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ZAČÍNAME S CHUŤOU!

Revúcka najzákladnejšia umelecká škola začína svoj 66. školský rok. 
Popri bežnom vyučovaní a aktivitách nás čaká aj veľké sťahovanie. 
Základná umelecká škola v Revúcej nadväzuje na najlepšie tradície Hudobnej školy, 
ktorá tu bola založená už v roku 1952. Vo svojom prvom desaťročí bola v meste 
jedinou kultúrnou inštitúciou a jej učitelia mali hlavný podiel na organizovaní a rozvoji 
kultúrno-osvetovej činnosti. Získavali pre to i svojich žiakov aj ďalších nadšencov 
z radov amatérskych hudobníkov a ochotníkov.

Prvý riaditeľ školy založil sláčikový orchester a na scéne ochotníckeho divadla v Kohúte 
uviedli dokonca operety Gejzu Dusíka či Mamzelle Nitouche. V ďalších dekádach 
rokov postupne pribudlo k hudobnému odboru vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom 
i literárno-dramatickom odbore. Počas celého účinkovania školy pedagógovia viedli 
žiakov k verejným prezentáciám na podujatiach v regióne či na umeleckých súťažiach 
a prehliadkach. Revúcka „hudobka“ jednoducho mala cveng a jej učitelia skvelú povesť.

Vo svojej najlepšej ére na začiatku deväťdesiatych rokov mala naša škola takmer päťsto 
žiakov a viac ako dve desiatky pedagógov – všetko odborníkov na svojom mieste. 

Náš školský rok
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To vďaka nim bola v Revúcej aktívna veľká dychovka či kvarteto, výtvarníci 
bodovali na celoslovenských súťažiach a pokračovali ďalej na vysokých školách, 
deti hrali poetické i dramatické divadlo. Takmer každý žiak základnej školy 
v Revúcej si to na ZUŠke aspoň skúsil...

Nová doba síce rokmi znížila počty na súčasných 355 žiakov a 19 pedagógov, ale 
zároveň priniesla novinky a úspechy – napr. otvorenie nového audiovizuálneho 
študijného odboru. Okrem domovskej budovy v Revúcej sa naši žiaci učia aj 
na troch elokovaných pracoviskách: Lubeník, Jelšava a Muráň. V tanečnom 
odbore zaznamenali vlani celoslovenský úspech v súťaži, bábkarsky súbor 
sa prebojoval na krajskú prehliadku a výtvarníci majú za sebou prvé pokusy 
s animovaným filmom. Malí i väčší muzikanti sú pravidelnými sólistami na 
rôznych vernisážach, verejných koncertoch, hrajú v ľudových či tanečných 
kapelách. Muzikantsky sú verejne aktívni aj mnohí pedagógovia. Zborový 
spev s úspechom prezentujú detský kolektív Slniečka i zbor dospelých Quirin, 
ocenený v roku 2018 Plaketou mesta Revúca za úspešnú reprezentáciu na 
Slovensku i v zahraničí. Počas letných prázdnin navyše funguje už sedem rokov 
tematický detský denný tábor Slniečko.

Exkluzivitu v aktivitách školy si drží celoslovenská súťaž vlastnej hudobnej 
tvorby žiakov základných umeleckých škôl Talent Revúca, ktorú organizuje 
naša ZUŠka od roku 1995. V odbornej porote zasadajú hudobní skladatelia 
a pedagógovia konzervatórií. Originálna súťaž dáva priestor mladým tvorcom 
a pre mnohých je odrazovým mostíkom do profesionálnej kariéry hudobných 
skladateľov.

V tomto školskom roku bude ZUŠ „prezliekať kabát“ – na základe 
odsúhlaseného projektu sa plánuje rekonštrukcia budovy školy na Okružnej ulici 
pre zníženie jej energetickej náročnosti. Bude to znamenať dočasné vyučovanie 
v náhradných priestoroch, ale potom sa vynovené triedy znova rozozvučia, 
roztancujú a zahrajú všetkými farbami. 

Naša škola vytvára v Revúcej priestor pre voľný čas detí a mladých. Svojím 
špeciálnym pôsobením na ušľachtilé vlohy žiakov kultivuje ich intelekt a takto 
azda zachráni to, čo sa inde pokazí. Zachovajte priazeň našej ZUŠ a držte palce, 
aby sa stavebná rekonštrukcia vydarila. Šťastlivý nový školský rok!
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PESTRÁ JESEŇ ŽIVOTA

Mesiac október nám pripomína jednu zo vzácnych cností človeka 
– úctu k starším, zrelým ľuďom, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami 
a konanie obohatené životnými skúsenosťami.
„Tak, ako po lete prichádza nádherný čas jesene, keď sa príroda odieva do 
pestrofarebných šiat, tak aj život každého človeka prechádza mnohými míľnikmi 
a každá etapa má svoje čaro.“

Týmito nežnými a dojemnými slovami privítala učiteľka Katarína Sušilová 
v koncertnej sále ZUŠ dňa 23. októbra 2018 prítomných, ktorí boli pozvaní na koncert 
„Z úcty k starším“. Úcta k starším by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. 
Oni si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli praktickú múdrosť, ktorú odovzdávajú 
mladším. Venujú sa činnostiam, ktoré ich zaujímajú a napĺňajú a na ktoré vo svojom 
produktívnom veku nemali čas. 

Učitelia ZUŠ v Revúcej nezabúdajú na svojich bývalých kolegov nielen v októbri, ale 
ani v priebehu celého roka. Podujatia, ktoré škola organizuje, sú v pozornosti seniorov 
a tí sa ich s radosťou zúčastňujú. Veď koho by nezaujímalo dianie tam, kde strávil 
veľký kus svojho produktívneho života. 

Aj účinkujúce deti si chceli uctiť svojich starkých, ktorých sa v koncertnej sále zišlo 
tiež dosť. Deti majú rady svojich rodičov, ale svojich starkých milujú zo všetkých 
najviac, nedajú na nich dopustiť! U babky a dedka nemajú toľko povinností a úloh, 
starkí majú na nich čas, jedlá od babky chutia vždy najlepšie... A tak deti hrali, 
spievali, recitovali i tancovali pre svojich najlepších starých rodičov.

S láskou nás svojím hudobným, dramatickým a tanečným umením potešili: Tomáš 
Alex Gombár, Terézia Motyčková, Natália Fašková, Nela Barboriaková, Michal 
Siman, Eliška Beňušová, Natália Klimová, Alica Ichnatolyová, Viktória Kováčová, 
Ria Mišuráková, Alex Grlák, Nikolas Porteleki, Juraj Prč, Emma Skybjaková a Milan 
Bukóci. S niektorými deťmi účinkovali aj učitelia – Ľubica Beňušová, Renáta 
Brezovská, Peter Beľák a Denis Gono. 

Program, ktorý pre nás všetkých deti predniesli, bol pestrý, zvládnutý bez 
najmenšieho zaváhania, ale hlavne bol zo srdca každého účinkujúceho. Ďakujeme!
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HALLOWEENSKA NOC VERZUS PYŽAMOVÁ PÁRTY
Dobrodružná prespávačka v škole s nočným dobrodružstvom masiek.
Verte či nie, stretla som vám 29. októbra 2018 v podvečer na čerpacej stanici v Revúcej 
čudné osoby s fakľami, baterkami, čelovkami... Prejdem pár metrov a tie indivíduá 
sa nachádzajú v nákupnom centre TESCO a spievajú tam, zabávajú predvianočných 
nakupujúcich, ba aj personál.

Nebol to nik iný ako detský spevácky zbor Slniečka so svojou vedúcou, učiteľkou 
Renátou Brezovskou a riaditeľkou ZUŠky Monikou Štepitovou. Učiteľka Zuzana 
Almáši so svojím ostrieľaným tímom „žien a chlapov“ (ako to ona vravieva) zmenila 
tieto nevinné detské tváričky na monštrá (a nie len detské), ktoré sa v niektorých 
prípadoch zľakli aj samy seba. O kreativite ľudí z výtvarného odboru a zúčastnených 
osôb niet pochýb... V pripravených sieťach na stromoch pred ZUŠ sa ocitli tučné 
nechutné pavúky!

Po návrate z pochodu sa „masky“ občerstvili teplým čajom a pizzou. Pre správne 
„príšery zo záhrobia“ bola noc „ešte mladá“ a tak sa mohlo začať jašenie. Deckám 
sa naozaj žilo...! Osídlili celú ZUŠku: v triede hudobnej náuky bola jedáleň, spálňu 
im prepožičal tanečný odbor, v triede literárno-dramatického odboru sa nachádzala 
obývačka a v koncertnej sále sa tancovalo a súťažilo (diskotéka vďaka Adamovi 
Kotlarčíkovi; súťaže, hry a celková dramaturgia vďaka Renátke Brezovskej a Zuzke 
Almáši). Verím, že všetci zúčastnení si Halloween užili ako sa patrí, táto noc sa totiž 
zapíše do histórie ZUŠ ako naozaj prvá. 

Na druhý deň ráno si po raňajkách prišli po svoje ratolesti rodičia. Myslím, že na 
záver môžem povedať za všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na príprave aj realizácii, že 
to bola vydarená akcia, ktorá splnila svoj účel. A do roka a do dňa sú tu monštrá zas! 

V mene riaditeľstva ZUŠ ďakujem srdečne rodičom za dôveru a neustálu spoluprácu, 
taktiež za bohaté gastronomické zabezpečenie, ďalej ďakujem vedeniu hypermarketu 
TESCO za sponzorské dary a pizzérii Trio za dobrú pizzu.

Menšie „masky“: Timea Balagová, Tamara Kozáková, Nela Barboriaková, Martin 
Schü�, Adam Durjančík, Eliška Boldišová, Alica Ichnatolyová, Lucia Palašová, Eva 
Bukóciová, Emma Hviščová, Matrina Viktória Csutorová, Daniela Durjančíková, 
Šimon Kotlarčík, Adam Kotlarčík, Milan Bukóci, Kristína Tkáčiková, Radka Bútorová, 
Eliška Beňušová, Diana Balážiková, Štefan Makróczy, Simona Juhásová, Ema 
Zlatnická.
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Väčšie „masky“: Zuzana Almáši, Ľubica Beňušová, Renáta Brezovská, Monika 
Štepitová, Petra Oravcová, Michal Šimko, Diana Dorčáková, Tímea Petrovičová.

