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Milí žiaci, rodičia a kolegovia, 
drahí čitatelia ZUŠkovín,

opäť sú za dverami Vianoce a blížiaci sa 
nový rok. Posledné dva roky prebehli veľmi 
netradične a náročne, a preto o to viac dúfam 
a verím, že sviatky budú opäť nádherné, 
také, ako si ich pamätáme z detských čias. 
Neľahká doba, ktorou sme si všetci prešli – 
veľkí, malí, zdraví, chorí – nám ale priniesla 
možno aj niečo pozitívne, a síce poznanie, že 
zdravie, blízkosť milovaných či ani bohatá 
vianočná nádielka, nie sú veci samozrejmé. 
V uponáhľanom svete, na ktorý sme si zvykli, 
sme sa zrazu museli zastaviť a  nazrieť do svojho vnútra. Obdobie, ktoré nás 
čaká pri pohľade na bezbranné Božie dieťa v jasličkách je obdobím, počas 
ktorého máme ďalšiu príležitosť sa zastaviť a zahĺbiť, zažehnať všetko zlo a 
nenávisť, aby sme do nového roka vstúpili s čistým štítom, vierou a nádejou 
v krajšie rána a poznaním tých pravých hodnôt.
 Čas, ktorý sme si opäť pred príchodom sviatkov všetci okúsili, 
nebol ľahký ani príjemný, nielen pre žiakov a učiteľov, ale ani pre rodičov, 
ktorí boli celou situáciou takisto ťažko skúšaní. S najväčšou vďakou v 
srdci, s akou som len schopná, sa preto chcem v mene celej školy všetkým 
poďakovať za úžasnú spoluprácu, ústretovosť a trpezlivosť s prekonávaním 
mnohých náročných a komplikovaných prekážok.
 Verím, že nastávajúce Vianoce budú iné a že ich budeme môcť všetci 
prežiť pri vianočnom stromčeku s našimi srdcu najbližšími, v spomienkach sa 
spoločne vracať ku krásnym okamihom v našich životoch a zároveň vytvárať 
takéto nové vzácne okamihy a že si tak opäť budeme môcť pripomenúť, aké 
to je, tešiť sa zo vzájomnej blízkosti. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove 
či ľudskom dotyku je totiž veľké tajomstvo a bohatstvo, ktoré jediné nám 
môže priniesť skutočný pocit šťastia, bezpečia a spolupatričnosti.
 Prajem Vám všetkým z celého srdca krásne prežitie vianočných 
sviatkov a úspešný vstup do nového roka a v ňom všetko dobré, pevné 
zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných, ako aj pracovných 
úspechov.

Stanislava Čikelová, pedagóg HO
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Maľba bodliaka
 Občianske združenie Bernolákovčan vyhlásilo výtvarnú súťaž na tému 
„bodliak“. Naša základná umelecká škola sa zapojila do súťaže a žiaci vytvorili 
série malieb a grafík v rôznych výtvarných technikách. Maľby bodliakov 
vyhodnotili členovia združenia seniorov obce Bernolákovo. 
Následne OZ Bernolákovčan odovzdal finančné ocenenia štyrom výhercom. 
       1 .miesto: Noemi Kalová              2.  miesto:  Lea Poszert-Schwarzová

3.  miesto: Ema Poszert-Schwarzová   4.  miesto – mimoriadna cena: Ela Iždinská

Všetci zúčastnení dostali diplom za účasť a sladkú odmenu. 
Gratulujeme všetkým zúčastneným a hlavne výhercom. V neposlednom rade 
sa chceme poďakovať OZ Bernolákovčan za vytvorenie tejto súťaže. 

Emília Steinhubelová, ped. VO
Marek Polgár, ped. VO
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Ako sme dabovali online

Žiaci LDO z triedy Tomáša Slobodu si 
počas dištančnej výučby vyskúšali na 
vlastnej koži, že dabovať nie je také 
jednoduché, ako by sa mohlo na prvý 
pohľad zdať. Veľa nového sa teda naučili 
a keďže nahrávali doma, tak pri tom zažili 
aj množstvo vtipných situácií, o ktoré sa s 
vami rozhodli podeliť.

