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Správa o činnosti Základnej umeleckej školy pre školskú komisiu 

 

 Základná umelecká škola /ZUŠ/ v Spišskej Novej Vsi má už 74 ročnú tradíciu. Vychovala množstvo 

profesionálnych umelcov. Medzi našich žiakov patril  uznávaný skladateľ Igor Dibák, Július Klein – súčasný 

riaditeľ Štátnej filharmónie v Košiciach, Monika Melcová – koncertná umelkyňa žijúca vo Francúzku, Mária 

Dravecká – profesorka na košickom Konzervatóriu a množstvo ďalších osobností. Škola sídli vo vlastnej 

budove. Disponujeme dvoma koncertnými sálami pre 250 a 100 ľudí, divadelným štúdiom vybaveným 

zvukovou a svetelnou technikou, dvoma tanečnými sálami, špeciálnou triedou pre výučbu keramiky, 

počítačovej grafiky a hudobnej náuky.  Ponúkame dva študijné programy a to klasickú formu štúdia 

a vzdelávanie s rozšírenou estetickou výchovou. Oba učebné plány kráčajú v symbióze ruka v ruke. 

Výsledkom týchto vzdelávacích programov  je mladý človek so všestranným umeleckým cítením nielen pre 

bežný život, ale zároveň s plnohodnotným základným umeleckým vzdelaním s možnosťou pokračovania v 

štúdiu na konzervatóriu a iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Vzdelávanie 

s rozšírenou estetickou výchovou ponúka žiakom popri zvolenom odbore štúdium v dvojročných cykloch  vo 

zvyšných troch odboroch. Klasická výučba podporuje rozvíjanie umeleckých kompetencií v jednom zo 

zvolených odborov. Oba vzdelávacie programy sa stretávajú na spoločných hudobných projektoch, ktoré 

každoročne môže zhliadnuť stovka divákov či už na pôde ZUŠ, alebo na pódiu v kine Mier a v minulosti aj na 

doskách Spišského divadla.  

 ZUŠ  je plne organizovanou školou. Ponúka štyri odbory: hudobný /HO/, výtvarný /VO/, literárno-

dramatický /LDO/ a tanečný /TO/. Sme škola, ktorá otvára brány výchovy a umeleckého vzdelávania  aj na 

detašovaných pracoviskách s cieľom odstrániť bariéru dochádzania do ZUŠ mladším žiakom a ich rodičom. 

V súčasnosti vyučujeme na 4 elokovaných pracoviskách: ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Zdenka Nejedlého, ZŠ 

Komenského a ZŠ Hutnícka. Naši pedagógovia v minulosti vyučovali aj na pôde materských škôl a to v MŠ 

Slovenská, MŠ  Hutnícka, MŠ Zdenka Nejedlého, MŠ Hanulova. V prípade záujmu zo strany predškolských 

zariadení sme pripravení ponúknuť výučbu aj deťom predškolského veku v rámci hudobno-pohybovej 

prípravy. Školné v ZUŠ vychádza z priemerného sociálneho zabezpečenia obyvateľov mesta. V HO mesačne – 

8,00 €, VO, TO, LDO – 5 €. Samozrejmosťou je odpustenie poplatku tým rodičom, ktorí sú v hmotnej núdzi. 

V súčasnosti máme  998žiakov. Musíme podotknúť, že našim cieľom je vyučovať nielen zdravé a talentované 

deti. Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami patrí medzi naše priority. Aj takéto 

deti majú u nás priestor na vzdelávanie.  Venujeme sa žiakom  so zdravotným postihnutím – ťažké 

postihnutie zraku, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a autizmom.  

Ponuka výučby 

Hudobný odbor 

 Hudobný vývoj postihuje celú štruktúru osobnosti. Rozvíja sluchové a motorické schopnosti, 

poznávacie a citové zložky, fantáziu, predstavy, pamäť, kombinačné schopnosti. Súvisí s prejavmi 

temperamentu a vôle, dotýka sa i tých vrstiev osobnosti, ktoré zostávajú v bežných rozumových procesoch 

takmer nedotknuté. Ide o oblasť podvedomých pochodov a inštinktívnych zložiek. V hudobnom rozvoji sa 

kompenzujú aj niektoré negatívne vplyvy civilizácie a vnútorné problémy súčasného moderného človeka. 

