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Úvodník
Milí žiaci, milí rodičia,
tento školský rok sa už od 
začiatku niesol v znamení 
návratu k osobným stretnutiam 
nás – učiteľov a našich žiakov. 

Síce ešte s niekoľkými drobnými prerušeniami 
a v trochu obmedzenej forme, ale s veľkou nádejou, 
že sa už čoskoro budeme môcť stretávať aj na 
koncertoch, vernisážach, divadelných a tanečných 
predstaveniach, workshopoch a ďalších krásnych 
spoločných akciách nielen s našimi žiakmi, ale aj 
s Vami, milí rodičia a podporovatelia našich mladých 
umelcov. V posledných dňoch sa táto nádej mení 
na konkrétne plány a prípravy a my sa už nevieme 
dočkať všetkých tých krásnych podujatí, ktoré 
nás v najbližších dvoch mesiacoch čakajú. Verím, 
že tieto dni budú pre nás všetkých odmenou za 
trpezlivosť a odhodlanie vydržať a zvládnuť dlhé 
náročné obdobie a že každé jedno podujatie bude 
takou malou (alebo aj veľkou) oslavou umenia 
a života. Tešíme sa na spoločné stretnutia!
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Monika Višňovská, 
vedúca učiteľka 
tanečného odboru



V dňoch 2. a 3. apríla sa Simon Burcl zúčastnil 
medzinárodnej klavírnej súťaže – Broumovská 
klávesa. Broumov je mesto v prekrásnej 
časti Čiech v blízkosti Adršpašských hôr. 
Samotná súťaž sa konala v úžasnom a 
hlavne rozsiahlom barokovom kláštore, 
ktorý je Vzdelávacím a kultúrným centrom 
– evrópskou inštitúciou podnecujúco 
u tvorivosť, sebevedomie a toleranciu. 
Účastníkmi tohto ročníka boli klaviristi z Čiech, 
Poľska, Rakúska a Slovenska. Simon v silne 
obsadenej 3. kategórii získal Čestné uznanie, 
čo považujeme za super úspech. Súťaž bola 
pre nás oboch, Simona aj mňa ako jeho 
učiteľku, veľmi inšpiratívna a obohacujúca.

Tralabásnenie
Výnimočnou udalosťou tohto školského 
roka bolo decembrové podujatie – krst 
prvej tralaškolskej ilustrovanej knihy básní 
Tralabásnenie. V Tralaškole už mnohé roky 
prebieha súťaž autorskej poézie, do ktorej 
svojou tvorbou prispievajú tralaškolskí 
divadelníci, ale aj tanečníci, hudobníci či 
výtvarníci. Z básní, ktoré sa nám počas 
rokov nazbierali, sme urobili výber a oslovili 
k spolupráci žiakov výtvarného odboru. Tak každú báseň doplnila originálna 
ilustrácia. Okrem toho v triede počítačovej grafiky vznikla obálka knižky!

Opýtali sme sa našich žiačok, autorky básne „Hlava plná myšlienok“ 
a ilustrátorky tejto básne, ako sa im páčilo pracovať na tomto 
projekte, kde čerpali inšpiráciu a čo im dala táto skúsenosť.

Autorka básne Alexandra Hollá (16.r.): Tvorba básne bola pre mňa úplne novou 
skúsenosťou. Prvotný text vznikol za krátko, ale dlhšie mi trvala jeho úprava 
a štylizácia. Inšpiráciu som čerpala z každodennej rutiny a opakujúcich sa 
pocitov v období pandémie. Vďaka súťaži autorskej poézie a Tralabásneniu, 
som si písanie zamilovala a odvtedy som už napísala viac básní a textov.

