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MILÍ TRALAŠKOLÁCI!

rokov 
Tralaškoly

Hudobníci usilovne cvičia a spievajú, 
vypĺňajú Tralazošitky a naši učitelia žijú 
obklopení technikou na domáce 
vyučovanie.

Výtvarníci na fotkách a v komentovaných videách predstavujú spracované témy prác 
z domu - jar, zvieratká, perspek�va, land-art či umelecké posuny známych diel.

Všedný deň

Dnes je všedný večer,
báseň mi leží v rukách
a ja ju čítam s úsmevom 
na perách.
Píše sa v nej o krásach 
života
a ja premýšľam:

Mnoho vecí existuje, 
za ktoré rád určite buď.
Skús si teraz, v tejto chvíli,
aspoň na pár spomenúť.

Pýtam sa, za čo som 
vďačná ja.
Za tento deň?

Za chvíle plné smiechu?
Za cereálie s mliekom?
Za osobu,
ktorá mi v mysli pohla 
kolieskom dopredu.
Za osobu,
ktorá mi básňou krivku 
na tvári vyčarila bez 
dôvodou.

Ďakujem.

DIVADLO
je rovnako 

ONLINE

SPEV, GITARA 
a BICIE

CEZ SKYPE?

TVORime, 
fotime,

posielame

choreografia

z domu UMELECKÉ SÚSTREDENIE 

Marta Uhlikova
vedúca hudobného odboru

učiteľka hry na husle

 Koniec novembra bol pre divadelníkov, 
tanečníkov aj výtvarníkov veľmi tvorivý. Všetci 
sme sa zúčastnili na umeleckom sústredení 
v Radave, kde sme tri dni tvorili, zabávali sa 
a utužovali vzájomné vzťahy. Herci oprašovali 
predstavenie Príbeh o Luskáčikovi, tanečníčky 
zase tanečné choreografie a výtvarníci pracovali 
na projekte, ktorý sme neskôr neformálne 
nazvali Plas�c people. Výstup vo forme 
plastových sôch figúr a veľkoformátových malieb 
ste mali možnosť zhliadnuť v priestoroch 
Tralaškoly.
 A keďže sa tralaškoláci už pár dní 
po návrate pýtali, kedy bude ďalšie sústredenie, 
asi nemusíme viac dodávať, ako sa na sústredení 
mali. Myslíme, že môžeme povedať za všetkých, 
že sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné 
sústredenie.

 „Zostaňme doma!“ To je heslo dnešných 
dní, ktoré počujeme stokrát za deň z televízie, 
rozhlasu, od priateľov, susedov... Na ústach máme 
rúško, len čo sa pohneme mimo bydliska. Zamýšľam 
sa nad tým, čo nám táto situácia naznačuje, možno 
práve rúško na ústach znamená, že sme priveľa 
rozprávali a málo vnímali svet inými zmyslami. 
 Pozerajme sa na prírodu, ktorá sa na jar 
zobúdza, na stromy, ktoré začínajú kvitnúť a trávu, 
ktorá nám pod nohami vytvorila zelený koberec. 
 Je toho veľa čo dnes nemôžeme... 
nemôžeme navštevovať obchodné centrá 
a bezcieľne sa potulovať po ich predajniach, 
nemôžeme si kúpiť dvadsiatepiate topánky 
a tridsiate tričko. Nemôžeme ísť do kina, 
s kamarátmi do mekáča alebo na kávičku poklebe�ť 
o živote, nemôžeme ísť do školy, do práce... 
 Nájdime potešenie a radosť v tom, čo 
robiť môžeme - zoberme do rúk husličky, flau�čky, 
farbičky a hrajme, spievajme, čítajme, maľujme 
a tancujme, urobme si radosť, urobme radosť 
rodičom a priateľom. Pošlime video starým rodičom, 

keď ich nemôžeme navš�viť a potešme ich aspoň 
na diaľku.
 A čo vám prinášame v tomto vydaní 
Tralanovín? Pozrite sa, ako prebiehala tanečná súťaž 
Talent 2020, ako bolo na umeleckom sústredení 
v Radave či ako sa cí�li herci pri predstavení 
Pod nebom plným hviezd. Výtvarníci majú za sebou 
sériu zaujímavých workshopov, zozbierali niekoľko 
medzinárodných cien, navš�vili inšpira�vne výstavy 
a s�hli otvoriť dve svoje ateliérové výstavy. Ako 
vedúca hudobného odboru spomeniem krásne 
spevácke ocenenia a sériu umeleckých výjazdov... 
Ale o všetkom postupne - v čerstvom vydaní 
aprílového čísla Tralanovín!  