To isté podujatie očami žiaka:
Keď sme prišli do ZUŠky, tak sme najprv urobili halloweenskú výzdobu. Keď 
sme dokončili výzdobu, tak sme si vybalili veci a išli sme do mesta strašiť ľudí 
v maskách. Veľmi som sa na to tešil, lebo som niečo také nikdy nezažil a vždy 
som americkým deťom na Halloweena závidel. Keď sme prišli naspäť do ZUŠky, 
tak sme tú výzdobu poukladali po dvore školy. Počas toho, ako sme vyzdobovali, 
tak nám prišla pizza, ktorú sme si objednali. Všetci sa na pizzu tešili, lebo sme 
už všetci boli hladní. Keď sme dojedli, tak sme sa konečne začali zabávať. Najprv 
sme išli dole do koncertnej sály a tam sme asi polhodinu tancovali. Potom za nami 
prišli učitelia, že si zahráme hru. Po celej škole schovali loptičky troch farieb a ten, 
kto nájde z každej farby aspoň jednu loptičku – vyhrá! Ale bol v tom háčik, po 
celej škole zhasli svetlá, takže sme to mali o niečo ťažšie. Mne sa to veľmi páčilo, 
lebo sa rád hrám na detektíva. Keď sme tú hru dohrali, tak sme zase išli tancovať. 
Neskôr za nami prišli učitelia, že pre nás majú pripravené karaoke. Zo začiatku 
sa mi to veľmi nepáčilo, lebo som sa bál, že budem zle spievať, ale keď som začal 
spievať, tak som od mikrofónu nechcel ísť preč. Keď už bolo veľa hodín, tak sme sa 
rozdelili na mladších a starších, tí mladší si už išli ľahnúť do spacákov a pustili si 
nejakú rozprávku, zatiaľ čo my sme spievali karaoke. Neskôr nás zavolali učitelia, 
že už si máme ľahnúť aj my. Nám sa nechcelo ísť spať, lebo sme neboli unavení, 
tak sme sa ešte v spacákoch rozprávali. Ráno, keď sme vstali, tak nám učitelia 
pripravili raňajky ako napríklad muffiny a jogurty. Keď sme dojedli raňajky, 
tak sme si začali baliť veci a pomaličky sme išli domov. Domov sa mi veľmi 
ísť nechcelo a pokojne by som tam ostal ešte jednu noc. Toto bola asi najlepšia 
prespávačka v škole, ktorú som mal a dlho na to budem spomínať.

Milan Bukóci
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VÝCHOVNÝ KONCERT
Žiakom hudobného odboru sme predstavili Eugena Suchoňa nielen ako 
klaviristu, dirigenta, pedagóga a hudobného skladateľa, ale tiež ako 
neobyčajne ľudského, chápajúceho a láskavého človeka.
Koncert venovaný 110. výročiu narodenia autora našej národnej opery sa uskutočnil 
29. novembra 2018 v koncertnej sále našej školy a bol trochu iný, než sú naše verejné 
koncerty.... 

Na úvod koncertu zaznela v podaní komorného speváckeho zboru Quirin pieseň 
Bodaj by vás vy mládenci, takže aj žiaci mohli posúdiť spevácke výkony svojich 
učiteľov. Potom privítala prítomných žiakov i rodičov učiteľka Ľubica Beňušová, 
ktorá účinkujúcich uvádzala. Zazneli skladbičky zo skladateľovho cyklu Obrázky zo 
Slovenska, ktoré Eugen Suchoň venoval deťom. 

Predstavili sa: komorné zoskupenie učiteľov Quirin (Henrieta Hamarová, Milina 
Chalupková, Ľubica Beňušová, Renáta Brezovská, Monika Štepitová, Katarína 
Sušilová, Peter Beľák, Michal Šimko, Anna Joachimová, Jaroslav Petr), ďalej žiaci 
Eliška Beňušová, Sofia Paulína Hrivnáková, Ondrej Bo�o, Alex Grlák, Terézia a 
Kristína Motyčkové, Tamara Hrbálová, Veronika Franková, Hana Bo�ová, Matúš 
Poprocký, Tomáš Alex Gombár, Sabína Rojáková a učitelia Peter Beľák a Denis Gono. 

Hymnická zborová pieseň Aká si mi krásna zaznela v závere koncertu v podaní 
Quirinu. O hudobnom skladateľovi sa žiaci dozvedali z filmového dokumentu, 
ktorý pripravil, komentoval a žiakov aj aktivizoval učiteľ Michal Šimko. Na plátne 
sa postupne odvíjali zaujímavé momentky zo života skladateľa, ako aj spomienky 
jeho detí a vnukov na vzácneho človeka. Verím, že sa nám netradičným koncertom 
podarilo zanechať nielen dobrý pocit z peknej hudby, ale aj poznatky o autorovi 
Krútňavy, našej národnej opery.
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BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ...
... možno príde Mikuláš! Žiaci-herci literárno-dramatického odboru 
zo skupinky na elokovanom pracovisku v Lubeníku v decembri už 
pravidelne prinášajú do škôl i kultúrnych domov radostnú náladu.
V decembri sme v predvianočnom mikulášskom období už druhý rok v rade za 
sebou hrali predstavenie „Možno príde aj Mikuláš“, a to v Lubeníku, Revúcej, 
Jelšave, Podbrezovej, Revúckej Lehote a Magnezitovciach. Detský divadelný súbor 
POD VEŽIČKOU, ktorý tvoria spoločne žiaci LDO elokovaného pracoviska ZUŠ 
v Lubeníku a žiaci tamojšej Základnej školy Sama Tomášika sa predstavili takto: 
6. 12. o 15.30 v Dome kultúry Jelšava – pre verejnosť; 6. 12. o 18.00 v Bábkovej 
sále MsKS Revúca – pre verejnosť; 7. 12. o 15.30 v spoločenskej sále Alfa v MsKS 
Revúca – pre SlovMag Lubeník; 9. 12. o 15.00 v Kultúrnom dome v Revúckej 
Lehote – pre verejnosť; 11. 12. o 9.00 v Dome kultúry Ž. P. Podbrezová – pre ZŠ 
Kláry Jarunkovej Podbrezová; 15. 12. o 15.00 v Kultúrnom dome Magnezitovce –
pre verejnosť.

Spolu so žiakmi účinkovali aj dvaja pedagógovia zo ZŠ Lubeník a v jedom prípade 
som si s deťmi zahral aj ja. Malo to na žiakov pozitívny vplyv a umocnilo to kvalitu 
predstavení pre dospelého diváka.
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VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ 2018
Tradičný decembrový koncert žiakov zo všetkých piatich vyučovacích odborov 
sa uvaril, namiešal a pripravil tak, aby sa všetko mohlo podávať čerstvé v utorok 
11. decembra 2018 podvečer v divadelnej sále Domu kultúry v Revúcej.

Zo zdrojov, ktoré si neželajú byť menované, sa nám podarilo získať kľúčový recept na 
podávanú Vianočku dobrej nálady:
Počet porcií: každý sa nasýti. Čas prípravy: 60 minút. Čo potrebujeme: všetky noty, vybrané hudobné nástroje, 
niekoľko párov šikovných rúk, usilovnosť, trpezlivosť, lásku, pozornosť, úsmev a dobré slovo.

Postup: Najprv vezmeme noty, jednotlivé hudobné nástroje a šikovné ruky, a s poriadnou dávkou usilovnosti 
trpezlivo vypracujeme základný korpus, ktorý budeme neskôr potrebovať. Medzitým nezabudneme nachystať 
milé slová a úsmevy na konečné ozdobenie. Keď máme všetko starostlivo pripravené, na nejaké teplé miesto 
s láskou usadíme všetkých budúcich konzumentov a môžeme začať. Základný korpus rozdelíme na jednotlivé 
úhľadné rovnaké dieliky, ktoré potom pomaly a s citom postupne opatrne navzájom prepletáme. Občas pridáme 
dávku milého slova, trochu úsmevu a za neustálej pozornosti láskavých konzumentov prekladáme potleskom. 
Keď je všetko hotové, uložíme do vopred pripraveného vyhriateho srdiečka. Necháme pôsobiť a potom vždy, 
keď máme chuť, po kúskoch odkrajujeme a pochutnávame si pre dobrú náladu svoju i našich blízkych.

Čo dodať? Všetci si pochutili! 

de
ce
m
be
r



ja
nu
ár

REVÚCKA FOTOGRAFIA S NAMI
Fotografia. Jedno cvaknutie – a na svete je dokonalý odraz reality. O čom sa 
v minulosti mohlo  umelcom len snívať, teraz je dostupné takmer každému. 
„Papierový obraz“ dokumentuje naše životy, momenty obyčajné aj výnimočné, až 
sa zdá, že fotografom môže byť už dnes každý, kto vlastní fotoaparát. Fotografom 
áno. Umelcom však nie. Keď sa ale objaví niekto výnimočný, niekto, kto dokáže 
zachytiť všednú realitu nevšedne, kto vidí, čo iným uniká a dokáže stlačiť spúšť 
v ten správny okamih, vtedy sa rodí umenie.

V revúckom Mestskom dome kultúry sa už stalo príjemnou tradíciou, raz v roku 
dať priestor domácim fotografom. A je dobré, že to Revúčania využívajú. 
Vo výstavnej sieni MsKS sa tak verejnosť môže pokochať skutočným fotografickým 
umením.

Na aktuálnej výstave REVÚCKA FOTOGRAFIA, ktorá končila 9. januára 2019, 
bolo vystavených 68 originálnych fotografií od 11 individuálnych umelcov. Tucet 
doplnil takpovediac kolektívny tvorca – žiaci ZUŠ Revúca, ktorí sa učia tomuto 
krásnemu kumštu v novom audiovizuálnom odbore a odbore výtvarnom. Žiaci 
vystavili spolu 16 fotografií.

Ak je niečo na pozeranie a každý to vidí, je to vnímanie. Ak nie je nič na pozeranie 
a vy to predsa vidíte, je to poézia. Ak dokážete pomocou fotoaparátu, aby to videli 
aj iní, je to – fotografia. Ďakujeme našim žiakom za príjemný vizuálny zážitok!

FAŠIANGOVÝ KONCERT
Už sa Fašiang kráti, viac sa nenavráti – v znamení tejto prípoviedky 
sa nieslo zábavné popoludnie dňa 13. februára 2019 v ZUŠ v Revúcej, 
v priestoroch 1. slovenského literárneho gymnázia. 
Boli sme plní očakávania, pretože sme sa pri fašiangovej príležitosti prvýkrát 
predstavili verejnosti v tomto úžasnom prostredí (pod dočasnou strechou počas 
rekonštrukcie budovy na Okružnej ulici), v ktorom dýcha história a ktoré si zaslúži 
podobné podujatia.

V maskách sme si boli všetci rovní – pedagógovia i žiaci a spoločne sme bavili 
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publikum. K dobrej atmosfére prispelo i vystúpenie Detskej ľudovej hudby Pajtáši, 
ktorej tóny sa niesli až za múry školy a zďaleka vítali prichádzajúcich. Sprievod 
účinkujúcich v maskách bol poriadne hlučný, ako sa na fašiangy patrí.