Ilustrátorka básne Barbora 
Bakuľová (17.r.): Pracovať na 
tvorbe ilustrácie sa mi veľmi 
páčilo, bola to pre mňa zaujímavá 
skúsenosť. Ako výtvarníčku 
ma na básni zaujala idea 
a názov „Myšlienkové búrky“. 
Tvorba ilustrácie k básni je 
skvelá skúsenosť z hľadiska 
porozumenia básnickému 
textu, ale aj pre rozvoj vlastných 
schopností vyjadriť text obrazom.
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Cucorová, 
učiteľka

Detský klavírny maratón – pod 
týmto názvom organizuje Cirkevné 
konzervatórium v Bratislave 
celodenné podujatie určené žiakom 
základných umeleckých škôl. 
Majú na ňom možnosť stretnúť 
sa s profesionálnymi umelcami 
a konfrontovať sa s inými žiakmi 
v interpretácii skladieb 20. a 21. 
storočia. Z Tralaškoly využili túto 
možnosť Hanka De Miguel a Simon 
Burcl. Doobeda sa zúčastnili 
dvoch workshopov pod vedením 
Tomáša Boroša a Ivana Šilera. 
No a poobede bol MARATÓN. 
koncert trval viac ako dve hodiny 
a na záver boli ocenení najlepší 
interpreti. Za mladších žiakoch 
získala toto ocenenie Hanka 
a za starších klaviristov Simon. 
Veni, vidi, vici. Gratulujeme. 

2 3



V utorok 12.4. sme vycestovali za 
umením do unikátneho múzea 
Danubiana. Danubiana leží na 
polostrove, ktorý je obmývaný 
Dunajom. Okrem stálej expozície 
sme mali možnosť pozrieť 

si aktuálne výstavy, na ktorých vystavovali Ondrej Rudavský, 
Zuzana Graus Rudavská, Božena Plocháňová a Ad Snijders. 

„Z Tralaškoly sme sa vybrali navštíviť Danubianu – múzeum umenia neďaleko 
Bratislavy. Svoje sochy a diela tam majú vystavené domáci, ale aj zahraniční 
umelci. Je to veľká budova s nádherným prostredím a ešte krajším umením. 
Vnútri boli vystavené diela rôznych veľkostí. Každé dielo malo svoju myšlienku 
a bolo vytvorené inou technikou. Najviac sa mi páčili tie, pri ktorých autor 
veľa nerozmýšľal, ale riadil sa svojimi pocitmi. Jedno z takýchto diel bolo aj 
veľké plátno plné farieb, rôznych farebných kombinácii a tvarov. Každý v tom 
mohol vidieť niečo iné. Záležalo len na predstavivosti. Vonku boli vystavené 
sochy z rôznych materiálov. Jedným z autorov sôch bol na výstave aj Jozef 
Jankovič. Jeho sochy mali tvar ľudského tela.“ (Simona Madová, 15 rokov)

Flautičkári do sveta
Keď sme v júni roku 2021 nahrávali skladbu 
v mestskom parku na Sihoti, netušili sme kam sa 
až toto video dostane. Súbor 26 mladých flautistov 
a flautistiek predviedol skladbu od E.H.Griega: 
Hall of the Mountain King zo suity Peer Gynt..

Popredný svetový výrobca fláut Mollenhauer oslavuje v tomto 
roku 200 rokov od založenia svojej manufaktúry. Je to jeden 
z tradičných výrobcov a dodávateľov zobcových fláut na svete. 
A práve k tomuto svojmu jubileu zorganizoval pre všetkých 
milovníkov fláut, ale najmä milovníkov hudby, kreatívnu výzvu.

Podstatou kreatívnej výzvy bolo poslanie príspevku vo fome videa, ktoré 
by najviac vystihovalo vzťah hudby a značky. Tralaškola sa rozhodla tejto 
výzvy zúčastniť a poslala práve spomínané video priamo výrobcovi. 
Výkon mladých flautistov ocenili tak, že Tralaškola so svojím poňatím 
tejto témy získala prvé miesto. Čo to znamená? Video bolo zdieľané ich 
stránkou po celom svete. Každý mohol vidieť to nasadenie detí a počuť 
krásny zvuk 26 fláut v nádhernom prostredí parku nášho mesta.

A to nie je všetko. Vďaka tomuto umiestneniu sme získali pre Tralaškolu 
exkluzívny hudobný kúsok do nášho flautového vybavenia – profesionálnu 
tenorovú zobcovú flautu Mollenhauer rady Denner z čerešňového dreva.