 „Niektorí sa v karanténe nudili, 
no my sme tvrdo pracovali, či už na 
našom herectve alebo na dabingu. Ľudia 
sú pohodlní, a preto si už v dnešnej dobe 
nevieme predstaviť filmy a seriály bez 
slovenského či českého dabingu. A keďže 
naša trieda miluje výzvy, dohodli sme sa s naším učiteľom, že by sme niečo 
také mohli skúsiť. Vedzte, že dabing je naozaj ťažká vec, či už preto, že 
musíte mať veľmi preexponovaný výraz alebo preto, že musíte pozerať aj 
do textu, aj na obrazovku, kde sa prehrávajú animácie. Napriek všetkým 
komplikáciám a nulovým profesionálnym skúsenostiam sme sa snažili a vo 
výsledku sme, myslím, celkom uspeli. Či už budete v budúcnosti dabovať 
amatérsky alebo profesionálne, vedzte, že je to veľká vec, ktorú nemôžete 
brať na ľahkú váhu.
 Veľa ľudí si myslí, že dabing je iba obyčajné rozprávanie textu (to by 
potom nadabované filmy nikto nepozeral), ale to sa veľmi mýlia. Je náročný 
vo veľa veciach, ale asi hlavne v tom, že musíte vnímať úplne všetko, čo 
sa len dá – napríklad, kedy a koľko otvára postava ústa a zároveň vaše 
repliky, ktoré máte v scenári. Musíte si však uvedomiť jednu vec: postave 
prepožičiavate svoj hlas. Vy predstavujete hlasový prejav jej pocitov a 
konečný výsledok závisí len na vás, preto je dabing náročný. 
 Pre dabingový projekt som si vybrala rozprávku o Coraline. S 
postavou Coraline som sa celkom dobre dokázala zžiť, preto bol pre mňa 
dabing veľmi príjemný a celkovo som si ho veľmi užila, ale vytáčalo ma 
do nepríčetna, keď som musela dabing prehrávať – nahrávala som ho v 
mojej skrini, kde mám priestor horko-ťažko na moje veci, nieto na mňa... 
:) Najviac ma nahnevalo asi to, keď som mala celý dabing takmer hotový a 
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kamarátka mi zavolala, lebo potrebovala domáce úlohy! :) Mala som chuť 
vyliezť zo skrine a vykašľať sa na to, ale povedala som si, že to už nejako 
dám. A aj som dala. Všetci sme sa zhodli, že sme dabing dali celkovo dosť 
slušne a že to bola paráda, ktorú by sme si určite zopakovali.“

Martina Rievajová, LDO

 „Pre mňa bol online dabing zaujímavý kvôli veľa veciam. Jedna z nich 
je, že sme sa naučili využívať svoj hlas a hrať s ním postavy. Dabovala som 
Fionu zo Shreka a vačicu z Doby ľadovej, za mňa jedna z najzaujímavejších 
postáv.
 Celkový dabing bol náročný a dlhý, ale aj zábavný vďaka ostatným 
spolužiakom. Som rada, že som si to vyskúšala a myslím si, že výsledok je 
úžasný! Dúfam, že si niečo podobné ešte niekedy zopakujeme!“

Rebeka Mikudíková, LDO

 „Ja, našťastie, patrím k tým, ktorí 
mali šancu dabovať v ZUŠ-ke. Ale 
keď sme si to doma počas karantény 
nacvičovali a trénovali, tak som sa 
nevyhla susedom, ktorí sa rozhodli 
prerábať dom alebo rodičom, ktorý sa 
rozhodli, že mi prídu povedať, že je 
hotový obed. :) Podľa mňa sme to ale 
napriek všetkým nevýhodám karantény 
zvládli dostatočne dobre.“ 

Martina Gajdošová, LDO

„Robiť na herectve dabingy bolo niečo 
iné, ako to, na čo som zvyknutá, ale bola 

to veľmi zaujímavá zmena. Dostala som postavu Ellie z Doby Ľadovej, a jej 
dabovanie bolo pre mňa dosť zábavné. Aj keď scény, kde som musela kričať 
na plné hrdlo, boli pre mňa celkom trápne, hlavne keď ma pri nahrávaní 
prišiel skontrolovať môj otec, že či som sa náhodou konečne nezbláznila. :) 
A teraz je pre mňa dabovanie nová užitočná zručnosť.“