Pestré skladby striedalo hovorené slovo , vtipné scénky i tanečné kreácie. Znova sa 
ukázalo, že keď sa spoja všetky odbory – HO, LDO, TO, VO – výsledok je skvelý. 
Publikum snahu zúčastnených aj patrične ocenilo bravúrnym potleskom. Sme vďační, 
že môžeme šíriť umenie i týmto spôsobom a tešíme sa na ďalšie podujatia.

V programe účinkovali: V. Kováčová, S. Rojáková, T. A. Gombár, D. Balážiková, 
R. Siman, M. Anner, R. Zavacká, T. Hegyová, T. Balagová, P. Králiková, Š. Siman, 
M. Bukóci, R. Mišuráková, E. Skybjaková, A. Grlák, D. Jakubejová, N. Barboriaková, 
O. Senková, E. Hviščová, A. Kotlarčík, A. Hamarová, L. E. Gombár, E. Bukóciová, 
A. Ichnatolyová, K. Pástorová, K. Radnótyová, K. Vajdová, H. Bo�ová, T. Hrbálová, 
K. Motyčková, T. Motyčková, J. Prč, M. Poprocký.
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NÁŠ PRVÝ ZUŠ-BÁL
Konečne je to tu! Po plese v opere, mestskom, poľovníckom, školskom, škôlkarskom, 
kresťanskom a ktovie ešte akom, konečne sa to stalo skutočnosťou. Dočkali sme sa aj 
plesu ZUŠ, ktorý však nevoláme ples, ale – bál!

V spoločenskej sále Alfa v Mestskom dome kultúry 1. marca 2019 večer celonočnú 
príjemnú zábavu otvorili príhovorom zástupkyňa primátora mesta Lucia Medvecová 
a prípitkom riaditeľka ZUŠ Monika Štepitová. V úvodnom večernom programe bálu 
účinkovali, okrem moderátorov L. Pribolovej a J. Genčanského, súčasní i bývali žiaci 
našej ZUŠky – D. a D. Karalovci, Ľ. Repák, P. Turisová so sprievodom Ľ. Beňušovej, 
T. Zajaková a tanečná skupina No limit. V priebehu večera sa ešte o dobrú zábavu 
starali aj účinkujúci učitelia – P. Beľák a D. Gono.

A potom už bežala príjemná a veselá, bezstarostná tanečná zábava. Prvé tanečné kolo 
prvého revúckeho ZUŠ bálu hrala mimoriadna kapela... Vlastne, potom aj všetky 
ostatné, lebo inú kapelu sme nemali. Hudobná párová formácia EXPERIENCE...!

Na záver správy z bálu, jeden tanečný fór – tento poznáte? Tanečný ples je v plnom 
prúde. Sála natrieskaná, že sa tancujúci sotva môžu hýbať. Keď hudba dohrala, hovorí 
istý dobre vychovaný tanečník dáme: „Slečna, ďakujem vám za tanec.“ A ona na to: 
„Za tanec? Ja som predsa netancovala, iba som si razila cestu k východu!“

Dovidenia na druhom ZUŠ-bále v roku 2020!
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DEŇ UČITEĽOV
„Kto rozmýšľa o tom, ako prežiť rok, ten zasadí pšenicu. Kto rozmýšľa 
o desaťročiach, sadí stromy. Kto rozmýšľa o večnosti, vychováva deti.“
Učiteľova práca i poslanie pohybujú sa v blízkosti vecí posvätných. Lebo pedagóg 
je kostolník, zažíhajúci prvú sviečočku v kaplnke detskej hlavy. Ak tú prácu robí 
nehodný či ponížený, sviečočky budú čadiť. Doprajme deťom čistý plamienok, pretože 
v budúcnosti budeme zúfalo potrebovať čistých. Už dnes by ich bolo treba ako soľ.

Naozaj je to veľmi dobre, že oceňovanie práce pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov 
sa stalo aj v Revúcej už tradíciou. Je to príhodný spôsob na to, aby Mesto vyjadrilo 
uznanie, vďaku a úctu záslužnej práci pedagógov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Aj v roku 2019 – presne 28. marca – sa v Mestskom dome kultúry uskutočnila 
slávnosť ocenenia pedagogických osobností mesta Revúca, ktoré už desaťročia usilovne 
a obetavo pracujú s deťmi a mládežou, ktorí sa mimoriadnym spôsobom pričinili 
o dobré meno učiteľského stavu...

Ocenenia za prínos a aktívnu prácu v oblasti výchovy a vzdelávania odovzdávali 
primátor Július Buchta a Tatiana Kršková, predsedníčka Komisie školstva a kultúry 
Mestského zastupiteľstva

Po štyroch dámach pedagogičkách materskej a základných škôl si Plaketu J. A. 
Komenského prevzala aj naša kolegyňa – učiteľka ZUŠ pani Renáta Brezovská, DiS. art.

Renáta Brezovská pôsobí v našej ZUŠke od roku 
1982 ako učiteľka hudobného odboru v oddelení 
dychových a strunových nástrojov. Má profesionálny 
prístup k práci, snaží sa pochopiť, poznať a akceptovať 
osobnosť svojich študentov, vníma ich ako 
rovnocenných partnerov. Jej vynikajúce odborné 
vedomosti, všeobecný prehľad, humánny a tvorivý 
prístup vo vyučovaní z nej robia výborného pedagóga. 
Dokáže inšpirovať a spolupracovať s inými učiteľmi, 
kolegom nikdy neodmietne pomoc a radu.

Pri vyučovaní i všetkých mimoškolských aktivitách 
s nadšením odovzdáva žiakom svoje vedomosti 
i osobné skúsenosti, snaží sa, aby si jej zverenci 
vytvorili dobrý vzťah k hudbe a umeniu. Pod jej 
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vedením dosiahli žiaci úspechy na mnohých súťažiach nielen v rámci regiónu, 
ale aj celého Slovenska. Niekoľkokrát získala so svojimi hudobníkmi popredné 
ocenenia na celoslovenskej súťaži Čarovná flauta v Nižnej, celoslovenskej súťaži 
Melódie priateľstva a nadregionálnej súťaži Pódium mladých umelcov. Počas 
pedagogickej praxe prešlo jej rukami veľa žiakov, z ktorých sa stali profesionálni 
hudobníci. Renáta Brezovská má dlhoročný podiel na rozvoji Základnej umeleckej 
školy v oblasti výchovy a vzdelávania a prezentácie školy. V rokoch 2002 – 2007 
pôsobila v ZUŠ Revúca ako zástupkyňa riaditeľa školy a v rokoch 2012 – 2016 ako 
riaditeľka školy. Bola jednou z iniciátoriek vzniku Detského denného tábora Slniečko 
a muzikálových projektov Putá, Chains. Intenzívne sa podieľa na príprave aj realizácii 
rôznych podujatí a projektov v rámci školy, mesta a okolia. Je ďalšou dirigentkou 
speváckeho zboru QUIRIN a detského speváckeho zboru Slniečka pri ZUŠ. Dlhoročne 
pôsobila v dychovej hudbe Gemerčanka, vlastnou interpretáciou obohatila veľa 
kultúrno-spoločenských podujatí. Za svedomitú prácu, ktorú naša kolegyňa 
Renáta Brezovská počas odpracovaných rokov v ZUŠ odviedla, jej patrí uznanie 
a poďakovanie.

Všetci jej k zaslúženému oceneniu srdečne blahoželáme!

ŠIKOVNÍ ŽIACI Z ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK
V priestoroch Prvého slovenského literárneho gymnázia, ktoré sa stalo naším 
dočasným pôsobiskom, sa dňa 4. apríla 2019 uskutočnil koncert „Od nás pre vás“.

Vystúpili na ňom šikovní žiaci učiteľov Hamarovej, Kederovej, Bednarčíkovej, Gona 
a učiteľky Oravcovej z elokovaných pracovísk Lubeník, Jelšava a Muráňa.

A čo bolo na tomto koncerte iné ako na ostatných? Programom koncertu 
nesprevádzali učitelia, ako to býva zvykom, ale žiačky učiteľky Hamarovej.

Koncert mal dobré ohlasy zo strany divákov. Najviac sa im páčilo, že žiaci sa zapojili 
sami do programu nielen ako účinkujúci, ale i ako moderátori. 

Čo dodať na záver? Azda len citát, klasika: „Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje 
ani tak sluch ako srdce.“

žiačka Tamara Hegyiová
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HUDOBNÍK SA VYJADRUJE HUDBOU
Po ďalšom úspešnom ročníku súťaže umeleckých škôl 
Talent Revúca 2019.
V priestoroch s úžasným geniom loci – v historickej druhej budove Prvého 
slovenského gymnázia z roku 1873 – sa v Revúcej uskutočnilo mimoriadne umelecké 
podujatie. Celoslovenská súťažná prehliadka vlastnej hudobnej tvorby žiakov 
základných umeleckých škôl TALENT REVÚCA, ktorú usporadúva revúcka ZUŠ už 
22 rokov, prebehla s úspechom 11. apríla 2019. Opäť dala priestor malým i väčším 
talentom, potešila divákov každého veku a inšpirovala ďalších, aby si nadanie v sebe 
nenechávali iba pre seba. Je to predsa naším človečenským poslaním, aby sme sa 
o svoje duchovné dary delili nezištne s inými a rozjasňovali náš malý i dospelý svet.

Pre historické porovnanie – počas 22 ročníkov súťaže TALENT odznelo v Revúcej 
viac ako 520 autorských skladieb malých autorov zo 75 umeleckých škôl z celého 
Slovenska. Viacerí víťazi minulých ročníkov sú dnes hudobní skladatelia známi nielen 
u nás, ale aj v zahraničí. 

Tohto roku sa v štyroch hudobných kategóriách – melodické nástroje, harmonické 
nástroje, skladby pre komorné súbory a umelá pieseň – predstavili žiaci v troch 
vekových kategóriách až do veku 19 rokov. Do Revúcej pricestovali žiaci so svojimi 
pedagógmi od Bratislavy až po Gelnicu. Devätnásť nových pôvodných súťažných 
skladieb od 15 autorov interpretovali buď autori sami, alebo za spoluúčinkovania 
spolužiakov. Celkovo sa predstavilo v koncertnej sále ZUŠ 26 interpretov pred 
odbornou porotou, ktorú tvorili hudobné pedagogičky Mgr. art. Mária Lenková 
a Mgr art. Martina Kachlová za predsedovania hudobného skladateľa a pedagóga 
košického konzervatória Mgr. art. Norberta Bodnára. Ten meria cestu do Revúcej 
a sleduje kvalitu súťaže od jej začiatkov, takže tohtoročnú úroveň súťaže pochválil 
nanajvýš kvalifikovane: „Tento ročník priniesol až prekvapivo veľmi veľa invenčných 
skladbičiek“.