Ste zvedaví na naše víťazné video?
Pozrite si ho tu: https://www.youtube.com/watch?v=8BNe4uQcBgg

Ildikó Kožíková, 
učiteľka

Výlet za 
umením
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nitra – tematická 
výtvarná súťaž 

Výtvarný odbor Tralaškoly každý školský rok 
organizuje pre svojich žiakov súťaž domácich prác. 
Touto súťažou chceme motivovať k domácej tvorbe, 
ktorá je pre zdokonaľovanie a rozvoj veľmi dôležitá. 
Tento školský rok sa tvorilo na tému Nitra (túto 
tému sme zvolili aj v súvislosti s kandidatúrou Nitry na Európske hlavné mesto 
kultúry 2026). Tešíme sa z veľkej účasti a krásnych diel. Ocenení boli žiaci v 
jednotlivých vekových kategóriách, ktorí získali najviac hlasov vo facebookovom 
hlasovaní a taktiež žiaci, ktorých diela najviac zaujali odbornú porotu. 
Slávnostné oceňovanie víťazov spojené s vernisážou výstavy úspešných diel 
prebehlo v Tralaškole 26.4. 2022. Úspešným výtvarníkom srdečne blahoželáme 
a tešíme sa na súťaž domácich prác v nasledujúcom školskom roku.

1

2

4

6

7

5

3

1 Alexandra Schneková, 18 r.
2 Alma Bali, 6 r.
3 Bruno Gaj, 15 r.
4 Tereza Kajabová, 9 r.
5 Adam Maršík, 11 r.
6 Dávid Valent, 16 r.
7 Linda Lőrincová, 7 r.
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výstavy v 
Tralaškole
V tomto školskom roku máme za sebou 
už niekoľko krásnych výstav. Počas 
dištančného vyučovania v decembri sme 
prezentovali tvorbu žiakov na našom 
facebooku. V priestoroch školy sa realizovala 
výstava ilustrácií, ktoré vznikli k projektu 
Tralabásnenie, o ktorom si môžete 
viac prečítať v samostatnom článku 
Tralanovín. Nasledovala trojvýstava prác 
žiakov z ateliérov Sone Mrázovej, Klaudie 
Kysler Demankovej a Róberta Mičeka. 
Realizovala sa tiež výstava ocenených 
diel zo súťaže domácej tvorby na tému 
Nitra. Najbližšie plánované výstavy sú 
Absolventská výstava a triedne výstavy 
Moniky Koprdovej, Denisy Ďurianovej 
a triedy počítačovej grafiky Mareka 
Štěpánka. Príďte sa pozrieť, neoľutujete.

Talent 2022
tanečná súťaž Tralaškoly

To, že sú naši žiaci talentovaní, vieme 
už od chvíle, keď sa ich rozhodneme na 
prijímacích skúškach prijať. S talentom 
však treba neustále pracovať a rozvíjať 
ho. Sú veci, ktoré vás dokáže naučiť 
pedagóg a potom sú veci, na ktoré musí 
prísť žiak sám, vlastným pozorovaním, 
skúsenosťami a samostatnou prácou. 
Práve vďaka tejto súťaži máme možnosť 
sledovať, kam sa naši žiaci posunuli vo 
svojom myslení, vo vnímaní umenia, 
v schopnosti tlmočiť pohybom 
a tancom vlastné myšlienky a emócie, či 
v schopnosti odhadnúť svoje možnosti. 
Pre našich mladších žiakov je to často 
prvé stretnutie s publikom, niekedy aj 
s trémou, a tiež prvý pocit tanečného 
úspechu, keď za svoju vlastnú tvorbu 
zožnú potlesk. Tohtoročná súťaž Talent 
2022 sa konala 11.apríla a zúčastnilo 
sa jej 29 súťažiacich v 4 vekových 
kategóriách. Porota v zložení učiteliek 
a starších žiačok mala naozaj náročnú 
úlohu vybrať v každej kategórii tých 
najlepších. Najlepšími vo svojich 
kategóriach boli Tamara Šuttová (PŠ),  
Sára Trtíková (1. a 2. ročník), Zuzana 
Beláňová (3.-6. ročník) a Ela Urbanová 
(7. – ročník až II. st.). Všetkým 
účastníkom gratulujeme!