Zvyšuje sa jeho aktívny vzťah k svetu, obmedzuje sa pasivita a len konzumný prístup ku kultúrnym 

hodnotám. Cieľom hudobného odboru je vzbudiť záujem žiaka o hudbu, formovať životný štýl a v konečnom 

dôsledku ho priviesť k ukončeniu štúdia absolvovaním, vypestovaním trvalého miesta hudby v jeho živote, 
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pripraviť ho na vyššie odborné štúdium na umeleckých, či pedagogických školách. Každoročne máme 

prijatých žiakov na Konzervatóriá.  

Oblasť hudobnej náuky sme obohatili o rozšírenie praktických zručností v  oblasti akustiky, audiotechniky 

(záznamové a reprodukčné zariadenia). Naši žiaci majú možnosť využiť voľný čas aj v nahrávacom štúdiu 

ATONMULTIMEDIA v Spišskej Novej Vsi,  kde sa učia ozvučovať, pracovať s mixážnym pultom, či mikrofónom.  

Ponuka výučby: 

Každoročne otvárame hru na týchto nástrojoch: 

gitara /klasická, elektrická, basgitara/, klavír, keyboard, bicie /xylofón/, husle /klasická hra, ľudová hudba, 

filmová a muzikálová hudba/, violončelo, kontrabas, viola, cimbal /klasická hra, ľudová hudba/, zobcová 

flauta /sopránová, altová, tenorová, basová/, priečna flauta, saxofón, klarinet, trúbka, pozauna, lesný roh.    

 Ponuka voliteľných predmetov nad rámec základných učebných plánov vychádza z aktuálneho 

dopytu verejnosti. Žiaci zo všetkých odborov môžu navštevovať hodiny zborového a ľudového spevu, môžu 

hrať a spievať v populárnej kapele pre starších alebo mladších žiakov, navštevovať hodiny  ľudovej hudby 

/máme celkom tri takéto zoskupenia/ a tiež aj hru v orchestri, ktorý je zameraný na muzikálovú, filmovú 

a populárnu hudbu. Okrem toho, ponúkame hru v gitarovom, flautovom a akordeónovom súbore. Hlasový 

potenciál našich žiakov rozvíjame okrem povinných predmetov aj v komornom zbore, kde majú možnosť 

pracovať s mikrofónom a nahratým podkladom k piesni. 

 Pri tvorbe celoškolských muzikálových predstavení sa žiaci a učitelia hudobného odboru  aktívne 

zapájajú v rámci zvukovej a svetelnej réžie, mixáži skladieb, vytváraní podkladov pre populárny spev a tiež 

samotným účinkovaním na scéne.  

 Výtvarný odbor 

 Vo svojej výchovnej práci sa sústreďujeme  na deti so záujmom o výtvarný prejav a výtvarné 

umenie. Vovádzame dieťa do takého poznávania sveta, na ktorom sa podieľajú v harmonickom vzťahu 

všetky zložky osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia aj intelekt, fantázia, temperament, vedomé i 

nevedomé duševné aktivity. Cieľom je podpora jedinečnosti osobnosti dieťaťa a jeho spontánneho záujmu o 

tvorivé seba vyjadrovanie formou rôznych výtvarných techník ako kresba, maľba, počítačová grafika, 

animácia, práca s rôznorodým materiálom, modelovanie, keramika. Vďaka štúdiu týchto predmetov sú žiaci 

pripravení vyjadriť vlastné podnety so schopnosťou argumentácie a zdôvodnenia svojho výtvarného 

prejavu. Znalosť dejín výtvarného umenia dodáva žiakovi nadštandardnú úroveň všeobecného vzdelania. 

Výtvarné spracovanie keramiky je možnosťou zdokonaľovať žiakov v oblasti modelovania a spracovania 

materiálu, glazovania a dekorovania výrobkov. 

 Predmety, ktoré vyučujeme:  

Kresba, maľba, grafika – základné predmety vychádzajúce z platných učebných osnov sú rozšírené 

o voliteľné predmety: keramika, počítačová grafika, práca s fotografiou a paličkovaná čipka.  

 Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje umelecké schopnosti aj v spolupráci so žiakmi iných odborov – 

spolupráca pri tanečných, hudobných a literárno-dramatických predstaveniach (výroba rekvizít, kostýmov, 

scény, príprava koncertnej sály, výroba spomienkových predmetov na súťaže, skrášlenie interiéru, výstavné 

panely a pod.). 