Prácu tanečníkov lepšie ukážu 
videá, to je jasná vec. Na fotkách 
však demonštrujete využívanie   
rôzneho domá- ceho náčinia - 
napríklad sušiak na prádlo. Raz 
darmo, tralažiaci sú šikovní, 

vynaliezaví a nelenia ani 
v domácom prostredí. Už 

teraz sa tešíme na živé 
tanečné vystúpenia, 
na ktorých pracujú aj 
na diaľku so svojimi 

učiteľkami.

ESMERALDA V SND
 Veľkým zážitkom bola pre tanečný odbor 
návšteva baletu Esmeralda v Slovenskom národnom 
divadle. Predstavenie bolo nádherné po všetkých 
stránkach - scénografia, kostýmy, príbeh, hudba, 
choreografia či tanečné výkony... Našich tanečníkov 
toto predstavenie nadchlo až tak, že spus�lo lavínu 
nakupovania baletných špičiek a najstarší žiaci 
odvtedy poc�vo skúšajú aj túto náročnú tanečnú 
techniku. Je možné, že na našom najbližšom 
predstavení budete mať možnosť vidieť, ako im to 
ide. 

Tereza Gábliková, 17 rokov



TALENT 2020

 Za�aľ poslednou udalosťou tanečného odboru v tomto 
školskom roku bol tre� ročník autorskej choreograficko- 
interpretačnej súťaže Talent 2020, ktorý sa konal 11. februára. 
Do poroty tentokrát prijala pozvanie Mgr. art. Simona Tonková, 
ktorá sa tancu venuje nepretržite od svojich 3 rokov a patrí 
k výrazným osobnos�am mladej generácie profesionálneho 
súčasného tanca na Slovensku a uznávaným tanečným 
pedagógom pracujúcim s deťmi a mladými ľuďmi. 
Moderátorského postu sa zhos�l náš tralaškolský herec Mar�n 
Maďar (za čo mu veľmi pekne ďakujeme) a hlavnú úlohu hrali, 
samozrejme, naši tanečníci, ktorí opäť predviedli krásne výkony. 
Bodové rozdiely boli tento rok naozaj veľmi tesné a porota mala čo 

robiť, aby vybrala v každej kategórii len jedného víťaza. Veruže sa 
to v niektorých kategóriách aj nepodarilo a museli byť udelené dve 
1. miesta. Okrem súťažiacich tanečníkov sme mohli vidieť aj 
nesúťažné improvizované vystúpenia našich najmladších žiačok – 
S. Tr�kovej, N. Danišovej a K. Všetečkovej. Všetkým oceneným 
a zúčastneným ešte raz blahoželáme a veríme, že tak ako my, aj vy 
sa už teraz tešíte na ďalší ročník a rozmýšľate, čím by ste porotu, 
divákov a ostatných súťažiach budúci rok prekvapili. Táto súťaž je 
to�ž veľmi dobrou prípravou na ďalšie, oveľa väčšie tanečné 
súťaže, ktorých spolu určite ešte mnoho absolvujeme. Takže milí 
tanečníci, pozdravujeme vás do vašich domovov a tešíme sa ďalšie 
spoločné zážitky! 

Pod nebom plnym hviezd

INTERVIEW

 V novembri 2019 žiaci LDO v rámci medzinárodného 
divadelného fes�valu Noc divadiel reprízovali divadelné 
predstavenie Pod nebom plným hviezd. Inscenácia je fikcia, príbeh 
siedmych �nedžerov, ktorí prežijú tri mesiace na opustenom 
ostrove. Divadelné predstavenie v štyroch obrazoch, z ktorých je 
každý jedným dňom na ostrove, sprevádzajú vypäté situácie, ktoré 
preverujú mentálnu silu stroskotancov. V príbehu plnom emócií 
a in�mnych dialógov, bojujú o preži�e a učia sa byť súdržní.

 Vyspovedali sme žiakov Sáru Mečiarovú a Šimona Vavra, 
ktorí v predstavení účinkovali.

Aká bola postava, ktorú si v tejto hre stvárnil?
SM: „V predstavení som stvárnila postavu Sofie, dievčaťa, ktoré sa 
snažilo zachovať chladnú hlavu a držať skupinu zomknutú, aj keď 
sa to nie vždy darilo. Na ostrove stroskotala s ďalšími kamarátmi, 
no bol tam aj Denis, chlapec, do ktorého bola Sofie zamilovaná keď 
boli v škole. Postupne začal opätovať aj jej pocity, ibaže čím dlhší 

čas na ostrove Sofie strávila, tým viac začala byť chladná, 
nesvoja a aj jej pocity k Denisovi sa začali meniť. 

