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V priestoroch ZUŠ – hudobný odbor v Považskej Bystrici, sa  konal  
už jubilejný X. ročník Celoštátnej súťažnej prehliadky základných 
umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboard. Tento rok súťažilo 73 
žiakov v sólo hre a 28 žiakov v komornej hre zo 17 slovenských a 15 
českých ZUŠ-iek. Za desať rokov sa stalo podujatie špičkovou a je-
dinečnou súťažou svojho druhu na Slovensku a v Českej republike, 
kde si môžu zmerať svoje sily najlepší žiaci z oboch republík.

Mimoriadny úspech žiakov považskobystrickej 
základnej umeleckej školy

Medzi prvými súťažiacimi z Česka 
boli pred ôsmimi rokmi žiaci a pe-
dagógovia z Hraníc na Morave.
- Prišli sme sa pozrieť na 2. ročník,  
keďže mám korene odtiaľto. O sú-
ťaži som vedela. Ďalší ročník sme 
si už ako súťažiaci nenechali ujsť. 
Postupne sa k nám pripájali ďalšie 
školy z Česka i Moravy,- povedala 
Marika Zákopčaníková z Hraníc na 
Morave. Súťaž má vynikajúcu úro-
veň. Vždy je veľmi dobre priprave-
ná. Myslím si, že na každej súťaži 
sa človek učí. Keyboard je nový 
nástroj, každý učiteľ príde s niečím 
iným. Súťaže sú akoby kurzom. 
Považská Bystrica je zvláštna tým, 
že počas súťaže tu vládne vynika-

júca atmosféra. Všetci sa tu pozná-
me navzájom, časom sa z nás stali 
kamaráti. Nástroj sa stále vyvíja. 
Keď sme tu boli na druhom roční-
ku, mysleli sme si, že Slovensko je 
v tomto smere pozadu, ale úrovne 
sa časom vyrovnali, a tak sa učí-
me a odovzdávame si skúsenosti 
navzájom,- dodala učiteľka zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Hrani-
ciach. 
Svoju zručnosť si prišla z Martina 
vyskúšať do Považskej Bystrice po 
prvý raz Renáta Sumková, ktorá 
hrala v druhej kategórii.- Hrávam 
tri roky. Mala som trošku trému, 
na súťaž som cvičila špeciálne. Už 
som hrala, myslím si, že nejaké 

chybičky tam boli,- hovorila o svo-
jom výkone a príprave Renáta. Až 
z Českých Budějovíc prišli na Po-
važie pedagógovia i žiaci z jednej 
zo základných umeleckých škôl. 
– Mám tu chlapcov rôznych veko-
vých kategórií od 12 - 17 rokov. 
Každý z nich potrebuje skúsenosti 
a vidieť, ako hrajú ich kolegovia. 
Je to pre nich dôležité, aby zsistili, 
ako sa hrá a vyučuje hra na tento 
nástroj inde, aké rôzne možnosti 
nástroj prináša,- skonštatovala na 
margo súťaže Martina Šobová. 
Martin Jenčovský hrá na keyboard 
tri roky. Jeho kamaráti boli na súťa-
ži už po štvrtý raz, on bol nováčik. – 
Výhodou je to, že je tu mnoho škôl. 
Ešte som nehral, moje vystúpenie 
ma ešte iba čaká, - uviedol Bruno 
Štibráni. Zo Serede sa pripravoval 
na svoju tretiu veľkú súťaž. – Tré-
ma nie je, viem, čo budem hrať, 
mám to dobre nacvičené,- povedal 
malý hráč s úsmevom.
- Tento rok sa našim žiakom darilo 
naozaj výnimočne. Petra Ďurišová 

získala titul víťaz 2.B kategórie a 
Stanislav Boboň v najstaršej ka-
tegórii získal tiež najvyššiu cenu 
víťaz 5. kategórie. Darilo sa aj 
ostatným. Katarína Mikulová - zla-
té pásmo v 1. kategórii, Lenka Hrn-
číková – bronzové pásmo v 2. B 
kategórii, Nikola Pekarová – zlaté 
pásmo v 3. B kategórii, Lucia Hrn-
číková – zlaté pásmo v 4. kategó-
rii,- zhodnotil z pohľadu domácich 
vedúci súťaže, Martin Ďuriš.
Súťažiacich hodnotili tri poro-
ty, zložené z odborníkov z ČR 
a SR. V popoludňajších hodinách 
si v preplnenej koncertnej sále 
mohli všetci zúčastnení vypočuť 
najlepších žiakov za tento ročník -  
víťazov všetkých súťažných kate-
górií. Účastníci tohtoročnej súťaže 
sa zhodli na príjemnej atmosfére, 
výbornej organizácii zo strany ZUŠ 
a stále stúpajúcej kvalite výkonov 
žiakov.

M. Kováčik