Róbert Miček, 
vedúci učiteľ 
výtvarného 
odboru

Monika Višňovská, 
učiteľka
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víťazka školskej hudobno-
interpretačnej súťaže Tralamačka 
2022, autorka básne v zbierke 
Tralabásnenie, 16 rokov

Čomu sa venuješ v Tralaškole?
V Tralaškole sa venujem spevu, s ktorým sa spája aj 
hra na klavíri a okrem toho sa venujem aj herectvu.

Ako vzniká tvoj repertoár?
Repertoár vyberám podľa toho čo sa mi zapáči a hodí 
na môj hlas. S vybraným nápadom idem priamo za pani 
učiteľkou, ktorá sa aj často obráti na mňa s niečím čo sa 
zase jej zapáči a takto spolupracujeme na vytváraní.

Čo ťa najviac baví?
Milujem hudbu. Či už ju spievam, počúvam, alebo do nej 
tancujem. Všetko čo ma baví sa snažím aj robiť. Herectvo 
je tiež moja srdcovka, ktorá je pre mňa ale novinkou a už 
dlhé roky sa venujem tancu, ktorý 
ma posunul práve ku všetkým 
týmto aktivitám. Krásne sa 
to celé dopĺňa a vždy sa 
teším na nové príležitosti.

výtvarník a hudobník, študent 
Tralaškoly, 18 rokov

Čomu sa venuješ v Tralaškole?
Od šiestich rokov som do Tralaškoly chodil na bicie nástroje spolu 
s hudobnou náukou a literárno-dramatický odbor. Neskôr som si 
k tomu pridal výtvarnú výchovu, klavír, z ktorého som prešiel na 
saxofón a v neposlednom rade som navštevoval hodiny počítačovej 
grafiky. V podstate som bol v Tralaškole neustále. 

A čo ďalej?
Na Vysokej škole výtvarných umení budem 
študovať odbor – Vizuálna komunikácia. 
Zahŕňa to všetko od loga, plagátu a písma 
až po expozície, webstránky či aplikácie. 
Najviac mi dopomohlo štúdium 
počítačovej grafiky tu v Tralaškole. Naučilo 
som sa tu pracovať s programami ako sú 
Adobe Photoshop, či Adobe Illustrator, čo 
ma ďalej viedlo k väčšej a väčšej zvedavosti 
a lákalo ma si o tom viac naštudovať. 

Čo ťa najviac baví?
Baví ma v podstate hľadať grafické riešenia, 
navrhovať plagáty, logá, či dokonca aj editovať 
videá alebo tvoriť 2D animácie. Všetko, čo 
dnešné technológie v oblasti umenia ponúkajú ma 
zaujíma. V budúcnosti by som chcel byť trochu grafik, trochu 
divadelník, trochu muzikant, ale najmä výtvarník a umelec. Umenie je 
pre mňa každodennou súčasťou života. Rád tvorím a vymýšľam. Napĺňa 
ma, keď sa prechádzam po galérii, sedím v divadle, či v kine a svet 
naokolo sa pozastaví a jediné čo človek rieši je to, čo pred sebou vidí.
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Hugo 
Hrivňák
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improliga 2022
Naši žiaci, divadelníci, súťažili 27. apríla v hereckej 
improvizácii. Improliga je udalosť, kde žiaci majú 
možnosť ukázať svoj talent a tvorivosť, ale zároveň 
aj skvelá príležitosť spoznať starších, či mladších 
spolužiakov z iných divadelných tried. Dôležitou 
úlohou bola tímová spolupráca, ktorá je potrebná v 
každom divadelnom kolektíve. Tešíme sa tohtoročnej 
hojnej účasti a všetkým žiakom gratulujeme k ich 
výkonom! A ešte výsledky: zvíťazil tím Pódiové esá 
a mimoriadne ceny získali – za tímového inšpirátora 
Tomáš Stančík, za ostrieľanú improvizáciu Sára 
Mečiarová, za tímového ducha Malvína Rojková 
a za kreatívnu improvizáciu Šimon Baran.