V posledných dňoch už to nezvládala a brala to 
ako osobnú porážku, že tá, čo sa o ostatných 
mala starať je teraz ako troska - stroskotaná 
troska.”
ŠV: „V predstavení som stvárnil postavu 

Andyho. Bol som pracovitý a odvážny chalan, no 
občas som vedel byť aj agresívny. Mojím 

najväčším cieľom bolo postaviť plť, aby sme sa 
mohli dostať z ostrova domov. Síce to nevyšlo, ale som 

rád, že som to prežil.”

Čo bolo v tomto predstavení pre teba najťažšie?
SM: „Najťažšie pre mňa asi bolo zahrať postavu v civile, keďže som 
doteraz hrala postavy ktoré väčšinou kričali alebo boli smiešne, 
Sofie ma naučila tomuto novému žánru, ktorý je v divadlách častý, 
za čo som aj mojej pani učiteľke Zuzke vďačná, že Sofie vytvorila 
a že som ju mohla hrať.”
ŠV: „Myslím si, že tak ako pre väčšinu z nás, bolo najťažšie asi byť 
prirodzený. Áno, je to síce dramák, ale pre mňa bolo najťažšie 
hranie byť prirodzený. A pokiaľ nepočítam tieto veci, tiež bolo 
veľmi ťažké pozerať na ostatných, ako jedli fazuľu, keďže ja fazuľu 
nejem, tak ma z nej napínalo.“

Ktorá bola tvoja obľúbená scéna alebo replika?
SM: „Moja obľúbená scéna bola, keď som sa hádala s Denisom 
(Davidom), lebo som sa konečne mohla vykričať a pripadalo mi to 
trochu ako hádka starého manželského páru a bolo pre mňa ťažké 
zadržať smiech.”
ŠV: „Najviac som si asi užíval to, keď som sa v poslednej scénke 
začal biť a hádať s Melisou - postava, s ktorou som nevychádzal... 
mal som zopár modrín, ale užil som si to.”

Myslíš si, že keby si v skutočnos� stroskotal na ostrove, konal by 
si podobne ako tvoja postava?
SM: „Určite záleží aj na ľuďoch, s ktorými by som stroskotala, ale 
myslím, že by som konala podobne ako moja postava, snažila by 
som sa ostatných ukľudniť a byť ich pozitívnou oporou. 
Samozrejme, že niekedy by na mňa doľahlo to, že mi chýba rodina 
aj normálny život, vtedy by som bola hysterická a pesimistická, ale 
to sú iba také chvíľky.“

ŠV: „Keďže sme diskutovali o tom, akoby sme sa správali v takejto 
situácii a podľa toho boli z časti vytvorené naše postavy, takže áno. 
Možno by som bol trochu viacej zbláznený a zúfalý, ale snažil by 
som sa hlavne prežiť a nemyslieť len na zlé udalosti.”

Máš nejakú spomienku alebo v�pný zážitok z obdobia skúšania 
predstavenia?
SM: „V predstavení sme mali rekvizitu - bábiku, ktorú vyplavilo 
more. A zážitok bol, keď sme sa v predstavení hádali o bábiku a keď 
spadla na zem, z úst jej vyšiel ucholák. Mali sme aj veľa iných 
zážitkov, za ktoré som veľmi vďačná, že som ich mohla s týmito 
úžasnými ľuďmi prežiť.”
ŠV: „Ó, to teda áno a nie jednu. Páčilo sa mi, ako sme sa váľali 
v blate a natierali si trávu na oblečenie pred predstavením, aby 
sme vyzerali ako ošumelí stroskotanci. Tiež sa mi stalo, že Max 
(Maťo) mi počas predstavenia hodil šupku od banánu 
do chrbta a - au!... Celkom to štípalo. O chvíľku neskôr, keď som mu 
mal ísť vynadať, som sa šmykol na látke, čo ležala na javisku 
a v uprostred vety som sa skoro strepal. A v neposlednom rade to, 
ako počas skúšky vyliezol bábike z úst ucholák. Bolo to nechutné, 
ale všetko toto mi chýba.”

 A žiaci vyspovedali triednu učiteľku Mgr. Zuzanu 
Šemelákovú, ktorá napísala scenár a predstavenie režírovala.