Tanečný odbor 

Žiakov vedieme tak, aby vedeli kreatívne vyjadrovať myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom 

scénického umenia a pohybom.  Základom je  správne držať telo, poznať dejiny tanca, významné umelecké 

diela, čím sa žiaci stávajú aktívnymi znalcami a divákmi tanečného umenia. Majú možnosť privoňať a na 

vlastnom tele vyskúšať rôzne tanečné štýly, ktoré odovzdávajú na pódiu. Pripravujeme žiakov na 
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profesionálnu tanečnú dráhu, ktorú predurčuje štúdium na strednej alebo vysokej škole s tanečným 

zameraním.  

Ponuka výučby: 

Klasický, kreatívny, džezový, ľudový a moderný tanec,  výber tancov a dejiny tanca – povinné predmety 

vychádzajúce z platných učebných plánov. Okrem toho ponúkame nad rámec aj prácu v tanečných súboroch 

zameraných na scénický tanec, moderný tanec, dance show a tiež aj prácu v ľudovom tanečnom súbore. 

Všetky medziodborové predstavenia sa nezaobídu bez tanečných čísel. Aj v tomto prípade dochádza 

k interaktívnemu prepojeniu všetkých odborov do jedného veľkého hudobného projektu.  

 

Literárno-dramatický odbor 

 Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, 

rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia,  

cítenia a konania žiakov. Rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej 

skutočnosti. Pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami,  ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci 

nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. 

Nakoľko je to umenie, ktoré spája v sebe všetky druhy umenia, žiak získava základné predpoklady z  

vokálneho prejavu, výtvarných manuálnych zručností, tanečného prejavu a v neposlednom rade sa naučí 

správne artikulovať, frázovať, literárne tvoriť a vyjadrovať svoje myšlienky kreatívnym prístupom 

k dramatizácii deja rôznych literárnych diel. Literárno-dramatický odbor je dôležitým medzníkom pre 

výchovu moderátorov,  hercov a režisérov. V tomto smere sa angažujeme nielen na divadelných doskách, ale 

aj na filmovom plátne. Vrelý vzťah nebohého herca Jozefa Adamoviča k našej škole posunul výkony našich 

hercov až k tvorbe filmových miniatúr. Vďaka tomuto umelcovi sme si mohli zakúpiť potrebnú techniku na 

snímanie a strihanie a na úspech sme nemuseli dlho čakať. Naše filmové miniatúry boli ocenené na krajskej 

a celoslovenskej súťaži Cinema.  Vychováme potencionálnych hereckých profesionálov, ktorí sa už 

v základnej škole prezentujú v malých rolách napr. v Divadle Kontra. Žiaci spolupracujú s hudobným, 

výtvarným a tanečným odborom školy. Nositeľom všetkých veľkých muzikálových predstavení je slovo a dej. 

To zabezpečuje práve náš literárno-dramatický odbor, ktorý vytvára symbiózu medzi všetkými odbormi. Na 

spoločných predstaveniach účinkuje 120 – 150 hercov, tanečníkov, hudobníkov.  

Prierez muzikálových predstavení 

Rok 2007 – Gejza Dusík - ZUŠ 

Rok 2008 – Zakliata Ella – Spišské divadlo 

Rok 2009 – Zázračná krajina – Spišské divadlo 

Rok 2010 – Čarovná chvíľa – ZUŠ 

Rok 2011 – Popoluška – kino Mier 

Rok 2012 – Superstar – ZUŠ, Deti mestu – kino Mier 

Rok 2013 – Alica v zázračnej krajine – kino Mier 

 Jeden z povinných predmetov prednes a štúdium rolí u nás vyučuje aj herec Spišského divadla 

Mgr.art. Mikuláš Macala. Aj v minulosti sme aktívne využívali spoluprácu s miestnymi hereckými 

osobnosťami. Isté obdobie vyučovali v LDO títo herci: Dana Košická, Mária Brozmanová, Michal Legíň 

a Peter Cibula. Musíme však podotknúť, že ich pôsobenie v pedagogickej oblasti bolo krátkodobé z dôvodu 

nesplnenia kvalifikačnej požiadavky/niektorí herci neabsolvovali povinné doplnkové pedagogické štúdium 

/DPŠ/ aj napriek tomu, že mali vysokú školu, alebo boli absolventmi iba strednej školy /nie Konzervatória/. 

