opäť ten čas, kedy si žiaci mohli zatancovať a zahrať už 
aj na pódiu v PKO v Prešove. Pred rodičmi podali skvelé výkony, odmenou pre nich bol 
váš potlesk. Viac fotiek nájdete postupne aj na našom webe: szusdama.sk 