Čo ťa inšpirovalo k napísaniu scenáru? „Hľadala som vhodnú 
tému, kde by sme vedeli pracovať s emóciami, vypätými 
situáciami. Nechcela som už štylizované predstavenie, keďže také 
divadelné predstavenia už mali títo žiaci za sebou. Podmienkou 
bolo, aby všetky postavy boli väčšinou spolu na javisku a aby každá 
postava mala priestor na realizáciu. Potom som si spomenula 
na film Stroskotanec s Tomom Hanksom a prišla inšpirácia.”
Koľko trvalo napísať tento scenár? „Jednu dlhú noc. :)”
Si spokojná s rozdelením postáv a s tým ako ich žiaci zahrali? 
„Postavy som napísala na mieru takmer každému, len pri 
niektorých dievčenských postavách som sa musela rozhodnúť. 
Rozhodla som sa dobre.”
Ako by si sa chovala na opustenom ostrove ty? „Snažila by som sa 
prežiť a byť nápomocná aj ostatným. Určite by mi strašne chýbala 
rodina, priatelia a moje mačky. Snažila by som sa veriť v zázrak.”
Ktorá scéna sa � páčila najviac? „Bolo ich viac. Keď Linda volala 
cez pokazený telefón mame, keď ste spievali “We will rock you“ 
a, samozrejme, koniec - to boli zimomriavky.”S 
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 Na začiatku školského roka sa nám podarilo 
zrealizovať výjazd za umením, a to nie len tak niekam, ale 
priamo do pôsobiska Josepha Haydna - paláca 
Eszterházyovcov v Eisenstadte.
 V prekrásnom historickom prostredí Haydnovej 
sály sme si vypočuli koncert Haydn Akademie Orchester 
s dirigentom a zároveň aj sólistom violončelistom 
N. Altstaedtom. Tento mimoriadny este�cký a hudobný 
zážitok nás naštartoval do nadchádzajúceho roka 
a umeleckej práce.
 Každoročne navštevujeme aj Bra�slavské 
hudobné slávnos�, ktoré sa konajú v Redute, sále 
Slovenskej Filharmónie. Snažíme sa deťom, ale aj 
rodičom ukázať vrcholné slovenské poduja�e a najväčšiu 
hudobnú lahôdku pre milovníkov vážnej hudby. Tento rok 
sme navš�vili koncert, na ktorom účinkovala SF 
so sólistom S. Khachatryanom. Programom bol husľovým 
koncert D. Šostakoviča a 8. symfónia A. Dvořáka.
 S�hli sme aj návštevu SND v Bra�slave, kde sme 
zhliadli balet Esmeralda od C. Pugniho a choreografa 
M. Pe�pu a videli sme aj nové naštudovanie Dvořákovej 
opery Rusalka,  ktoré svojou scénou a kostýmami môže 
súperiť aj s európskymi opernými domami.

 Druhý polrok sme 
odštartovali radostne. Prišli 
nám výsledky 50. ročníka 
súťažnej výstavy - The 
World School Children Art's 
Exhibition of the Republic 
of China - pre žiakov výtvar-
ného odboru. Sofia Kuťková 
a Patrik Balázsi získali 
na celosvetovej výtvarnej 
súťaži bronzové medaily 
a Adam Urminský, Emma 
Vargová, Alex Beňuš 
a Marek Mazúch čestné 
uznania.

 Leu Labudovú oce-
nili na medzinárodnej súťaži 
v tvorbe knižnej značky EX 
LIBRIS HLOHOVEC na tému 
Vráťme sa do rozprávky.

OCENENIE Z ČÍNY!

Gratulujeme!

EX LIBRIS



 Žiakom v speváckom oddelení sa v prvej polovici 
školského roka mimoriadne darilo. Výberové kolo súťaže POP BB 
sa konalo 22. októbra v sále SOS v Banskej Bystrici. Tralaškolu 
reprezentovali žiačky z triedy K. Bielickej, DiS. art. - Nela 
Zemanová, Adela Lajchová a Terézia Petríková. Všetky tri dievčatá 
si svojim výkonom vyspievali postup do finále, ktoré sa konalo 
22. novembra 2019 v Cikkerovej sieni na Radnici v BB. Finále bolo 
pre Tralaškolu úspešné - N. Zemanová sa umiestnila na prvom 
mieste v 1. kategórii a T. Petríková na prvom mieste v 2. kategórii. 
 Súťaž Jesienka 2019, ktorá sa konala 7. novembra 
v Koncertnej sále ZUŠ Ľ. Stančeka v Prievidzi bola pre žiačky pani 
učiteľky Bielickej rovnako úspešná - Linda Gontková, Nela 
a Natália Zemanové zo súťaže z veľmi početnej a spevácky silnej 
konkurencie si priniesli krásne ocenenia. L. Gontková - bronzové 
pásmo v A kategórii, Nela Zemanová 1. miesto v B kategórii 
a Natália Zemanová 3. miesto v C kategórii. 
 Ester Penciaková zo speváckej triedy Lucie V. Kmeťovej 
reprezentovala Tralaškolu na súťaži Vianočná pieseň 2019. 
V divadle Arteatro v Bra�slave Ester si vyspievala strieborné 
pásmo.