A tak napokon porota, ktorá mala v ten deň azda najťažšiu úlohu zo všetkých 
zúčastnených, udelila a odovzdala dokopy 19 cien vo všetkých kategóriách. Navyše 
ocenila originálne spracovanie ľudovej piesne od Kristíny Motyčkovej a cenu 
primátora získal Alex Grlák, obaja z domácej ZUŠ Revúca. Laureátom súťaže sa 
v tomto ročníku stal Michal Pajtáš zo ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave.

Bol to veľmi príjemný deň aj pre divákov, ktorí si našli cestu do koncertnej sály ZUŠ. 
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Pod starobylou školskou strechou vládla slávnostná a priateľská atmosféra so 
skvelou originálnou hudbou hýriacou nápadmi. Pri niektorých interpretoch 
hrajúcich vlastné skladby nevdojak prichádzali na myseľ virtuózni detskí 
hudobní géniovia ako Mozart a spol.

„Podporovať tvorivosť a fantáziu u detí je potrebné, pretože je to určitý 
vyjadrovací prostriedok. Pre niekoho je prirodzenejšie vyjadrovať sa slovom, pre 
iného farbou či pohybom a nám hudobníkom je najvlastnejšie vyjadrovať sa práve 
hudbou,“ uviedla Monika Štepitová, riaditeľka hostiteľskej ZUŠ Revúca na záver 
ďalšieho úspešného ročníka súťaže TALENT REVÚCA 2019.

ŠTYRIDSAŤ ROKOV DRUŽBY
Je to už neuveriteľných 40 rokov, čo trvajú družobné kontakty 
a spolupráca medzi Základnou umeleckou školou v Revúcej 
a Hudobnou školou F. Chopina v Gödöllő.
Počiatky spolupráce siahajú do roku 1979, kedy z pera vtedajších riaditeľov 
oboch škôl – Jána Kaspera a Pálfálvi Ferenca bola postavená družba na pevných 
základoch a pravidelných výmenných pobytoch žiakov a učiteľov týchto 
spriatelených škôl. Významnú úlohu v tomto zohrala vtedajšia učiteľka ĽŠU 
v Revúcej – pani Tamášová, iniciátorka tohto dlhoročného umeleckého, ale aj 
ľudského priateľstva.

Štyridsiate výročie sa konalo v dňoch 15. 5. – 18. 5. 2019. Keďže išlo o okrúhle 
jubileum, všetko bolo slávnostnejšie, všetkého bolo viac – dva výmenné pobyty, 
dva koncerty, širšia účasť a záujem verejnosti, o čom svedčí aj účasť zástupcov 
mesta a slávnostný príhovor primátora nášho mesta Ing. J. Buchtu na revúckom 
koncerte. Osobitým momentom výročia bol fakt, že aktérmi výmenných 
pobytov a predovšetkým slávnostných koncertov boli samotní pedagógovia. 
Koncerty očarili poslucháčov nielen kvalitným výkonom, ale aj inštrumentálnou 
pestrosťou, vokálnymi vstupmi a bohatým žánrovým zameraním. Zneli ľudové 
piesne, tance z čias renesancie a veľké hudobné skvosty. Pomyselnou čerešničkou 
na torte bola spolupráca slovenských a maďarských pedagógov v samotnom 
programe koncertov a spoločný zborový výstup na záver.
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Po koncertoch nasledovali slávnostné recepcie, počas ktorých si hostia pripravili 
pre domácich milé prekvapenie – maďarskí kolegovia sa predstavili spevom 
slovenských ľudových piesní a naši učitelia ponúkli momenty z repertoáru 
SZ Quirin.

Ak by sme mali stručne charakterizovať oslavy výročia, použili by sme slovné 
spojenia – milé prijatie, zaujímavý koncert, pestrý program, pohostinnosť 
a starostlivosť. Za vydarený priebeh osláv patrí veľké poďakovanie vedeniu ZUŠ 
v Revúcej a Zeneiskoly F. Chopina v Gödöllő. Poďakovanie ďalej patrí Annamárii 
Hozovej, našej dvornej tlmočníčke, v osobe ktorej sa snúbila flexibilita, ústretovosť 
a obetavosť – priateľ školy v tom najpravdivejšom zmysle slova. V neposlednom 
rade poďakovanie patrí aj nezuškárskym členom SZ Quirin.

Traduje sa, že hudobný jazyk je tým najuniverzálnejším jazykom sveta a my 
sme presvedčení, že spoločné oslavy 40-ročnej družby boli jasným príkladom 
opodstatnenosti tohto výroku.

V programe účinkovali učitelia a priatelia ZUŠ v Revúcej: J. Beľák, P. Beľák, 
R. Brezovská, K. Fašková, D. Gono, J. Genčanský, H. Hamarová, A. Hricovínyová, 
M. Kochjarová, K. Nikmonová, J. Petr, M. Rusnáková, K. Sušilová, M. Šimko, 
I. Škvarla, M. Štepitová.
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KONCERT KU DŇU MATIEK
„Matka je len jedna a tejto bytosti by mal každý za všetku jej lásku 
a obetavosť prejaviť úctu a vďaku.“
Aj naša škola každoročne usporadúva takýto koncert venovaný sviatku Dňu 
matiek, ktorý sa v tomto šk. roku konal 21. mája 2019 v ZUŠ. Hovoreným slovom, 
tancom, spevom a hrou na rôzne hudobné nástroje si tak žiaci chceli uctiť všetky 
mamky a staré mamy. Milým prekvapením bolo, že každý žiak po svojom 
vystúpení daroval svojej mamke alebo starej mamke kvietok, čo ich zaiste potešilo 
a dojalo.

„Mama je najvernejším priateľom, ktorého máme. Je pri nás vždy, keď prekonávame ťažké 
životné skúšky, krízy, neúspechy. Je pri nás v nešťastí, pomáha nám, keď nás priatelia 
opúšťajú, keď sa topíme v problémoch. Vždy a napriek všetkému bude s nami držať 
a usilovať sa pomôcť a poradiť nám, aby rozptýlila chmáry a prinavrátila mier 
do našich sŕdc.“ 

Na záver sa organizátori koncertu rozlúčili s mamkami a zaželali im hodne 
pohody a ešte veľa, veľa zdravia v ďalších rokoch života.

Na príprave koncertu sa podieľali: Sofia Šebesténová, Sofia Tkáčiková, Lenka 
Hudecová, Ellie Hutyrová, Vesna Cora Roharik, Liana Spišáková, Petra 
Kožuchová, Vanesa Šuhajová, Timotej Huťan, Paulína Králiková, Eliška Sophie 
Lácová, Vanda Almáši, Terézia Motyčková, Vladimíra Angela Betyárová, Michal 
Siman, Natália Fašková, Alex Grlák, Lenka Adamová, Juraj Prč, Libor Paulovský, 
Nela Podhradská, Ria Mišuráková, Emma Skybjaková, Martina Viktória 
Csutorová, Emma Zlatnická, Kristína Motyčková, Milan Bukóci, Nina Bendulová, 
Alexandra Mešková, Sandra Glücknerová, učitelia Lucia Pribolová, 
Janka Kederová, Denis Gono, Peter Beľák a Ľubica Beňušová.
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TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V dňoch 27. až 30. mája 2019 sa v ZUŠke konal týždeň otvorených dverí. Tento 
týždeň sme mali pre deti a rodičov pripravené množstvo zaujímavých hudobných 
aktivít. Začali sme krásnym koncertom, kde sa nám predstavili všetci naši úspešní 
žiaci, ktorí sa zúčastnili rôznych súťaží v rámci celého Slovenska a boli v nich 
úspešní. Ďalšie dni sa niesli v znamení tanca, divadla a hier s hudbou. Na záver 
nám naše Slniečka z detského spevokolu predviedli, ako to v takom detskom 
spevokole funguje. Aj keď účasť na tomto podujatí nebola najvyššia, veríme, že 
tí, ktorí sa u nás ukázali a tí, ktorých sa to týkalo zažili u nás pohodový a pekne 
strávený čas. Všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie veľmi pekne ďakujeme 
a veríme, že o rok sa táto akcia zopakuje a stretne s väčším záujmom aj zo strany 
rodičov a verejnosti.

NAŠI ÚSPEŠNÍ HRAJÚ SRDCOM
Že je to skutočne tak, mohli sa presvedčiť všetci tí, ktorí prišli na 
verejný koncert s týmto názvom 27. mája 2019 do koncertnej sály 
ZUŠ. Predstavili sa na ňom naši žiaci, ktorí získali ocenenia na 
rôznych interpretačných súťažiach v rámci regiónu i Slovenska.
Prvé klavírne tóny zazneli v podaní Tomáša Alexa Gombára, ktorý si 
z celoslovenskej klavírnej súťaže Hviezdy hrajú srdcom v Ružomberku doniesol 
strieborné pásmo. Po ňom hral gitarista Timotej Huťan so strieborným pásmom 
z Pódia mladých umelcov (PMU) v Lučenci a Nela Barboriaková na zobcovej flaute. 
Aj ona má strieborné pásmo z PMU vo Veľkom Krtíši. Bronzové si z Ružomberka 
doniesla Diana Balážiková, ktorú sme videli v ďalšej časti koncertu. 

Medzinárodná súťažná keyboardová prehliadka sa konala v Považskej Bystrici. Eliška 
Beňušová aj Nina Bendulová si odtiaľ priniesli bronz. Okrem toho boli úspešné 
aj na PMU v Tisovci, kde získala Eliška zlaté a Nina bronzové pásmo. S tancom 
Harlekýna sa na koncerte predstavil na zobcovej flaute Simon Kotlarčík, ktorý 
získal vo Veľkom Krtíši bronz. Na klavírnej súťaži Banskoštiavnické kladivká získala 
Diana Balážiková striebro, Alexandra Hamarová a Viktória Kováčová bronzové 
pásmo. Talentovaný huslista Alex Grlák si doniesol zlaté pásmo nielen z PMU 
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vo Fiľakove, ale aj z Detvianskej zlatej struny, stal sa víťazom svojej kategórie 
a získal cenu poroty. Aj jeho peknú hru na koncerte ocenili prítomní potleskom. 