Marion Adriaensen, LDO

 „Dabovanie online bolo občas obtiažne, ale zároveň aj zábavné. 
Veľa som sa naučila, či už o technike alebo ako spolupracovať. 
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 Ja som si vybrala film Zootropolis, v ktorom som hrala postavu 
zajačice Judy Hoppsovej. Snažili sme sa spolupracovať, aj keď občas sa to 
nedarilo, ale inokedy sme zase boli prekvapení aj sami zo seba.
 Najvtipnejšie bolo, keď nám pán učiteľ oznámil, že máme dabovať v 
skrini, aby nebola nahraná zvuková ozvena. Nie raz mi bolo trápne, keď som 
musela na celý dom kričať moje repliky. Ale aj tak si myslím, že sme každý 
získali nové znalosti a aj s výsledkom sme boli veľmi spokojní.“ 

Emal Labajová, LDO

 „Koncom marca tohto roku sa stalo niečo nezvyčajné. Ako všetci 
viete, bola tu pandémia a my sme museli mať herectvo online. Aby to 
nebolo také nudné, tak si pán učiteľ pre nás pripravil niečo úplne nové – 
dabing. Najprv sme si mali vybrať nejaký animák. Ja som daboval napríklad 
Zootropolis, Shreka alebo Dobu ľadovú. Dostali sme texty, naučili sme sa 
ich a začali sme dabovať. Počas toho sa nám stali aj nejaké nepríjemnosti. 
Napríklad vypadávanie internetu, kontrolovanie rodičmi, či tam niekoho 
nevraždím alebo neustály hluk v dome. Keď som išiel dabovať, tak som 
vliezol do skrine a zrazu počujem mamu JEDLÓÓÓ!” alobo vysávač. 
Nakoniec to ale vyšlo a máme za sebou zase nové skúsenosti!“

Boris Adriaensen, LDO

 „Dobrý, zaujímavý, 
potešujúci, no zákerný. Takto 
by som ja opísala dabing. 
Väčšina ľudí si možno myslí, že 
prídeš, porozprávaš nejaký text 
a hotovo. Veru nie je to tak... Ja 
som musela dabovať doma, v 
amatérskych priestoroch s veľa 
inými okolitými zvukmi ako 
napríklad vysávanie, kričanie 
(keďže mám sestru a brata) či 
štekanie psov z ulice.

 Moja postava v dabingu bola Anna z Ľadového kráľovstva, tú 
určite poznajú a majú rady všetky malé deti, hlavne preto, lebo je vždy 
pozitívne naladená a rada sa smeje. No vcítiť sa do tejto postavy bolo pre 
mňa náročné. Pomaly v každej jednej replike som kričala a moje hlasivky 
to proste nedávali, a to ešte nehovorím o tom, že moja rodina počula každú 
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jednu repliku. 
 Nahrávanie bol zážitok sám o sebe. Raz sa mi dokonca stalo, že sa 
moja mama počas neho rozhodla klepať rezne! Najprv som si myslela, že to 
nebude počuť, no opak bol pravdou. Všetko bolo na nahrávke a musela som 
to natáčať celé odznova.
 Bolo to náročné, ale zvládla som to a nakoniec sa mi to aj zapáčilo a 
úprimne si myslím, že celá skupina sme odviedli skvelú prácu a potešili sme 
aj rodičov.“ :)

Hanka Tomová, LDO

 „Nikto nebol pripravený na dištančné vzdelávanie, a preto sa diali 
veci ako napríklad časté okupácie mojej izby so zámerom zistiť, či je všetko 
v poriadku. A moja častá odpoveď bola: ,Áno, ja len mám teraz LDO, vieš?‘
 Zároveň som skúšal aj so staršími žiakmi predstavenie Dámsky 
krajčír a bolo to dosť náročné skúšať štyrikrát do týždňa. Častokrát som 
musel ísť po online škole behať, aby som zvládol ešte LDO.
 Ak by ste sa ma opýtali, že či by som ešte niekedy išiel online 
skúšať, odpovedal by som bez zaváhania, že už nikdy viac, pretože chodiť 
sám po izbe, tváriť sa že sú tom ďaľší piati ľudia a hrať na dvoch metroch 
štvorcových... No proste katastrofa!“

Šimon Hornáček, LDO

 „Mne na našich 
„pokusoch o dabovanie“ 
prišli najviac komické 
provizórne dabovacie 
štúdiá ako napríklad periny 
prehodené cez krídla skrine 
a podobné vymoženosti.
 Za spomenutie určite 
stoja aj kadejaké jazykové 
kotrmelce, na ktorých 
sme sa na online hodinách 
poriadne nasmiali!“ :)

Maxim Baroš, LDO
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Zákulisie online koncertov alebo 
Pikošky z našich izieb