SPEVÁCKE SÚŤAŽE

 V novembri sa v Tralaškole konal Workshop 
modrotlače pod vedením modrotlačiara Petra Trnku. 
Zúčastnení výtvarníci mali možnosť spoznať toto vzácne ľudové 
remeslo, ktoré patrí do kultúrneho dedičstva UNESCO a �ež si 
modrotlač prak�cky vyskúšali. Atmosféra a výsledky boli 
výborné.
 Vo februári sa uskutočnil Workshop plstenia maňušiek 
pod vedením Marty Uhlíkovej, áno, lektorkou bola naša učiteľka 
hry na husliach. Tá nachvíľu vymenila hudbu za výtvarné 
umenie a ukázala nám, ako svoju šikovnosť pretavuje 
do krásnych plstených maňušiek. Proces plstenia bol náročný 
a dlhý, ale žiaci boli trpezliví a úspešne si vytvorili rôzne 
pestrofarebné bábky zviera�ek.

VÝTVARNÉ WORKSHOPY

BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA A LAPAČ SNOV
 Koncom októbra navš�vili výtvarníci medzinárodnú 
súťažnú prehliadku originálov ilustrácií kníh pre de� Bienále 
ilustrácií Bra�slava. Každý druhý rok sa tu stretávajú �e najlepšie 
diela svetovej ilustrátorskej tvorby. Žiaci videli nespočetne veľa 
ilustrácií tvorených rôznymi výtvarnými technikami od kresby, 
maľby, koláže, počítačovej grafiky či rôznych kombinovaných 
techník a �ež to, ako sa dostáva vplyv kultúry v danej krajine 
do výtvarného prejavu. Z tejto exkurzie sme následne v Tralaškole 
čerpali inšpirácie a pracovali sme v ateliéroch na rôznych 
ilustráciách a v decembri sme nainštalovali v priestoroch školy 
bohatú výstavu. 

Starší žiaci výtvarného odboru mali možnosť na konci novembra 
zhliadnuť výstavu Lapač snov s komentovaním samotného autora, 
významného umelca Karola Felixa. Okrem zaujímavých diel 
a podnetného komentovania autorom sme mali zážitok aj 
zo samotných výstavných priestorov. Výstava bola inštalovaná 
v krásnom, zrekonštruovanom zámku Hlohovec.
 

 Minulý školský rok sa nám podarilo 
nadviazať úžasný kontakt a príležitostnú 
spoluprácu s americkým pedagógom, 
choreografom a donedávna aj ak�vnym 
tanečníkom Joeom Alegadom. Táto tanečná 
osobnosť pochádza z Texasu a dlhé roky 
pôsobí ako pedagóg a choreograf 
vo viacerých krajinách Európy (najmä Rusko), 
Ázie a Ameriky. Jeho workshopy sú väčšinou 
určené najmä pre profesionálnych 
tanečníkov, prípadne pre študentov 
tanečných univerzít a konzervatórií, o to viac 
si vážime, že sa rozhodol vyskúšať to aj 
s nami, mladšími. V novembri zavítal do Nitry 
už po tre�krát a myslím, že tento 3-dňový 
workshop bol pre všetkých opäť silným 
zážitkom a mo�váciou do ďalšej práce. Tohto 
pána umelca treba jednoducho zažiť. Verím, 
že sa do Nitry ešte niekedy vrá� a ďalší 
tanečníci, ktorí medzičasom dorástli – najmä 
technicky, ale aj vekom – budú mať možnosť 
absolvovať jeho workshop �ež.

TRÉNINGY 
S JOE ALEGADOM

NOVINKY V ATELIÉROCH
- MÁŠ UŽ DOMA?