V autorskej súťaži Talent Revúca 2019 boli úspešní viacerí naši žiaci. Prvé miesto 
a ocenenie za originálne spracovanie ľudovej piesne získala Kristína Motyčková, 
ktorá sa na koncerte predstavila so svojou sestrou Teréziou. Flautistka Ľudmila 
Pomaj sa na PMU v Poltári umiestnila v striebornom pásme spolu so Zuzanou 
Genigovou. Účinkovala aj na koncerte víťazov vo Veľkom Krtíši spolu s Eliškou 
Beňušovou, Alexom Grlákom a Kevinom Gerhardom Lázokom. Úspešným naším 
klaviristom je aj Nikolas Porteleki. Stal sa víťazom a laureátom súťaže Piano 
v modernom rytme v Bojniciach. Veľmi pekný koncert ukončila klaviristka Romana 
Poprocká so strieborným pásmom z Ružomberka. 

Myslím, že nielen Romana, ale i ostatní účinkujúci nás presvedčili o tom, že 
„súznejú“ s názvom koncertu. Napokon sa všetkým účinkujúcim žiakom 
poďakovala riaditeľka školy Monika Štepitová, ocenila ich úsilie, úspechy 
i vzornú reprezentáciu školy i mesta.
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ABSOLVENTSKÝ KONCERT 2019
Ďakujem v mene rodičov vedeniu školy, triednym učiteľom a všetkým 
zamestnancom školy, že naše deti mohli u vás prežiť svoje detstvo.
Ten čas tak neuveriteľne rýchlo uteká. Teraz sme začali školský rok a už nám klopú 
na dvere prázdniny. Nie je to tak dávno, čo sme priviedli svoje deti za brány vašej 
školy na prijímacie skúšky a už ich objektív fotoaparátu zachytil ako jej absolventov. 
Sú v našich životoch zastavenia, ktoré nás naplnia až po okraj. Jedným z takýchto 
okamihov bol Absolventský koncert ZUŠ v Revúcej 4. júna 2019. Dokonalé zladenie 
tónov hudby a dôsledne nacvičených záverečných skladieb v podaní našich 
absolventov, v kombinácii s nádherným a rozmanitým spevom, hovoreným slovom, 
prezentáciami a prácami výtvarného odboru dokonale naplnilo mozaiku tohto 
koncertu. Koncertná sála v ZUŠke bola zaplnená do posledného miestečka a myslím, 
že každý kto tu sedel bol nadšený. Bol to balzam a pohladenie nielen pre naše uši, ale 
i pre naše srdcia. 

Absolvent je všeobecné označenie osoby, ktorá splnila podmienky ukončenia štúdia 
na škole a získala patričné osvedčenie. Mám pocit, že deti, ktoré majú pečať vašich 
absolventov sa v živote nikdy nestratia.

Nie každý z nich bude profesionálny hudobník, maliar, či spevák. A možno svoj 
nástroj, štetec či mikrofón a diplom opráši len z času na čas... Ale vy ste ich naučili 
„kultúre srdca“. Je to veľký dar, ktorý mení človeka zvnútra. Ďakujeme vám, že naše 
deti dokážu prečítať v notovej osnove nielen noty, ale i to, že umenie ich urobí lepším 
človekom. Chceme veriť, že ten kúsok sveta, kde budú žiť a hrať svoje predstavenie 
„ŽIVOT“ sa aj vďaka VÁM a VAŠEJ námahe stane lepším, krajším a ľudskejším...

Jana Dorčáková

K absolventskému koncertu patril aj príjemný 

ABSOLVENTSKÝ VÝLET...
Výborná zostava našich milých absolventov sa vydala svetom 5. júna 2019. 
Košice – náš cieľ – sme začali brázdiť prehliadkou Košického zlatého pokladu. 
Pokračovali sme na vyhliadkový výstup, súčasťou návštevy bolo aj duchovno, 

29



jú
n

architektúra, sochárstvo... No zlatým klincom programu bola opera Rigole�o od 
G. Verdiho. Prekrásne stvárnenie divadelnej scény i kostýmov a dokonalý spev 
zanechali vo všetkých zúčastnených veľký umelecký zážitok.
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RODINNÝ KONCERT
V predposledný utorok pred letnými prázdninami sme sa spoločne so žiakmi a ich 
rodičmi, starými rodičmi či súrodencami rozlúčili naším tradičným rodinným 
koncertom. Talentovaní rodičia spoločne so svojimi deťúrencami ukázali, aké 
ľúbozvučné umelecké teleso spoločne dokážu vytvoriť. Takým spôsobom svoje deti 
pozitívne a milo motivovali, keďže ukázali, že nielen ony sa musia učiť hrať na nejaký 
nástroj, spievať, tancovať na verejnosti, ale nerobí to problém ani ich rodičov či celej 
rodine.

Koncert sa niesol v duchu „práca počká, kým dieťaťu ukážeme dúhu, ale dúha nepočká, 
kým dokončíme svoju prácu“. Je podstatné aj v pracovnom zhone zastaviť sa a prežiť 
zmysluplne svoj čas s deťmi v kruhu celej rodiny... 

Koncert sa veľmi vydaril, všade totiž vládla humorná uvoľnená atmosféra, tréma 
absolútne nedostala šancu. Po spoločných hudobných, speváckych či tanečných 
vystúpeniach sme sa stihli zabaviť na hrách, hádankách a hereckých výkonoch všetkých 
zúčastnených. 

Na Rodinnom koncerte 18. júna 2019 vystúpili: Eliška Beňušová s mamkou Ľubkou, 
Lucia Ondriková s mamkou Luckou, Kristián Nemec s mamkou, Juraj Prč s bratom 
Maťkom a mamkou Luckou, Nela Barboriaková s babkou Martou, Oxana Senková 
s dedkom Alexandrom, Ela Pribolová s mamkou Luckou, súrodenci Tomáš Gombár 
a Leonard Erik, súrodenci Simonka a Adam Kotlarčíkovci, súrodenci Karolínka a Patrik 
Pasztorovci, súrodenci Tamarka a Juraj Hrbáľovci, bratranci Janko Faško, Patrik Lipták 
a Tadeáš Beľák.

MÔJ PRVÝ KONCERT, MOJE PRVÉ VYSTÚPENIE.... 
Už z názvu je poznať, že ide o niečo nové, niečo, čo sa iba začína. Aby sa naši 
najmenší žiaci mohli stať platnými členmi ZUŠ, je potrebné absolvovať záverečný 
ceremoniál prípravného štúdia (postupové skúšky) za účasti všetkých pedagógov 
a prípadne rodičov. Udialo sa tak 19. júna 2019.

Prvému vystúpeniu na koncertnom pódiu predchádzala otvorená hodina 
prípravnej hudobnej výchovy, ktorú viedla učiteľka Ľubica Beňušová. Túto 
trištvrťhodinku sa venovali žiaci prierezu celoročného učiva. Za tým nás už 
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zaujali milé skladbičky či tanečné čísla, ktoré uvádzali jednotliví triedni učitelia. 
A kde inde, ak nie v koncertnej sále? Malí umelci zožali zaslúžený potlesk.

Do prvého ročníka teda postupujú: Ján Gabaj, Anna Kerekrétyová, Sofia 
Tkáčiková, Petra Kožuchová, Vesna Cora Roharik, Terézia Dodáková, Laura 
Labošová, Sofia Vrbjarová, Eliána Olejníková, Michaela Mušuková, Lenka 
Adamová, Dominika Voláková, Marko Bubenčík, Saskia Rekenová, René Samko, 
Natália Furdíková, Nina Kubejová, Karolína Schü�ová, Peter Samko, Richard 
Repák a Lucia Ondriková.

Vitajte a nech sa vám darí!

WORKSHOP POHYBU
Tanec je individuálnym druhom pohybu takmer pre každého, je dobrý na 
psychiku, držanie tela a mnoho ďalších vecí, ktoré sú v našich životoch dôležité. 
Ako tanečníci Základnej umeleckej školy sa zameriavame na rôzne tanečné 
štýly, a preto sme sa rozhodli v spolupráci s Mestských kultúrnym strediskom 
v Revúcej podniknúť párhodinový workshop venovaný hip hopu, základom 
akrobacie, street dance-u a breakdance-u. Tento nápad vznikol po úspešnom 
absolvovaní súťaže, kde sme sa zoznámili s mladými ľuďmi z tanečného štúdia 
v Žiari nad Hronom. B-boy Bios je zakladateľ a uznávaný tanečník nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí, a preto bolo pre nás veľkou cťou podniknúť s ním 
tento tanečný workshop.

B-boys BIOS fungujú v Žiari nad Hronom, v priestoroch centra s názvom 
Planéta pohybu. S pomocou Mestského kultúrneho strediska, kde sa workshop 
spoluorganizoval so Základnou umeleckou školou, sme sa zábavnou formou 
priučili novému tanečnému štýlu, kondičným tréningom aj improvizáciám. Hip 
hop workshop sme odštartovali 25. júna 2019 popoludní v spoločenskej sále Alfa 
MsKS. Chlapci začali zostra. Najprv sme si natrénovali pár základných krokov, 
mali možnosť zaimprovizovať, zabaviť sa, poriadne sa zapotiť a vychutnávať si 
dobrú hudbu. Workshop dopadol na jednotku, takže sa tešíme, že nám naša škola 
a MsKS umožnili zrealizovať tento výnimočný deň plný tanca, dobrej nálady 
a skvelých ľudí.
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ABSOLVENTSKÝ RECITÁL
V utorok 25. júna 2019 v podvečer sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnilo 
slávnostné podujatie. Slávnostné predovšetkým kvôli hlavnej protagonistke 
– absolventke II. stupňa štúdia v hudobnom odbore v hre na flaute Paulíne 
Turisovej.
Je tradíciou našej školy, že výborní a talentovaní žiaci končia štúdium prvého, ale aj druhého 
stupňa základného štúdia sólovým recitálom. Paulína Turisová nastúpila do základnej 
umeleckej školy v roku 2006. Po absolvovaní prípravného štúdia sa začala učiť hru na zobcovej 
flaute v triede učiteľky Evy Petrovej. V roku 2012 prestúpila na priečnu flautu, ktorej hru 
študovala v triede učiteľa Jaroslava Petra, kde na konci školského roka 2018/19 uzatvorila druhý 
stupeň základného štúdia. 