Niekedy bola spolupráca prerušená aj z dôvodu časovej zaneprázdnenosti herca – pedagóga /zájazdy 
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s divadlom, nepravidelná pracovná doba/, čím nebolo možné zabezpečiť stabilný rozvrh hodín pre našich 

žiakov.  

Štruktúra pedagogického zboru 

Hudobný odbor – 35 učiteľov z toho 4 nekvalifikovaní – v súčasnosti si dopĺňajú kvalifikačnú požiadavku vo 

svojom odbore štúdiom na Konzervatóriu alebo vysokej škole. 

Výtvarný odbor - 5 kvalifikovaných učiteľov 

Tanečný odbor – 3 kvalifikované učiteľky 

Literárno-dramatický odbor – 2 učitelia z toho 1 nekvalifikovaný /bez DPŠ/ 

 

Spolupráca s miestnymi inštitúciami 
 Naša škola pravidelne prispieva k spestreniu 30-40 tich kultúrno-spoločenských akcií v meste i mimo 

neho v priebehu jedného školského roka. Žiaci a učitelia sa predstavujúi na otváraní vernisáži v Galérii 

umelcov Spiša, v Spišskom osvetovom stredisku a v Spišskom múzeu. Svojou hudbou a tancom spestrujú 

deň našim dôchodcom a telesne handicapovaným občanom. Kultúrnym programom sa pravidelne 

predstavujeme aj na plesoch a iných slávnostných podujatiach organizovaných mestom Spišská Nová Ves. 

Spolupracujeme s týmito inštitúciami: Spišské divadlo, Matica Slovenská, GUS, Spišské múzeum, Spišská 

knižnica, Spišské osvetové stredisko, Mestské kultúrne centrum, Centrum voľného času a Dardanely 

v Markušovciach. 

Súbory na škole 

Chorus cantoris – učiteľský zbor 

Music Harmony – učiteľská kapela 

Ľudová hudba Špjevanka 

Ľudová hudba Spišanček 

Hudobná skupina RUBIKON 

Hudobná skupina mladších žiakov 

Sláčikový komorný orchester 

Akordeónový súbor starších žiakov 

Akordeónový súbor mladších žiakov 

2 gitarové súbory 

Flautový súbor Lienky 

Spevácky zbor žiakov ZUŠ 

Spevácka skupina Pantlička 

Tanečná skupina HANDS 

Tanečná skupina Dance Sapiens 

Folklórny tanečný súbor Studzjenka 

Divadelný súbor Štúdio 12 
 

Úspechy v šk. roku 2012/2013 

Každoročne sa zúčastňujeme na množstve súťaží s regionálnou, celoslovenskou a medzinárodnou 

pôsobnosťou. Teší nás, že sme stále úspešní a obstojíme v silnej konkurencii.  
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• Krajská súťažná prehliadka Divertimento musicale 2012, komorný orchester  SYRINX získal 2. 

miesto, z tr. Mgr. D. Kotradyovej 

• Celoslovenská súťaž „Čarovná flauta“ 2012, Viktória Jakubcová získala 

 v II. kat. 3. miesto a Lenka Plichtová v III. kat. 3. miesto, z tr. Mgr. D. 

            Kotradyovej 

• V nadregionálnej súťaži KLAVÍR 2013 v Rožňave sa v sólovej hra na klavíri umiestnili v 

bronzovom pásme Viktória Lesňáková z tr. K. Böttcherovej DiS art., v striebornom pásme 

žiaci Veronika Kacvinská, Nina Gužáková z tr. Ľ. Gábikovej, Michal Kešeľák z tr. Mgr. E. 

Mišenčíkovej DiS.art., v zlatom pásme Andrea Mackovjaková z tr. K. Böttcherovej DiS.art. a 

Tomáš Palušák z tr. Mgr. E. Mišenčíkovej DiS.art. 

• Celoslovenská súťaž MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA 2013 v Kežmarku v IV. kategórií  

získal 1. miesto a cenu hud. skladateľa Milana Nováka žiak Filip Halečka, v Celoslovenskej 

súťaži „ Violončelová jeseň v Modre 201  v IV. kat. sa umiestnil v zlatom pásme s najvyšším 

počtom bodov, získal Cenu primátora a stal sa Laureátom súťaže, z tr. A. Motulkovej. Po 

tejto súťaži dostal Filip ponuku študovať hru na violončele v Londýne. 