 Po príchode dištančného vyučovania sa 
interné koncerty, ktoré sa konali vždy naživo, 
preniesli do online priestoru. Udomácniť sa v 
ňom nebolo jednoduché. Spočiatku sme nevedeli 

čím natáčať, niekto nevedel pod akým uhlom a niektorí nevedeli ani 
kde... Nakoniec sme na to ale postupom času prišli a s výsledkami boli aj 
celkom spokojní. :)
 Natáčanie doma však nebolo ideálne, nikdy ste nevedeli, kto vás 
v danom momente vyruší. Naviac, ak niekto nevlastnil kvalitný telefón, 
tak mala nahrávka aj veľmi pofidérnu kvalitu... Keď sa, našťastie, 
po niekoľkých mesiacoch pandemická situácia ku koncu minulého 
školského roka zlepšila, znamenalo to, že hoci sa koncerty stále nemohli 
konať prezenčne, mohli sme ich aspoň natáčať spoločne s učiteľmi, čo 
značne zjednodušilo celý proces. Veľmi vie totiž znepríjemniť situáciu, 
ak dvadsiaty pokus už vyzerá celkom sľubne, dohrávate posledné dva 
takty, ale zrazu zaznie vrzgot dverí a niekto vás vyruší. Nám sa to stávalo 
neustále.

Marion Adriaensen, Martin Hudák a Rebeka Mikudíková, LDO

 „Najvtipnejšie na mojom nahrávaní bolo že som sa musela 
obliecť ako keby som išla na ples. Vy máte na sebe šaty, opätky upravené 
vlasy a make-up a vaša rodina je v obývačke v pohodlných teplákoch a 
papučiach. Pre ticho v domácnosti som väčšinou nahrávala po desiatej 
večer kvôli pokoju pri nahrávaní a peknému nočnému osvetleniu. 
Priznávam sa že obdivujem svojich rodičov pre ich trpezlivosť že popri 
pozeraní večerného filmu počúvali dookola Elenu Borisovú.“ 

Marion Adriaensen, LDO

 „Ten moment, keď sa snažíte zahrať skladbu dobre, a máte 
konečne pocit, že ste ju nahrali bez chyby a váš telefón vám oznámi, že 
mate plnú pamäť – to dokáže naštvať.“

Rebeka Mikudíková, LDO
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Rozhovor: Tomáš Sloboda
„Navzájom sme si zrkadlom...“

Ak by sme parafrázovali Antoina de 
Saint-Exupéryho „Všetci učitelia boli 
najprv žiakmi. Ale máloktorý z nich sa 
na to pamätá.“ Náš učiteľ literárno-
dramatického odboru a spevu sa na to ale 
pamätá veľmi dobre a práve preto má pre 
svojich žiakov veľa porozumenia a dokáže 
byť nielen ich učiteľom, ale aj dobrým 
kamošom. Vďaka jeho umeleckému 
povolaniu je dieťa v ňom stále živé a hravé 
a túto živosť a hravosť s radosťou dopraje 
a uvíta u všetkých okolo seba, malých i 
veľkých – predurčuje ho k tomu už jeho 
samotné priezvisko, ktoré je zároveň aj jeho 
životným krédom – Tomáš Sloboda.

Pán učiteľ, keďže vás poznám už od mojich škôlkárskych čias, chcem sa 
opýtať, ako si vy spomínate na svoje časy v škôlke?
Úprimne? Ale že vôbec si na ne nepamätám. (smiech) Viem, že v rodnom meste 
mám nejakú fotografiu, kde som odfotený so spolužiakmi zo škôlky, ale neviem, 
kto to je a čo som tam robil. Jediný záblesk, čo mám je, keď som otvoril v triede 
klavír a pani učiteľka mi vynadala, že sa nemám hrať s vecami pre dospelých… 
(smiech)