Počas celého štúdia sa aktívne zúčastňovala rôznych interpretačných súťaží a prehliadok. 
V roku 2009 získala tretie miesto v hre na zobcovej flaute v nadregionálnej súťaži Pódium 
mladých umelcov v Revúcej. V roku 2012 taktiež v súťaži PMU v komornej hre v Poltári ako 
členka kvarteta zobcových fláut získala strieborné pásmo. V roku 2012 v Poltári v súťaži PMU 
zlaté pásmo v hre na flaute s postupom na koncert víťazov v Modrom Kameni. V roku 2014 
v súťaži v komornej hre PMU v Poltári získala ako členka kvarteta priečnych fláut pásmo zlaté. 
V tom istom roku sa zúčastnila celoslovenskej súťaže Čarovná flauta v Nižnej, kde jej bolo 
udelené tretie miesto v hre na flaute. V rokoch 2015 a 2016 pôsobila v originálnom zoskupení 
– Flautovom kvintete, s ktorým sa zúčastnila rôznych prehliadok. Najväčším úspechom bolo 
účinkovanie na Cikkerovej celoslovenskej súťaži v Banskej Bystrici v roku 2015, kde v kategórii 
žiakov do 15 rokov získala v silnej konkurencii strieborné pásmo.

V zhruba hodinovom koncerte Paulínka ukázala svoju osobnostnú, mentálnu, ale 
predovšetkým umeleckú vyzretosť. Pre hráča na dychovom nástroji nie je ľahké zvládnuť 
hodinový recitál. Aby si počas vystúpení oddýchla, do jej programu prispeli spolužiaci, ktorých 
si pozvala. Na klavíri hrala Dominika Karalová, na husliach Dominik Karalo, obaja študenti 
konzervatória v Košiciach a spolužiačky zo ZUŠ, ďalej flautistky Terezka Frandelová a Zuzka 
Genigová. Za prítomnosti rodinných príslušníkov, spolužiakov a známych, ako aj vedenia školy 
a pedagógov, zvládla Paulínka celý koncert na výbornú. 

Na záver po gratuláciách od rodičov, starých rodičov, spolužiakov a pedagógov školy, učiteľ 
Jaroslav Petr zablahoželal svojej žiačke a poprial jej, aby jej flauta prinášala v budúcnosti radosť 
a pôžitok z muzicírovania. Na záver sa ujala slova riaditeľka školy Monika Štepitová a po 
gratulácii sa jej poďakovala za vzornú reprezentáciu školy počas celého trinásťročného štúdia 
v našej ZUŠ a odovzdala jej spomienkové darčeky.
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ZA HUDOBNÝM POKLADOM
Na konci školského roka, pred blížiacimi sa prázdninami sme sa 
rozhodli, že si trocha spestríme deň, odpočinieme si od všedných 
dní v škole a vychutnáme si jedno dopoludnie. Bude patriť žiakom 
a učiteľom celého hudobného odboru – všetci sa spolu zabavíme 
a zasúťažíme si. 
Na pôde PSLG, nášho terajšieho pôsobiska, sme sa stretli 26. júna o deviatej 
predpoludním. Učitelia si pre žiakov pripravili rôzne súťaže: navliekanie korálok, 
hod loptou na cieľ, kto pozná najviac pesničiek, v ktorých je meno, koľko hudobných 
nástrojov vidíš a na záver štafeta. Výsledky sa zapisovali na tabuľu, sčítali sa body 
a vyhlásili výsledky. Zvíťazilo družstvo MIX, v ktorom súťažili žiaci učiteľov: 
Brezovskej, Petra a Šimka. 

No a čo na záver? Zlatým klincom programu bolo hľadanie pokladu. Deti sa 
rozutekali po celom areáli školy. A až po tretej indícii poklad našla (hurá!) žiačka 
A. Hižnayová. Nájdený poklad – cukríky – rozdelila všetkým. Okrem toho všetci 
zúčastnení žiaci dostali od svojich triednych učiteľov odmenu za aktívnu účasť. 
Bolo nám super a už teraz sa tešíme na budúci ročník.
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Vystupovali sme 
v meste a regióne

2

SLÁVNOSTI JESENE A HUBERTOVA JAZDA
V sobotu 6. októbra 2018 sa na námestí pred Kohútom konal 19. ročník jazdy 
svätého Huberta. 
Kultúrny program bol nabitý vystúpeniami, prezentáciami, výstavami, súťažami a detskými 
atrakciami. Videli sme prezentáciu poľovníkov a rybárov, včelích produktov, pestovateľských 
produktov jesene, prezentáciu TICu, mestských lesov, lesnú pedagogiku Lesov SR, ukážky 
sokoliarstva, jazdecké ukážky , jazdeckú políciu, prehliadku plemien poľovných psov, 
výstavu poľovníckych trofejí, detských výtvarných prác s poľovníckou a jesennou tematikou. 
Veľkými atrakciami pre deti bola obľúbená súťaž v pílení dreva, o najkrajšiu maľovanú tvár, 
kde sa realizovala na ZUŠ, o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu a súťaž o najlepší domáci koláč 
z jesennej úrody. K sviatočnej atmosfére prispeli vystúpenia detí materských a základných 
škôl, spevokolu Úsvit, REvúckych POzberancov, detského folklórneho súboru Lykovček 
a folklórneho súboru Lykovec.
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PROTI NÁSILIU DRŽÍME SPOLU 
Aj naša škola sa zapojila do sprievodu mestom Revúca pod názvom „Držíme spolu“, ktorý 
zorganizovali ÚPSVaR a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Revúcej pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Ide o preventívnu 
aktivitu s cieľom zvýšiť povedomie detí o ochrane pred násilím v akejkoľvek forme.
Pochod prebiehal 19. novembra 2018 v dopoludňajších hodinách a náš detský spevácky zbor 
SLNIEČKA zaspieval na ňom hymnu „Hymna ľudskosti“, ktorej autorkou je naša učiteľka 
Ľubica Beňušová. 
A ktorí speváčikovia spievali? Títo: Timea Balagová, Tamara Kozáková, Nela Barboriaková, 
Martin Schü�, Eliška Boldišová, Alica Ichnatolyová, Lucia Palašová, Eva Bukóciová, Emma 
Hviščová, Matrina Viktória Csutorová, Šimon Kotlarčík, Adam Kotlarčík, Milan Bukóci, 
Kristína Tkáčiková, Radka Bútorová, Eliška Beňušová, Štefan Makróczy, Simona Juhásová 
a Ema Zlatnická.
Pre toto podujatie sme v audiovizuálnom odbore vyrobili plagáty, ktoré ústrednú myšlienku 
významne podporili a spolu s výtvarným odborom sme usporiadali aj výstavku výtvarných 
a fotografických prác.



„TAK SA ZVÄZKY RODOV OBNOVIA“
Naše Slniečka zažiarili na stretnutí troch generácií, kde spievali spoločne so 
šestnástimi inými speváckymi zbormi seniorátov z okresov Revúca a Brezno.
„Hostia sú ako boží poslovia, / čo prídu pokloniť sa nášmu šťastiu. / Nuž, keď ťa menom Pána 
oslovia, / treba ich poctiť pýchou letorastu. / Takto to robievali otcovia, / počastoval brat brata, 
gazda gazdu, / bo tak sa zväzky rodov obnovia – / nuž, usmej sa a povedz: Vítam vás tu!“
Týmito srdečnými veršami privítal 28. novembra 2018 v MsKS Revúca na pôde mesta 
prítomných členov šestnástich speváckych súborov, divákov i hostí predseda Okresnej 
organizácie JDS Igor Hock. Odštartoval tak Stretnutie troch generácií pri pesničkách, kde bol 
pozvaný aj detský spevácky zbor SLNIEČKA. 
Spevácky zbor žiakov ZUŠ v Revúcej pod vedením učiteľky Renáty Brezovskej, za klavírneho 
sprievodu Ľubice Beňušovej, zaujal prítomných okrem iných piesní aj perfektnou interpretáciou 
autorskej piesne Ľ. Beňušovej o mame. 
V žiackom zbore spievali: Timea Balagová, Tamara Kozáková, Kristína Motyčková, 
Alexandra Mešková, Nela Barboriaková, Martin Schü�, Adam Durjančík, Eliška Boldišová, 
Alica Ichnatolyová, Lucia Palašová, Sofia Meriačová, Matrina Viktória Csutorová, Daniela 
Durjančíková, Šimon Kotlarčík, Adam Kotlarčík, Kristína Tkáčiková, Radka Bútorová, Eliška 
Beňušová, Ester Miková, Simona Juhásová a Ema Zlatnická.

VIANOCE A PREDVIANOČNÝ JARMOK 
V Revúcej pred Kohútom sa 7. a 8. decembra 2018 konali oslavy príchodu Vianoc 
a predvianočný jarmok, ktoré priniesli už tradičný program a aktivity. Dopoludnia dominovali 
súťaž vo varení kapustnice a vystúpenia detí a žiakov materských a základných škôl, popoludní 
Vianočný čas ZUŠky, vianočný punč, Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka.
V programe Vianočný čas ZUŠky na malom pódiu pred očame rodičov a verejnosti sa 
predstavili žiaci: R. Mišuráková, E. Beňušová, V. Kováčová, K. Pásztorová, A. Ichnatolyová, 
K. Radnótyová, N. Brádňanová, E. Skybjaková, T. Zajaková, ako aj učitelia: K. Sušilová, 
Ľ. Beňušová, K. Grendelová, M. Štepitová, K. Fašková, M. Chalupková, D. Gono a P. Beľák.
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PROJEKT „KORENE A HODNOTY“ 
Pod týmto názvom usporiadalo Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogic-
kého centra v Banskej Bystrici v dňoch 11. 4., 12. 4. a 16. 4. 2019 vernisáž a tvorivé 
dielne. 
Podujatia sa uskutočnili v históriou opradených priestoroch Múzea Prvého slovenského 
gymnázia v Revúcej. Organizátorské zastrešenie poskytlo Múzeum Prvého slovenského 
gymnázia, Evanjelické gymnázium v Tisovci a Katolícka materská škola Svätej rodiny 
v Revúcej. Cieľom podujatia bolo podporiť integráciu obsahov a inovácie postupov pre 
vzdelávacie oblasti Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť s využitím medzinárodných 
inšpirácií z projektov ERASMUS +. 
Na tomto peknom hodnotnom projekte sa podieľali aj žiaci literárno-dramatického odboru 
s učiteľkou Luciou Pribolovou. Otvorili prvú dielňu svojou interaktívnou pantomínou 
Everything, ktorá sa niesla v duchu – čo všetko sme dostali od Stvoriteľa po príchode na tento 
svet a ako s tým dokážeme naložiť. Ako sa dokážeme brániť zlým vplyvom, slabostiam, 
zraneniam, ktoré nám dnešný pozemský svet a ľudia v ňom poskytujú, a aký to môže mať 
dopad na našu existenciu a životosprávu. 
Po pantomíme nasledovala diskusia o tom, ako pedagógovia predvedenú pantomímu vnímali 
a čo si z nej zobrali, prípadne, ako môžu pantomímu využiť pri práci so svojimi žiakmi. Za 
podiel na projekte bol nášmu odboru venovaný darček v podobe interaktívnych kartičiek Korene 
a hodnoty, z ktorých máme veľkú radosť. Určite ich kreatívne využijeme pri cvičeniach a práci 
na našich hodinách. V projekte účinkovali: Tímea Velková, Slávka Strihanová, Martin Kuchta, 
Adam Hricovíny, Adrián Kilik, Libor Paulovký a Filip Dojčár.
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Úspechy na súťažiach
DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA
V piatok 29. marca 2019 sa Kultúrny dom v Revúcej od rána ozýval detským 
smiechom. Banskobystrický kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko 
Rimavská Sobota v spolupráci s MsKS Revúca privítali na divadelných doskách 
9 detských kolektívov z celého regiónu.
Naše Divadlo pod komínom pri Základnej umeleckej škole v Revúcej sa predstavilo s inscenáciou 
Buď už ticho! Skupina žiakov na školskom dobrodružnom výlete na lodi po hroznej búrke 
stroskotá na opustenom ostrove, kde sa začína boj o život. Ešteže Šantal natrafí na svoj 
ružový kufor, v ktorom má plno „zaujímavých vecí“ pre prežitie na ostrove. Také natáčky 
na vlasy, šaty, lodičky, lak na nechty, mejkap, ale aj ružové obliečky, šperky či GPS, im 
v nečakanej napätej situácii doslova zachránia život po stretnutí s miestnymi obyvateľmi 
ostrova. V inscenácii účinkovali: Martina Abrahámová, Libor Paulovký, Martin Kuchta, Adam 
Hricovíny, Adrián Kilik, Juraj Prč, Lucia Klementisová, Slávka Strihanová, Tímea Velková, Ria 
Mišuráková, Lenka Adamová, Emma Skybjaková a Nela Podracká. O réžiu a scenár sa postarala 
učiteľka Lucia Pribolová, klavírny hudobný sprievod naživo dotvárala učiteľka Ľubica 
Beňušová. S insenáciou Buď už ticho! sme sa umiestnili v striebornom pásme.
V zlatom pásme sa umiestnil náš druhý detský divadelný súbor Pod vežičkou so žiakmi ZUŠ 
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a Základnej školy Sama Tomášika v Lubeníku v réžii Juraja Genčanského s hrou Žiakohranie. 
Účinkovali: Paťo Balázsy, Lilka Foľťánová, Kiara Kaminská, Zuzana Keresztesová, Terezka 
Olexová, Radka Zavacká a Mirko Zavacký.