• Medzinárodná gitarová súťaž Bojnice 2013, bronzové pásmo v Baby kategórií získal Jakub 

Novotný, strieborné pásmo v IV. kategórií získal Matúš Livora obaja žiaci  z tr. Z. Lukáčovej , 

Augustín Mušuta získal v II. kategórií zlaté pásmo z tr. Mgr.art. M. Zeleňákovej 

• Celoštátna súťažná prehliadka v hre na keyboard, strieborné pásmo v III. kategórií získal Ľ. 

Krajňák z tr. M. Konečného 

• Celoslovenská súťaž „Schneiderova Trnava“, bronzové pásmo v sólovej hra na klavíri získala 

Dominika Marová z tr. A. Brunckovej 

• Celoslovenská súťaž zameraná na interpretáciu populárnej, jazzovej a tanečnej hudby 

„Trenčianska zlatá lýra“ , 1. miesto získal Sláčikový komorný orchester pod vedením Bc. M. 

Kacvinskej 

• Medzinárodný festival Ivana Ballu 2013 Dolný Kubín, v súťaži Klavírna Orava Kláry 

Havlíčkovej 2013 Nina Gužáková získala v I. kategórií 5. miesto, z tr. Ľ. Gábikovej, Andrea 

Mackovjaková získala v II. kategórií  5. miesto z tr. K. Böttcherovej DiS.art 

• Medzinárodný festival Ivana Ballu 2013 Dolný Kubín, v súťaži Mladí gitaristi získal  v II. 

kategórií Augustín Mušuta 2. miesto z tr. Mgr. art. M. Zeleňákovej a Matúš Livora v IV. 

kategórií  5. miesto z tr. z. Lukáčovej 

• Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Z rozprávky do rozprávky , 

Štúdio 12 ZUŠ získalo 1.miesto 

• Celoslovenská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy,  s medzinárodnou 

účasťou v Kremnici pod názvom Prednášam teda som 2013, Alžbeta Štubňová získala v I. 

kat. poézia bronzové pásmo, Samuel Peter Cibula získal v II. kat. próza strieborné pásmo, 
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Zuzana Ogurčáková získala v II. kat. próza zlaté pásmo, Samuel Krajňák získal v IV. kat. poézia 

bronzové pásmo, žiaci z tr. E. Kopperovej 

• Krajská súťaž 19. Metamorfózy slova 59 Hviezdoslavov Kubín Michalovce, Štúdio 12 získalo 

2. miesto v kategórií detské recitačné kolektívy, z tr. E. Kopperovej 

Organizácia súťaží 

 Naša ZUŠ okrem spomínaných aktivít rozšírila svoju pôsobnosť aj na organizovanie viacerých súťaží. 

Pravidelne každý rok pripravujeme okresnú a  krajskú súťaž  Hnúšťanský akord.  

 Po prvý krát sme sa úspešne zhostili organizácie 1. ročníka súťažnej prehliadky v hre na 

dychových hudobných nástrojoch pre celý východoslovenský región, do ktorej sa zapojilo 45 

súťažiacich. Žiaci našej školy získali 10 ocenení v striebornom a bronzovom pásme, jedno ocenenie 

v zlatom pásmo v I.kategórií získala Lucia Leskovjanská,  tr. Mgr. D. Kotradyovej DiS.art a naša 

korepetítorka Ľ. Gábiková získala diplom za vysoko umelecky hodnotenú korepetíciu. Teší nás 

nielen úspech našich žiakov, ale ja milé slová členky poroty: “Ďakujeme za prežitie krásneho dňa 

v pohostinnom prostredí, skvelú organizáciu, množstvo darčekov a obrovskú vynaloženú  snahu,  

aby sme od Vás odchádzali s pocitmi krásne a zmysluplne prežitého dňa.“ 

 V tomto roku organizujeme v poradí 8. ročník  krajskej klavírnej súťaže, ktorá sa stretáva  s veľkým 

ohlasom a záujmom žiakov, pedagógov a porotcov. V tomto školskom roku máme prihlásených 98 

súťažiacich z celého východoslovenského kraja. Súťaž sa bude konať 15. apríla 2014. Pozvánku do poroty 

prijali profesori z Košického Konzervatória a Žilinskej Univerzity.  