A neskôr, keď sa vám začala povinná školská dochádzka, na ktoré obdobie 
spomínate najradšej?
Hm… Keďže som mal veľa umeleckých krúžkov, tak som nebol veľmi ten typ 
spolužiaka na kamarátenie sa kvôli času. Jednak, že asi málokto vie, že na prvej 
základnej škole som bol roky dosť vážne šikanovaný za svoju nadváhu. Áno, bol 
som ten klasický tučko, ktorého zatvárali do skrine, v zime mu vyhodili čižmy 
na strechu školy aj s bundou a doma som dostal výprask za to, že som prišiel len 
v ponožkách a premočený. (smiech) Druhý stupeň som už navštevoval na inej 
škole. A musím sa priznať, že tam to bola perfektná partia. Mám na nich veľmi 
dobré spomienky, pretože ma prijali v tej dobe takého, aký som bol. Tučného, 
vtipného a spievajúceho herca. (smiech)
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Boli by ste si vtedy predstavili, že aj vy raz budete učiteľom?
Nikdy! (smiech) Ja a učiteľ? Dodnes o sebe tvrdím, že nie som učiteľ. Vediem 
talentovaných žiakov k tomu, aby docielili to, čo chcú. Sme umelecká škola a 
často to je o psychológii a empatii. Navzájom sme si zrkadlom a priznám sa, 
že neraz som praštil dverami s „okamžitou výpoveďou“. (smiech) Dôvody 
boli rôzne. Niekedy žiaci, niekedy samotný školský systém a niekedy vlastná 
sebareflexia. (smiech)

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme opäť prešli na dištančné vyučovanie. Ako 
vyzerá skúšanie divadelného predstavenia online? 
Je to veľmi zložité. Prirovnal by som to k stavbe domu. Predstav si, že cez 
webkameru hovoríš veľa ľudom, ako postaviť dom podľa tvojich návrhov 
a plánov. Je to nemožné. Nejakým spôsobom sme to zvládli, ale stálo nás to 
ohromne veľa času a nervov. Aranžovali sme cez integrovanú tabuľu a každú 
jednu scénu som mal rozkreslenú vopred. Kde je kto, čo tam robí, kam sa otáča, 
aká je technická zmena a pracovali sme s vizualizáciami scény, ktoré robím vždy, 
keď režírujem v divadle niečo väčšie. Ale poväčšine slúžia pre výrobu divadla 
a nie pre žiakov. (smiech) Doma som sa hádzal po zemi, cápal po gauči a herci 
– žiaci robili to isté. Čistý blázinec. Ak by som učil teoretický predmet, bolo 
by to omnoho jednoduchšie a existuje veľa externých aplikácií na tento spôsob 
výučby. Ale učiť praktický, a hlavne odborný, predmet cez konferenčný hovor 
je nezmysel. Neviem si predstaviť, ako vyzerali dištančné hodiny žiakov, ktorí 
študujú zubárčinu a majú doma súrodenca… (smiech)

Ale určite to prináša aj množstvo humorných situácií, však?
Samozrejme! Len občas sme nevedeli, či sa smejeme na kiksoch alebo na tom, 
že sme boli zúfalí. Jednak si treba uvedomiť, že všetci moji žiaci majú naozaj 
náročné školy. Nie ani odborom, ale tým, ako ich učitelia preťažujú. Často sme sa 
o tom rozprávali. Raz som ich poprosil, aby sa na to pozreli zo strany pedagóga. 
Pedagóg má presný plán, ktorý musí splniť. A buďme k sebe úprimní… Niektorí 
túto formu sakramentsky zneužívali. Avšak uvidíme, či si  títo žiaci uvedomujú 
sekundárny dopad na ich vzdelanie v budúcnosti a v praxi. Asi očakávaš pikošku, 
ale všetky sme ich dali do inscenácie, ktorú sme kvôli pandémii úspešne 
odstreamovali na youtube, takže nebudem prezrádzať vopred...

Aj počas minulého školského roka ste sa so žiakmi počas online vyučovania 
venovali aj ďalším zaujímavým projektom, ako bolo skúšanie dabingu. Ako na 
tieto nápady žiaci reagovali?
Nápad sa im pozdával až ako veľmi dobrý. Ale len do doby, kým sme na tom 
nezačali pracovať. (smiech) Dabing je ďalší kus remesla z našej profesie. 
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Vyžaduje si to tréning, trpezlivosť a 
celého človeka. Ihneď počuješ chyby 
reči, falošné podtexty, nesprávne 
načasovanie voči originálu. Nápad 
ani nespočíval v tom, že spravme 
niečo zaujímavé, ale ako kouč 
som sa potreboval zamerať na ich 
technickú stránku reči a prejavu. 
Takto si vypočuli to, čo im vytýkam 
každú hodinu a musím povedať, že 
sa zlepšili a veľa vecí si uvedomili. 
O tom, ako to celé prežívali napísali 
sem do časopisu aj článok.