PÓDIUM MLADÝCH TANEČNÍKOV 2019
V posledný aprílový deň 30. 4. 2019 sa naše tanečníčky – Tímea Velková, Kornélia Chlebušová, 
Ema Sabolová a Lenka Egedová – zúčastnili nadregionálnej tanečnej prehliadky „Pódium 
mladých tanečníkov“ v Rimavskej Sobote. Mali sme možnosť vidieť 36 choreografií ZUŠiek zo 
štyroch regiónov v rôznych tanečných štýloch – klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, 
show dance, street dance...
Žiačky ZUŠ Revúca vo svojej choreografii Power Woman ukázali radosť z tanca a hudby. 
O choreografiu sa postarali samotné žiačky v spolupráci s Martinou Meriačovou. 
Táto prehliadka bola pre nás motiváciou a výbornou skúsenosťou. Radosť na ceste domov 
nám robil pekný pohár, ktorý nám bude zdobiť poličku úspechov a motivovať nás k ďalším 
snaženiam a práci na hodinách.
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Aj počas školského roka 2018/2019 sme organizovali koncerty a výstavy, programy 
a predstavenia pre verejnosť, výchovné koncerty pre materské školy, vystúpeniami sme 
prispievali k programom pre rôzne kultúrne a spoločenské inštitúcie, spolupracovali sme 
s oddelením kultúry MsKS v Revúcej pri podujatiach pre verejnosť. Pripravovali sme žiakov na 
súťaže, festivaly, prehliadky, aktivizovali sme ich v rôznych tvorivých projektoch. Všetky formy 
prezentácie boli významným motivačným prvkom pre žiakov, ale aj pre pedagógov a okrem 
dobrej reprezentácie školy a mesta v celoslovenskom významne, mali vplyv aj na obohatenie 
kultúrneho života nášho mesta a regiónu.
 

SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY
Účasť na súťažiach je dôležitou súčasťou a významným motivačným činiteľom pre žiakov 
i pedagógov. V prípravnej fáze sa kladie dôraz na kvalitu súťažnej prezentácie a samotná účasť 
poskytuje praktické interpretačné skúsenosti a dáva možnosť porovnania vlastného výkonu 
s inými súťažiacimi. V prípade úspechu je povzbudením a ocenením vynaloženého úsilia. 
Do prípravy na súťaže sa zapojili žiaci a pedagógovia všetkých umeleckých odborov školy. 
Účasť na súťažiach bola možná najmä vďaka finančnej podpore RZ pri ZUŠ a sčasti aj 
organizačnej pomoci rodičov. Ďakujeme rodinám P. Balka, Simana, Bariša, Šillinga, 
Grlákovej, Portelekiovej.
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V tomto školskom roku naša škola organizovala tieto súťaže:

• 26. 3. 2019 – Školská prehliadka v komornej hre, súborovej hre a štvorručnej hre na klavíri

• 11. 4. 2019 – 22. ročník celoslovenskej súťaže vlastnej hudobnej tvorby žiakov Talent Revúca

• 29. 4. 2019 – Súťaž choreografií žiakov TO

Hudobný odbor 
• 26. 10. 2018 – Výberové konanie OZ Lecca na získanie štipendia – získal Kevin Gerhard 

Lázok, zodp. K. Grendelová

• 2. 4. 2019 – Nadregionálna súťaž PMU v hre na zobcovej flaute – Veľký Krtíš

  Nela Barboriaková Strieborné pásmo uč. R. Brezovská

  Šimon Kotlarčík Bronzové pásmo uč. J. Petr

• 5. 4. 2019 – Nadregionálna súťaž PMU v hre na keyboard – Tisovec

  Eliška Beňušová Zlaté pásmo uč. K. Grendelová

  Kevin Gerhard Lázok Zlaté pásmo uč. K. Grendelová

  Nina Bendulová Bronzové pásmo uč. K. Grendelová

• 9. 4. 2019 – Nadregionálna súťaž PMU v hre na gitare – Lučenec

  Timotej Huťan Strieborné pásmo uč. P. Beľák

• 11. 4. 2019 – Celoslovenská súťaž vlastnej hudobnej tvorby Talent – Revúca

 kategória melodické nástroje  

  Alex Grlák 1. miesto, cena primátora uč. K. Sušilová

  Eliška Beňušová 2. miesto uč. K. Grendelová

  Martin Schü� 3. miesto uč. R. Brezovská

 kategória harmonické nástroje  

  Tamara Kozáková 2. miesto uč. Ľ. Beňušová

  Monika Schü�ová 3. miesto uč. Ľ. Beňušová
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 kategória umelá pieseň  

  Kristína Motyčková      1. miesto, cena za originálne spracovanie ľudovej piesne 
uč. Ľ. Beňušová

  Oxana Senková 2. miesto uč. Ľ. Beňušová

• 12. 4. 2019 – Nadregionálna súťaž PMU v hre na drevené dychové nástroje – Poltár

  Zuzana Genigová Strieborné pásmo uč. J. Petr

  Ľudmila Pomajová Strieborné pásmo uč. J. Petr

• 16. 4. 2019 – Medzinárodná súťaž v hre na keyboarde – Považská Bystrica

  Nina Bendulová Bronzové pásmo uč. K. Grendelová

  Eliška Beňušová Bronzové pásmo uč. K. Grendelová

• 24. 4. 2019 – Celoslovenská klavírna súťaž Hviezdy hrajú srdcom – Ružomberok

  Tomáš Alex Gombár Strieborné pásmo uč. K. Fašková

  Romana Poprocká Strieborné pásmo uč. M. Štepitová

  Diana Balážiková Bronzové pásmo uč. M. Štepitová

• 26. 4. 2019 – Spevácka súťaž Dobšinská nota – Dobšiná

  Timea Zajaková 2. miesto uč. L. Pribolová

• 26. 4. 2019 – Nadregionálna súťaž PMU v hre na husliach – Fiľakovo

  Alex Grlák Zlaté pásmo uč. K. Sušilová

• 3. 5. 2019 – Koncert víťazov PMU Modrý Kameň

  Eliška Beňušová, Alex Grlák, Kevin Gerhard Lázok, Ľudmila Pomajová

    uč. K. Sušilová, Ľ. Beňušová, J. Petr

• 7. 5. 2019 – Celoslovenská klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká – Banská Štiavnica

  Diana Balážiková Strieborné pásmo uč. M. Štepitová

  Alexandra Hamarová Strieborné pásmo uč. M. Štepitová

  Viktória Kováčová Bronzové pásmo uč. K. Fašková
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• 23. 5. 2019 – Celoslovenská klavírna súťaž Piano v modernom rytme – Bojnice

  Nikolas Porteleki Zlaté pásmo, laureát súťaže 

    uč. Ľ. Beňušová

• 24. 5. 2019 – Celoslovenská husľová súťaž Detvianska zlatá struna – Detva

  Alex Grlák Zlaté pásmo, víťaz kategórie, cena poroty 

    uč. K. Sušilová

Výtvarný odbor

• 29. 3. 2019 – Divadlo očami detí – regionálna výtvarná súťaž

   I. kategória – 1. miesto – Kristína Radnótyová

  II. kategória – 3. miesto – Frederika Bőhlkeová

  III. kategória – 1. miesto – Federika Viktória Fryčová

  2. miesto – Sofia Pompurová

   Čestné uznanie – Eliška Beňušová, Michaela Buchtová, Sofia Kúdelová, Karin Halajová,  
  Kristína Klimová

Tanečný odbor

• 15. 3. 2019 – Deň tanca Hnúšťa – Dom kultúry

  Prehliadka open choreografií – kategória Juniori II. – 2. miesto – Viktória Kováčová,

  Kristína Radnótyová, Kristína Anna Vajdová, Karolína Pásztorová, Eva Bukócsiová 

    uč. P. Oravcová

• 30. 4. 2019 – Pódium mladých umelcov Rimavská Sobota – Dom kultúry

  Prehliadka open choreografií – kategória – Power woman: Tímea Velková, 

  Kornélia Chlebušová, Lenka Egedová, Ema Sabolová 

   uč. L. Pribolová
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Literárno-dramatický odbor
• 22. 3. 2019 Hviezdoslavov Kubín – Kukučínova Revúca 2019 – okresné kolo 

  kategória próza – 3. miesto – Tímea Velková  uč. L. Pribolová

• 29. 3. 2019 – Detská divadelná Revúca – súťažná prehliadka v MsDK

  Divadelný súbor v spolupráci ZUŠ a ZŠ Lubeník – Žiakohranie – zlaté pásmo

     uč. J. Genčanský

  Divadelný súbor Pod komínom – Buď už ticho! – strieborné pásmo 

    uč. L. Pribolová

• 15. 4. 2019 – Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo – CVČ Rimavská Sobota 

  kategória próza – diplom za účasť – Tímea Velková uč. L. Pribolová

Audiovizuálny a mediálny odbor
• 25. 2. 2019 – 3. ročník bienále detskej fotografickej súťaže 

  TÉMA: Objekt a tieň – čestné uznanie – Lukáš Fázik uč. P. Balážiková 

PROGRAMY A KULTÚRNE VYSTÚPENIA V MESTE I REGIÓNE 
Dlhoročnú tradíciu má spolupráca našej školy pri organizovaní kultúrnych vystúpení 
a programov s mestom Revúca, Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej, OO a ZO JDS 
v Revúcej, sociálnym zariadením CILKA, HP TESCO, Mestom Jelšava, Osvetovým centrom 
vyšehradskej kultúry v Jelšave, OLÚP Predná hora a ďalšími inštitúciami a organizáciami. 