Tvorivé soboty 
vo výtvarných 
ateliéroch
V Tralaškole sa realizoval workshop 
„Urob si svojho kamaráta“, 
ktorý viedla Soňa Mrázová. Kvôli 
veľkému záujmu sa workshop 
realizoval s dvoma skupinami 26.3. 
a 9.4.2022. Výtvarníci kreatívne 
pracovali s prírodnými materiálmi 
a krok po kroku si vytvorili 
pestrofarebné, pohyblivé bábky.

„Ahoj, bola som na workshope a bolo 
tam super. Vyrobila som si bábiku z 
kukuričného koreňa. Korene sme si dali 
tak, aby to vyzeralo ako vlasy. Potom sme 
dali do kukurice drôtiky. Na tie sme dali 
menšie paličky ako ruky a nohy. Z novín 
a alobalu sme si vytvarovali telo a obalili 
ho páskou. Potom sme telo nastriekali 
sprejom. Na druhú hodinu sme jej urobili 
oblečenie. Doma som jej stihla vyrobiť 
posteľ. Bolo to super, lebo som si našla 
kamarátky.“ (Tamara Chovancová, 7 rokov)

Zuzana Mičeková, 
vedúca učiteľka 
literárno-
dramatického 
odboru 

27.4.2022 16.00 TRALAŠKOLA

pozývame vás na
súťaž žiakov
divadelného odboru
Tralaškoly
v improvizácii

„Workshop bol výborný. Vyrobila 
som si skvelého panáčika. 
Sama som mu aj sprejovala 
vlasy. Dobre sme sa tam 
zabávali. Dostali sme aj lízatká.“ 
(Stela Michalíková, 8 rokov)
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Pozvánka na 
Tanečné pódium 
Tralaškoly
Medzinárodný deň tanca oslavujeme síce 29. apríla, no pre nás 
bude tento rok najväčším sviatkom 22. máj. Prečo? Lebo sa po 
nekonečne dlhom čase opäť postavíme na divadelné dosky 
a vychutnáme si spolu ten nádherný pocit, ktorý milujú všetci 
umelci – keď môžeme prostredníctvom tanca nechať prehovoriť 
naše duše, dotknúť sa sŕdc divákov, vyčariť im úsmev na tvári 
alebo vyvolať zimomriavky a zažiť to, čo sa dá zažiť asi len v žiari 
reflektorov. Potlesk našich divákov je pre nás všetkých tou najkrajšou 
odmenou za našu celoročnú a možno aj viac ročnú snahu J. Srdečne 
Vás všetkých pozývame do Štúdia Divadla Andreja Bagara 
22.5. o 14:30 alebo o 17:00. Príďte spolu s nami osláviť tanec.
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2 predstavenia:

Aurélia Fritzová 
a Monika Višňovská, 
učiteľky tanca

Karolína Ternényová, 16 
r. (veľká absolventka)

Eliška Kováčiková, 10 r._01 
(malá absolventka)

Tralamačka 2022
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Ešte pripravujeme
Máj:
21. 5. – Luminografia/tvorivá sobota – kresba 
svetlom s Denisou Ďurianovou.

22. 5. – Štúdio DAB – Tanečné pódium Tralaškoly, 14.30 a 17.00

23. 5. o 17.00 – Literárne soirée – večer plný 
poézie, prózy a divadelných dialógov

29. 5. o 15.00 – My sme malí muzikanti, absolventský 
koncert absolventov 1. časti štúdia

Jún:
11. 6. – Tanečná súťaž, Hlohovec

15. 6. – SND, Bratislava – Popoluška, balet – v rámci 
školského zámeru Stretnutie s umením

Divadelné premiéry predstavení: Kto za to môže? Zachráňte fantáziu! 
Alica v krajine, kde zastal čas. Sher Locková – Čaj o piatej. Posledné slovo. 
Hodiny, absolventské predstavenie, O Čujkovi a jeho schopnosti načúvať 
srdcu, Šípková Ruženka? Výhra bez medaily, Sen karnevalovej noci 

Tanečný workshop
Tralaškola v parku – open air vystúpenia žiakov na záver školského roka

Prijímačky
26. mája

Rozvíjame umeleckú tvorivosť detí

od 1400 do 1800

TANEC
DIVADLO
HUDBA A SPEV
VÝTVARNÁ

ĎURKOVA 18, NITRA – PÁROVCE