Teraz v decembri ste sa so svojou žiačkou Simonou Balážovou zúčastnili Grand 
finále medzinárodnej speváckej súťaže Euro Pop Contest, ktoré sa takisto 
konalo online. Aká to bola skúsenosť?
Myslím si, že pre Simonu celkom veľká… Pre mňa taká bežná práca v divadle 
či v hudobnom priemysle. Robím divadlo a všetko okolo toho. Ak sa hlásite na 
veľké veci, očakávajú od vás väčšie veci. Úprimne som prekvapený, že sme sa 
dostali tak ďaleko, pretože tá konkurencia je neuveriteľná. Sú tam speváci, ktorí 
majú za sebou producentov, tímy ľudí, ktorí sa starajú nie len o ich hlas, ale o 
všetko – klip, hudbu, štúdio, choreografie, vizuál… Som ohromený, že vonku 
tieto školy fungujú na úplne inom princípe. Vonku je ZUŠ škola, kde máš typické 
predmety ako na základnej škole, ale študuješ zároveň umelecký odbor. Niečo na 
princípe konzervatória, ale s tým, že z toho žiaka vytlčú celkom slušného adepta 
na konzervatórium… (smiech) Ja dám niekomu dvojku z prednesu a o hodinu si 
čítam e-mail o tom, ako som si na žiaka zasadol… (smiech) 

Prvý polrok zatiaľ beží veľmi rýchlo a pred nami sú Vianoce. Ako ich strávite? 
Budú aj pracovné alebo len čisto oddychové?
Oddych? To je čo? (smiech) Asi by som ti mal hovoriť o tom, ako budem 
oddychovať a pozerať vianočné filmy a tak ďalej a tak ďalej… Ale po rokoch 
som si uvedomil, že možno treba ľudom ukázať skutočnosť takú, aká je. A 
myslím si, že veľa ľudí sa s touto realitou aj stotožní… Kvôli pandémií, mimo 
ZUŠ-ky a divadla, pracujem ešte v ďalších dvoch zamestnaniach, takže si vieš 
predstaviť, čo budem robiť… (smiech) Obdivujem, ako toto obdobie zvládajú 
rodiny a hlavne rodičia. Ja fungujem zatiaľ sám pre seba a priznám sa, že každý 
deň mám pocit, že to nezvládam… (smiech)
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Čo máte na Vianociach najradšej?
Tak toto sa musím veľmi zamyslieť… (smiech) Asi to, že na moment môže byť 
niečo pekné. Pekné, nie gýčové a hrané… Len pekné… Ale ako tak premýšľam, 
som nadšenec orchestrálnych prerábok vianočných skladieb, so skvelými 
spevákmi. Takže na Vianociach mám najradšej asi ich vizuál s hudbou. A zase 
umenie, čo?! (smiech)

Napísali ste už „list Ježiškovi?“
Betka! (smiech) Veď ma poznáš, prepánajána… (smiech) Ja som na čiernej listine 
za tie dvojky z prednesov! (smiech) Ale nie… K tomu ti poviem asi len toľko, 
že rád prenechám svoj prázdny list s perom pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. 
Svojich žiakov vediem k tomu, aby si uvedomili, že čo dajú, dvakrát dostanú 
naspäť. A to tým nemyslím najnovší iPhone… (smiech)

Pozeráte počas Štedrého dňa celý deň rozprávky a vianočné filmy alebo je v 
tento deň u vás tradičné niečo iné?
Teraz sa podrž – ja doma nemám telku! (smiech) Úplne vážne! Ani nechcem. Raz 
som ju dostal ako darček a do hodiny som ju daroval cez inzerát. (smiech) Mala si 
vidieť ten výraz pani, čo si ju brala pre deti. Ona si myslela, že žartujem. (smiech) 
U mňa od rána ide hudba a večer si pustím maximálne Netflix, kde mi v pozadí ide 
filmová klasika – Pelíšky, S tebou mně baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku a 
Sám doma – Amerika musí byť!

Keďže učíte aj spev – aká je vaša najobľúbenejšia vianočná koleda alebo pieseň?
Tak tých je extrémne veľa! Skrátim to na repertoár, ktorý mali moji žiaci odspievať 
na Vianočnom večeri, ktorý sme robili s pani Izakovičovou a jej violončelistami. 
A verím, že si ho raz v ich podaní aj vypočuješ, pretože odviedli perfektnú a 
nadštandardnú prácu.