• 9. 9. 2018 – Kultúrny program v Mestskom múzeu v Jelšave – hudobný vstup – uč. D. Gono 
a P. Beľák

• 3. 10. 2018 – Kultúrny program na vernisáži Výstavy fotografií Miqa Casha, hudobný vstup 
žiakov, zodp. uč. P. Beľák 
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• 6. 10. 2018 – Hubertova jazda, prezentácia prác žiakov VO, maľovanie na tvár, zodp. uč. 
Z. Almáši, M. Štepitová

• 9. 10. 2018 – Z úcty k starším – kultúrny program v spolupráci OO JDS Revúca v MsDK 
Revúca, zodp. uč. M. Chalupková

• 22. 10. 2018 – Tradície Gemera, spolupráca na projekte s OO JDS Revúca, zodp. L. Viczénová

• 13. 11. 2018 – Kultúrny program na vernisáži Výstavy Handmade MsDK, hudobný vstup 
žiakov, zodp. uč. D. Gono

• 19. 11. 2018 – Držíme spolu, spolupráca na projekte Násilie a deti s ÚPSVaR a CPPP 
– vystúpenie DSZ Slniečka a prezentácia piesne Hymna ľudskosti od uč. Ľ. Beňušovej, zodp. 
uč. M. Chalupková, R. Brezovská, Ľ. Beňušová

 Návrh a realizácia plagátu, zodp. L. Viczénová

 Výstava výtvarných prác, zodp. Z. Almáši

 Fotodokumentácia – AVAMO, zodp. Balážiková 

• 28. 11. 2018 – Oceňovanie darcov krvi v Obradnej sieni v spolupráci s Mestom Revúca 
– hudobné vystúpenie žiakov, zodp. uč. K. Grendelová

• 28. 11. 2018 – Stretnutie troch generácií – kultúrny program v spolupráci s OO JDS Revúca, 
detský zbor Slniečka, zodp. uč. R. Brezovská, Beňušová

• 29. 11. 2018 – 100. výročie narodenia J. Smreka, kultúrny program v spolupráci s MsKS 
Revúca – hudobný vstup uč. Ľ. Beňušová

• 3. 12. 2018 – Vernisáž výstavy p. Gajdošovej v múzeu PSG – hudobné vystúpenie uč. D. Gona, 
P. Beľáka

• 7. 12. 2018 – Vianočné trhy – kultúrny program žiakov a učiteľov ZUŠ, zodp. uč.: 
Chalupková, Grendelová, Fašková, Beňušová, Štepitová, Sušilová, Beľák, Gono, Joachimová 

– žiaci TO, zodp. uč. P. Oravcová

 – žiaci LDO, zodp. uč. L. Viczénová

• 19. 12. 2018 – Vianočná besiedka v spolupráci so ZŠ Jelšava – kultúrny program žiakov 
z elokovaného pracoviska v Jelšave, zodp. uč. E. Bednarčíková
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• 19. 12. 2018 – Vianočná besiedka v spolupráci so ZŠ Sirk – hudobné vystúpenie uč. D. Gona, 
P. Beľáka 

• 20. 12. 2018 – Návrh a výroba kulís k predstaveniu Nebo a Peklo – elokované pracovisko 
ZŠ Muráň, zodp. Z. Almáši

• Divadelné predstavenie MOŽNO PRÍDE AJ MIKULÁŠ (scenár, výprava, réžia J. Genčanský)

 6. 12. 2018 – Dom kultúry Jelšava

 6. 12. 2018 – MsDK Revúca

 7. 12. 2018 – MsDK Revúca – vystúpenie pre Slovmag Lubeník

 8. 12. 2018 – Kultúrny dom Revúcka Lehota

 11. 12. 2018 – Dom kultúry Podbrezová

 15. 12. 2018 – Kultúrny dom Magnezitovce

• 6. 2. 2019 – Ozveny Veľkej vojny, spolupráca s múzeom PSG a MsKS, vlastná interpretácia 
uč. L. Pribolová

• 8. 2. 2019 – Vystúpenie žiakov ZUŠ na Plese dôchodcov v spolupráci s Denným stacionárom 
v Jelšave zodp. uč. E. Bednarčíková, D. Gono

• 20. 2. 2019 – Vernisáž výstavy Pavla Ferdinandyho, v spolupráci s MsKS, hudobný vstup 
uč. P. Beľáka, M. Šimka, D. Gona

• 22. 2. 2019 – Dialógy s jubilantom Vincentom Blanárom, v spolupráci s MsKS, hudobný vstup 
uč. Ľ. Beňušovej, P. Beľáka, D. Gona

• 12. 3. 2019 – Krvavé Sonety – v spolupráci s múzeom PSG a MsKS, vizualizácia uč.: Z. Almáši, 
P. Balážiková 

 – plagát, pozvánky, zodp. uč. P. Balážiková

• 16. 4. 2019 – Korene a hodnoty – múzeum PSG, spolupráca s MPC BB, vystúpenie žiakov 
LDO, zodp. uč. L. Pribolová

• 2. 5. 2019 – Vernisáž „Dve výnimočné“ – hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ, zodp. uč. 
K. Sušilová

• 14. 5. 2019 – Vystúpenie žiakov ZUŠ pre dôchodcov ku Dňu matiek, spolupráca s OO JDS, 
zodp. uč. Ľ. Beňušová
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• 18. 5. 2019 – Noc múzeí – v spolupráci s múzeom PSG, žiaci LDO a HO, zodp. uč. 
K. Grendelová

• 30. 5. 2019 – Vernisáž výstavy a prezentácia básní Martiny Meriačovej, v spolupráci 
s múzeom PSG, hudobný vstup uč. M. Šimka, P. Beľáka, D. Gona

• 2. 6. 2019 – Deň detí – maľovanie na tvár, výroba rozprávkovej fotosteny, v spolupráci 
s Mestom Revúca, zodp. Z. Almáši

• 21. 6. 2019 – Dni mesta Revúca – vystúpenie žiakov ZUŠ, spolupráca s Mestom Revúca, zodp. 
uč. M. Chalupková, D. Gono

– žiaci TO, zodp. uč. L. Pribolová, P. Oravcová

• 21. 6. 2019 – Oceňovanie osobností mesta Revúca, spolupráca s mestom Revúca a MsKS, 
moderovanie, spev uč. Pribolová, klavírny sprievod počas oceňovania uč. M. Štepitová, 
vystúpenie ľudovej hudby uč. Šimko, Beľák

• 2. 7. 2019 – Vernisáž výstavy Evy Wilson – spolupráca s Mestským múzeom Jelšava, 
hud. vstupy uč. Šimko, Beľák, Gono

• 4. 7. 2019 – Vernisáž výstavy klobúkov – spolupráca s múzeom PSG, hud. vstupy uč. Šimko, 
Beľák, Gono

Výstava výtvarných prác žiakov VO v HM Tesco – výstavy sú celoročne pravidelne tematicky 
menené.

TVORIVÉ DIELNE, SÚSTREDENIA 
A OSTATNÉ MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY ŠKOLY

Spevácky zbor Quirin pri ZUŠ v Revúcej bol založený v októbri 2005. V súčasnosti združuje 
28 členov z radov učiteľov ZUŠ, ZŠ, MŠ a GMK a členov ďalších inštitúcií v rámci mesta. 
V súčasnosti zbor dirigujú J. Petr a R. Brezovská. Zbor má za sebou sériu úspešných vystúpení 
na koncertoch, súťažiach, prehliadkach a festivaloch doma aj v zahraničí.
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• 3. 10. 2018 – Vernisáž výstavy fotografií M. Manducha v múzeu PSG – hudobný vstup 
SZ Quirin, zodp. uč. R. Brezovská, J. Petr

• 16. 10. 2018 – Odovzdávanie „Ceny V. Zamarovského“ v múzeu PSG – vystúpenie SZ Quirin 
a uč. D. Gona, P. Beľáka, zodp. uč. J. Petr, R. Brezovská

• 27. 10. 2018 – Festival zborového spevu V. F. Bystrého v Banskej Bystrici – účasť SZ Quirin, 
zlaté pásmo, zodp. J. Petr, R. Brezovská

• 16. 11. 2018 – Konferencia Kultúrne dedičstvo Gemera a malohontu, spolupráca s osvetovým 
centrom Vyšehradskej kultúry v Jelšave – vystúpenie SZ Quirin, zodp. uč. J. Petr, 
M. Štepitová

• 7. 12. 2018 – Festival zborového spevu Daxnerov Tisovec – účasť SZ Quirin, zodp. J. Petr, 
R. Brezovská

• 12. 12. 2018 – Vianočný koncert SZ Quirin v OLÚP Predná Hora, zodp. uč. R. Brezovská, 
J. Petr

• 1. 3. 2019 – Organizovanie 1. ZUŠbálu, kolektív zamestnancov 

• 13. 3. 2019 – Jarný koncert SZ Quirin v OLÚP Predná Hora, zodp. uč. J. Petr, R. Brezovská

• 27. 5. – 31. 5. 2019 – Týždeň otvorených dverí ZUŠky spojený so sprievodným programom, 
zodp. vedenie školy, vedúci odborov, vedúci PK

• 1. – 2. 6. 2019 – Nahrávanie CD SZ Quirin, zodp. uč. J. Petr, R. Brezovská, M. Štepitová

• 27. 6. 2019 – SZ Qurin pre Revúcu – koncert v katolíckom kostole v spolupráci s MsKS, 
zodp. uč. J. Petr, M. Štepitová
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