 Takéto krásne, jedinečné, štýlové a hlavne prak�cké výtvarnícke zástery 
pribudli tento rok vo výtvarných ateliéroch. Každý jeden z nich má pracovné zástery 
vo svojej farbe  - zelená, bordová a sivá a môžete ich používať počas tvorivých chvíľ 
u nás v Tralaškole. Učitelia majú tmavomodré a tak ich rýchlo spoznáte, napríklad aj 
na chodbe. A ak chcete mať svoju vlastnú, špeciálnu trala-zásteru a doladiť ju 
napríklad k trala-tričku, nájdete ich na našej recepcii, kde na vás netrpezlivo 
čakajú...

 Vo februári sa v Tralaškole konala súťaž v Improlige 
pre žiakov literárno-drama�ckého odboru. Súťaž je zameraná 
na hereckú improvizáciu a súťaží sa v troch disciplínach: šarády, 
súsošie a improvizovaná etuda, ktoré naši divadelníci už dobre 
poznajú. Táto súťaž je výnimočná tým, že vytvára priestor 
pre stretnu�e mladších a starších žiakov z rôznych ročníkov. 
V súťažných �moch sú pomiešaní tak, aby sily boli vyrovnané a aby 
si žiaci boli vzájomnou inšpiráciou. Takto nadobúdajú nielen nové 
skúsenos�, ale vytvárajú nové priateľstvá a krásne zážitky. 

Takto sa umiestnili súťažné �my v  Improlige 2020:

1. miesto - Lampáše a Lesný mix
2. miesto - 5 od�eňov tmavej
3. miesto - Slnečné Luny

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí si prišli zasúťažiť a vytvorili skvelú 
atmosféru plnú tvorivos�, nápadov a smiechu! 

IMPROLIGA



 Ako býva zvykom, aj tento rok výtvarný odbor 
zorganizoval pre svojich výtvarníkov súťaž domácich prác. Tento 
ročník sa niesol v znamení 15. výročia založenia Tralaškoly a teda 
téma bola jasná – Tralaškola. Ceny boli udelené na základe 
rozhodnu�a odbornej poroty, ale rovnako, boli udelené ceny aj 
na základe facebookového hlasovania. Ďakujeme za veľkú účasť 
a víťazom gratulujeme.

Miesta, ktoré udelila porota:
Kategória 4 roky: 1. E. Hurbanová
Kategória 5 - 6 rokov: 1. B. Bírová, 2. N. Kiess, 3. S. Michalíková
Kategória 7 - 8 rokov: 1. A. Beňuš, 2. S. Šimon, M. Sloboda, 
 3. T. Kajabová a A. Urminský
Osobná cena členky odbornej poroty S. Mrázovej - E. Sakács
Kategória 9 - 10 rokov: 1. Z. Uhnáková, 2. T. Jurčák a  L. Grácová, 
 3. L. Frličková, Z. Beláňová a L. Ščipáková
Kategória 11 - 12 rokov: 1. Z. Dreveňáková,  2. S. Baraníková a  
 T. Grežová, 3. T. Burda a J. Sloboda
Kategória 13 - 14 rokov: 1. J. Ondrušek, 2. J. Dúbravský, 3. I. Týcová
Kategória 15+: 1. L. Kočalková, 2. V. Chlebcová, 3. H. Hrivňák

Miesta, ktoré ste udelili facebookovým hlasovaním:
Kategória 4 roky: 1. E. Hurbanová - 22 hl.
Kategória 5 - 6 rokov: 1. S. Micháliková - 65 hl.,  2. B. Bírová - 53 hl.,
  3. N. Kiess - 22 hl.
Kategória 7 - 8 rokov: 1. L. Balážiová - 171 hl., 2. H. Magdinová 
 - 159 hl., 3. E. Suchanová - 103 hl.
Kategória 9 - 10 rokov: 1. M. Michalík - 58 hl., 2. N. Verešová  
 - 56 hl., 3. L. Grácová - 26 hl.
Kategória 11 - 12 rokov: 1. L. Floreková - 29 hl., 2. O. Dúbravský
  - 20 hl., 3. L. Čáliková a Z. Dreveňáková - 14 hl.
Kategória 13 - 14 rokov: 1. K. Ternényová - 14 hl., 2. J. Ondrušek, 
 J. Dúbravský a A. Huščava - 7 hl.,  3. I. Týcová - 5 hl.
Kategória 15+: 1. V. Chlebcová - 36 hl., 2. H. Hrivňák - 16 hl., 
 3. L. Kočalková - 15 hl.