Aj si svoje obľúbené vianočné 
piesne doma cez Vianoce 
spievate?
Radšej nie! (smiech) Raz som 
na Vianoce odpálil dve vianočné 
pesničky a suseda mi zazvonila, 
či aj na Štedrý večer mám v 
divadle večer predstavenie! 
(smiech)
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Dodržiavate doma nejaké vianočné tradície?
Keď som trávil Vianoce s rodinou, tak tam boli také tie klasické tradície. Teraz 
mám svoje tradície... (smiech) 

Na čo sa na štedrovečernom stole tešíte vždy najviac?
Teraz ma ochranári zeme vyhostia z planéty, ale na lososa. Nie som typ človeka, 
čo si potrpí na menu, ale ak varím, tak to poriadne a celý deň. Ale nie je to 
klasická kuchyňa... (smiech)

A aké je najobľúbenejšie vianočné pečivo, ktorému neodoláte a mohli by ste 
ho jesť na kilá?
Maková torta. Nemám nič iné, lebo nie som veľmi na sladké.

Máte rád zimné športy? Venujete sa niektorému?
Mám rád hory a sneh. A taký ten pach krbu a dreva. Sneh v meste neznášam! 
Neviem lyžovať, ale raz ma moja dobrá priateľka vzala na ľadové korčule 
a celkom mi to šlo, pokým som nepozrážal ľudí pri brzdení. (smiech) Ale ja, 
afektovaná herečka? Uhral som to! (smiech)

Ako sa chystáte osláviť Nový rok?
Trávim ho poväčšine s priateľmi. Možno si niekto predstavuje mega párty, ale 
hráme spoločenské hry, debatujeme a blbneme. Však umelci! (smiech)

Máte v pláne aj nejaké novoročné predsavzatia?
Novoročné predsavzatia? Nikdy som ich vlastne nemal, keď premýšľam nahlas. 
Vždy si skôr zrekapitulujem, čo mi ten rok dal a čo som sa naučil. Alebo, ako ma 
poučil. Skôr mám ciele. Malé a veľké. Ale o nich nikto nevie, lebo radšej sa teším 
potichu. (smiech)

Máte od budúceho roka 
nejaké očakávania 
alebo želania?
Nechcem byť pesimista, 
ale ja už nemám žiadne 
očakávania. (smiech) 
Rád sa nechám 
pozitívne prekvapiť. 
A želania? Želám si 
podstatné meno svojho 
priezviska...
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Čo by ste zaželali svojim žiakom a kolegom k Vianociam a do nového roka?
Žiakom prajem, aby boli viac pochopení a vypočutí. Aby neprišli o možnosť byť 
deťmi a brali chyby ako nástroj na návod, ako na to. Želám im, aby sa im splnilo 
to, po čom túžia, na čom tvrdo pracujú, lebo len s vytrvalosťou to naozaj dokážu 
a spoľahlivých, verných priateľov! A hlavne pokoru počas úspechu.
Kolegom prajem skvelých, inšpirujúcich a pracujúcich žiakov. Prajem im radosť 
z každého dňa, nekonečnú trpezlivosť, čas na oddych, čas na tvorbu a čas pre 
seba. Želám im nový rok plný zdravia, skvelých zážitkov a aby ich naplánované 
ciele šli ľahkou cestou s úspešnými koncami. Či už sú pracovné alebo osobné. 

Rozhovor: Alžbeta Chadimová, LDO

obr.: Dorota Hrušová, VO obr.: Olívia Michelík, VO

obr.: Matyáš Beznák, VO
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BÁSNICKÉ OKIENKO Vianoce

Ja Vianoce milujem,
a preto ich tak zbožňujem.
Vianoce je super mať,
hovorí i stará mať.

Prajem lásku a šťastia tiež,
z pekáča vianočného kapra zješ.
Z lesa máme jedličku
a na nej hviezdičku.

A však je to sviatok veľký,
sniežik zdobí lúky všetky.
Vonku fúka metelica,
až nám mrznú obe líca.

Ja sa teším na darčeky!
Pod stromčekom budú všetky?
A  dúfam, že prídu včas!
Nech prestane fúkať mráz!

Darčeky sú pod stromčekom
a ja sedím za stolčekom.
Už sa tešia deti veľké – malé,
že darčeky dostávame!

Kristián Pleško, LDO

Vianoce vo mne

Vianoce sú najlepší čas,
už stromčeky blikajú v nás.
No, teda  aspoň vo mne,
o Vianociach píšem básne!

A hlavne tá večera, 
všetko čerstvé a nie zo včera.
Poďte, už sa to začína!
Pri stole je celá rodina.

Po roku je to opäť tu,
vidíme letieť kométu!
Jablko teplé, oblátky medové,
vonku padajú vločky ľadové.