Aktivity učiteľov 

 Pedagogický pracovník našej ZUŠ, nielen vyučuje,  ale aj sústavne prijíma nové vedomosti,   

ktoré prehlbuje, zdokonaľuje a rozširuje, aby jeho pedagogická spôsobilosť kráčala v súlade 

s najnovšími poznatkami. Neustále  vzdelávanie sa, využívanie programov kontinuálneho 

vzdelávania, pravidelná práca s hudobným nástrojom, hra v súboroch, učiteľskom zbore,  pop 

kapele vedie učiteľov k ochote meniť zaužívané postupy a metódy vyučovacieho procesu a využívať 

inovatívne postupy. Účasť našich učiteľov na množstve súťaží, spoločenských a súkromných 

akciách, koncertoch učiteľov napomáha k zdokonaľovaniu ich  tvorivých kompetencií. Pedagógovia 

našej školy pracujú v učiteľskom zbore Chorus Cantoris, pop súbore Music Harmony,  rôznych 

komorných zoskupeniach. 

Záver 

 V našej umeleckej škole pracuje 53 zanietených pedagogických a nepedagogických pracovníkov, 

ktorí spolu vytvárajú jedinečný celok založený na priateľstve, podpore, vzájomnej motivácií, spoločných 

výsledkoch, ktoré pravidelne prezentujeme na množstve koncertov a vystúpení. Nie sú to len koncerty 

žiakov, ale aj samotných pedagógov, ktorí sú ochotní a schopní  napredovať, zdokonaľovať a  rozširovať  

svoje zručnosti na hudobných nástrojoch, v  speve, tanci, prednese . Ponúkame  žiakom nášho mesta 

a širokého okolia umelecké vzdelanie na vysokej úrovni. Výsledkom je nespočetné množstvo prijatých žiakov 



7 

 

na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním, úspechy na súťažiach a v neposlednom rade aj ohlasy 

žiakov a verejnosti.  

  Je neodškriepiteľné, že 74 ročná tradícia našej ZUŠ  zanecháva hlbokú brázdu medzi obyvateľmi 

mesta Spišská Nová Ves, čo nám obyvatelia prejavujú hojnou účasťou a podporou na každom našom 

vystúpení, kde majú  možnosť posúdiť kvalitu našej práce.  

Na záver jedna z mnohých reakcií po koncerte učiteľov:  

„Už niekoľkokrát som sa zúčastnil podujatí organizovaných vašim mestom a to či už charakteru 

kultúrneho, spoločenského a ako aktívny športovec aj športových súťaží, akými sú napríklad 

večerné behy mestom, populárne hodinovky p. Česlu a samozrejme, nevynechal som ani hokejovú 

extraligu a na podujatia som chodil s radosťou a veľmi som sa na ne tešil. No zvlášť na mňa 

zapôsobili posledné koncerty uskutočnené vašou základnou umeleckou školou. Dovolím si povedať, 

že pripraviť a uskutočniť tak krásne podujatia stojí obrovskú námahu, trpezlivosť a húževnatosť 

spojenú s obrovskou zodpovednosťou žiakov a pedagógov. Rád by som sa touto cestou veľmi pekne 

poďakoval vedeniu tejto školy, osobitne p. riaditeľke Mgr.Eve Šterbákovej, ako aj všetkým 

pedagógom, ktorí svojou mravenčou prácou a vysoko-profesionálnou odbornosťou a prístupom k 

svojím žiakom dokázali spoločne pripraviť pre nás poslucháčov tak krásne kultúrno-estetické 

podujatie. Účasť primátora mesta, ako aj zástupcov VUC sú dôkazom, že etičnosť a kultúra vo 

vašom meste vám nie je ľahostajná. Patrí vám za to veľké poďakovanie. Lesk týmto spoločným 

vystúpeniam dodala aj krásna koncertná sieň vášho mesta. Záverečný potlesk tých 300 párov rúk 

bolo krásnou odmenou všetkým účinkujúcim, ako aj vyjadrením veľkej vďaky za krásny umelecký 

zážitok. Ešte raz všetkým ďakujem. Pohladili ste mi dušu a nie len mne.“ 

 Jaroslav Lepiš, divák z Kežmarku /uverejnené v Ičku/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi       Mgr. Eva Šterbáková, 

            riaditeľka ZUŠ 

 