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ Na co sa mam hlasit do ZUS-ky?
 ...a chodiť na skúšky, veď už celkom pekne spievam. Toto 
je úryvok textu ešte nevydanej skladby od môjho kamaráta, ktorá 
mi dnes akosi sama začala hrať v hlave. V danej piesni, hlavne 
koniec tejto vety, spieva zámerne falošne a tým vlastne dáva 
odpoveď na svoju básnickú otázku. Ale skúsme sa spýtať aj sami 
seba – načo? Dnes máme hromady spôsobov, ako sa naučiť robiť 
akýkoľvek typ umenia. Stačí vedieť anglicky a dostaneme sa ku 
všetkým vedomos�am sveta – cez youtube, wikipediu, milióny 
návodov na webe, inštruktážnych videí či diskusných fór. Sám som 
sa takýmto spôsobom mnohé veci v živote naučil. 
 Som učiteľom gitary v Tralaškole už vyše desať rokov, no 
keď som v trinás�ch s gitarou začínal, prvé tri roky som sa učil 
na gitare hrať sám, len s pomocou zopár tabulatúr s�ahnutých 
z internetu a odpozeraním od niekoľkých spolužiakov, ktorých �ež 
v tom čase zaujala hra na gitare. Nevedel som celkom čo, prečo 
a ako, ale mal som pocit, že mi to stačí a tešil som sa, že to, čo som 
dovtedy počul len z CD, dokážem vytvoriť aj vlastnými prstami. 
Z maminej strany pochádzam z hudobníckej rodiny so zameraním 
na klasickú hudbu (klavír) a k tomu patriacu disciplínu. To, že som 
si takto ledabolo hrával pesničky od Nirvany z tabulatúrového 
zápisu, v ktorom ani rytmus nebol jasne zaznačený, netušiac 
o princípoch stupníc, akordov a základov techniky hry, urobilo isto 
nejednu vrásku na čele mojej mamy vychovanej na princípoch 
disciplinovaného cvičenia stupníc, etúd a ktovie čoho ešte. A tak 
mi začala postupne predstavovať potrebu chodiť do hudobnej 
školy a presviedčať ma, že by to bolo pre mňa vhodné. Ako správny 
rebel som sa najprv bránil, no  uvedomoval som si, že keď mi 
mama niečo radila, zvyčajne mala pravdu. Tak som sa pripravil 
na prijímačky, bol prijatý a od nasledujúceho septembra som začal 
chodiť na hodiny gitary a hudobnej teórie. Vtedy som sám 
nevedel, prečo som vlastne začal. Samozrejme som sa chcel 
zlepšiť, no nevedel som v čom ani ako. Po prvých hodinách som ale 
stále viac videl, čo všetko neviem. A aj čo už viem. Čudoval som sa, 
aké pravidlá v hudbe sú a aké je zábavné a zaujímavé vedieť ich 
vkusne obchádzať, hrať sa s hudbou ako s hračkou a vymýšľať, čo 
by v nej ako mohlo byť a čo spraviť inak ako „by sa malo.“ 
 Do základnej umeleckej školy som chodil štyri roky, za ten 
čas som sa po uši zaľúbil. Nehovorím teraz o láske k dievčaťu, ale 
o vernejšej spoločníčke, ktorú si v živote držím pri sebe doteraz. 
Viem, že hudbu by som nikdy nedokázal spoznať tak do hĺbky, keby 
som vtedy nepočúvol mamu a nešiel do hudobnej školy. Mamy 
veru vedia, čo je pre ich de� dobré. A je jedno, či máte 3 alebo 30 
rokov, pla� to vždy.
 Chcel by som napísať, čo bolo vďaka rozhodnu�u ísť 
na základnú umeleckú školu iné, ako keď som z nej odchádzal. 
Neviem to dať do pár slov, lebo ide o �síce maličkos�, ktoré boli 
jasne smerované mojimi učiteľmi. Vďaka skúsenos�am vedeli čo, 
kedy a ako mi ukázať, lebo videli, čo ma zaujíma, videli, čo mi ide 
a v čom mám medzery. Ako ma udržať pri hudobnom raste 
a zároveň neodradiť, ako ukázať to pekné na hraní si a zároveň 
udržať pri otravnom cvičení. Keby som sa snažil v tomto svete 
hudby vyznať sám, orientoval sa len na to, čo ma priamo zaujíma, 
objavil by som možno tre�nu toho, čo som po štyroch rokoch 
v ZUŠ vedel. 

Prečo Tralaškola?
 Základných umeleckých škôl je v Nitre veľa. Na prvý 
pohľad je jedno, do ktorej by mal človek chodiť. Často si takúto 
školu vyberajú žiaci (alebo ich rodičia) podľa toho, ktorá je 
najbližšie. Ale je dôležité uvedomiť si, že každý je iný a aj každá 
škola je iná. Skúsim to zase vysvetliť na sebe. Učitelia, ktorí ma 

na hudobnej škole učili, rozhodne neboli zlí. Každý učiteľ má istú 
predstavu o tom, akým spôsobom by chcel učiť, čiže predstaviť 
svojmu žiakovi krásy hudby a radosť z hrania. Keď ale niekto učí 
v škole a nie iba sám na voľnej nohe, nemôže si celkom robiť veci 
tak, ako sa mu zachce. Sme viazaní štátnym vzdelávacím 
programom, ktorý si môžeme prispôsobiť len do istej miery. Tento 
program je mapa zostavená skúsenými, ukazuje všetkým 
slovenským učiteľom, ako ísť po najčastejšej ceste výučby, 
vyšliapanej mnohými učiteľmi a žiakmi pred nami. Čo kedy žiakovi 
predstaviť, aby postupne spoznal rôzne záku�a hudby a svojho 
nástroja. Niekto ale chce viac klasiky, niekto sa chce čím skôr 
dostať k popu, niekto rád tvorí, niekto rád interpretuje, čo iní 
napísali. 
 V Tralaškole sme �m skúsených učiteľov, ktorí majú 
spoločnú predstavu o spôsobe učenia. Naša úprava tohto 
programu spočíva v tom, že radi učíme cez vzájomnú spoluprácu, 
ukazujeme žiakom aj svetu, ako sú rôzne nástroje ale aj všetky 
formy umenia prepojené a vždy vás radi povzbudíme, aby ste sa 
pozreli a vyskúšali si, ako umenie robia � najskúsenejší 
profesionáli, ktorí sa umením živia a aj od nich sa niečo naučili. Tiež 
si uvedomujeme, ako je každý žiak iný a preto sa aj snažíme 
každého učiť tak, aby mu to čo najviac vyhovovalo a čo najviac ho 
naša výučba posunula.

A čo po tej ZUŠ-ke?
 Ja som po štyroch rokoch na základnej umeleckej škole 
stál na križovatke, kedy som sa musel rozhodnúť, čo ďalej 
so životom – na akú ďalšiu školu ísť. Z predmetov, ktoré sa učia 
na bežných školách, som vynikal v matema�ke, fyzike a chémii 
a lákalo ma �eto schopnos� ďalej rozvíjať. Na druhej strane, som 
bol už zaľúbený do hudby. Premýšľanie bolo ťažké, no nakoniec 
som sa rozhodol, že môj život ostane zasvätený tejto zvukovej 
forme umenia. Toto ale nie je časté rozhodnu�e absolventa 
ZUŠ-ky. Ako by teda môj život vyzeral, keby som sa rozhodol 
napríklad pre štúdium fyziky, ktoré ma vtedy veľmi lákalo? Hudba 
by, samozrejme, nebola na prvom mieste, ale rozhodne by z môjho 
každodenného života nevymizla. 
 A takto to je aj u mnohých našich absolventov. Primárne 
sa venujú svojim profesiám, ktoré často s umením nemajú vôbec 
nič spoločné, no vo voľnom čase, pre vlastnú radosť stále 
nachádzajú cestu späť k tejto svojej láske. Na to, aby mal človek 
napríklad z hry na hudobný nástroj radosť, nepotrebuje stáť 
na pódiu pred 20-�sícovým davom, ktorý šalie len čo začuje jeho 
meno. Stačí si po pracovnom dni sadnúť a zahrať obľúbenú pieseň, 
zatancovať svoje obľúbené prvky pri skladbe z mlados�, 
namaľovať obraz, ktorý ostal v pamä� alebo zarecitovať báseň, 
ktorá chy�la za srdce. Potešiť umením seba aj iných, otvoriť srdce 
a pootvoriť dvere do tejto “Alicinej krajiny zázrakov” aj ostatným, 
aby sme sa v nej mohli spolu stretnúť. Na to sa máme hlásiť 
do ZUŠ-ky...

Ondrej Vydareny, DiS. art.
učiteľ hry na gitare

Ester Hurbanová, 4 roky

Alex Beňus, 7 rokov

Bianka Bírová, 5 rokov

Zita Uhnáková, 9 rokov

Zuzana Dreveňáková, 12 rokov

Ján Ondrušek, 13 rokov

Lucia Kočalková, 16 rokov

napísal
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