Keď sa všetci najeme dosýta
tak sa nás mamka, ocko opýta,
Či otvoríme darčeky pod stromčekom,
ktoré Ježiško priniesol dospelým aj deťom!

Sofia Hoštáková, LDO
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Vianoce

Znova sú tu Vianoce,
stromček sa už ligoce.

Tešíme sa na prázdniny,
aj keď budú bez zmrzliny.

Na Vianoce máme radšej
koláče od mamky našej.

Keď sa pozriem z okna von,
vidím deti s úsmevom. 

Všade kopec snehu je,
dobre sa im sánkuje.

Hneď sa rýchlo obliekam,
a na kopec utekám. 

Nechýba nám žiadna hračka,
najlepšia je guľovačka!

Andrej Kosorin, LDO

Vianočná báseň

Vianoce sú krásny sviatok,
keď sa stretneš s rodinou
zbavia ľudí všetkých vrások
a obdaria detskou radosťou.

Vysoký stromček u nás svieti,
plný maľovaných ozdôbok.
S láskou ich urobili deti,
aby privítali veľký sviatok.

Každý má úsmev na tvári
a v srdci dobrý pocit,
teší sa až druhých obdarí
za spevu Tichej noci.

Najprv nás ale čaká veľká hostina.
„Bude kapor, pozor na kosti!“,
upozorňuje s láskou mamina
a prestiera pre nečakaných hostí!

Stromček bliká dlho do noci
nad jasličkami s Jezuliatkom.
Vonku koledy spievajú koledníci
pre šťastie osamoteným ľuďom.

Ako v rozprávke mesto celé biele,
vločky poletujú na zem z neba,
splnili sa naše túžby smelé,
veď to na Vianoce treba!

Petra Baculáková, LDO
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Kamaráti
 
 Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden chlapec, ktorý sa volal Jurko. 
Žil so svojimi rodičmi. A jedného dňa sa Jurkov otec rozhodol, že sa 
presťahujú kvôli jeho práci do iného mesta. Jurkova mama s tým 
súhlasila, ale Jurko nie. Obával sa, že keď sa presťahujú, tak sa už nebude 
môcť stretávať so svojimi kamarátmi. A myslel si, že bude ťažké nájsť si 
nových. No bolo rozhodnuté a už s tým nemohol nič urobiť. Presťahovali 
sa. 
 Jurko začal chodiť do novej školy. Bola to úplne iná škola ako 
jeho bývalá. Veľmi sa mu tam nepáčilo, pretože sa cítil sám. Jedného dňa 
si ho všimlo jedno dievčatko. Občas si ho všimla na obede v jedálni, kde 
sedával sám. Raz k nemu prišlo a opýtalo sa ho, či si môže prisadnúť. 
Jurko odpovedal: ,,Áno.“ Bol veľmi rád, že si chcel k nemu niekto 
prisadnúť. 
 Po krátkej dobe sa dievčatko opýtalo Jurka, či má nejakých 
kamarátov. Jurko odpovedal, že nemá. ,,Aha.“, odpovedalo dievčatko. A 
opýtalo sa: ,,Ako sa vlastne voláš?“ Jurko jej, samozrejme, odpovedal: 
,,Volám sa Jurko a ty?“ ,,Ja sa volám Sára. A môžeme byť kamaráti?“  A 
Jurko s radosťou ihneď súhlasil: „Áno, to by som bol veľmi rád!“
 A tak si našiel novú kamošku. A potom viac a viac kamošov. 
Rodičia boli veľmi radi, že si Jurko našiel nových kamarátov. Na tých 
starých, samozrejme, nezabudol a mal ich stále rovnako rád. Pochopil, že 
sa obával zbytočne. Hoci sa presťahoval, neprišiel o nich, pretože ich má 
stále vo svojom srdci. A pritom zistil, že tam má ešte veľa miesta aj pre 
nových kamarátov. 

 A raz, keď išli 
spolu na kopec, tak 
našli zvonec a tejto 
rozprávky je na dnes 
koniec.

Eliana Navarová, HO

obr.: Peter Príkopský, VO
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Malokarpatská slávica Adriana Sublardová
 Žiačka z triedy pani učiteľky spevu 
Stanislavy Čikelovej Adriana Sublardová, 
ktorá v minulosti získala v okresnom kole 
druhé miesto na súťaži Slávik Slovenska, 
získala v októbri ďalšieho slávika, a to 1. 
miesto na speváckej súťaži Malokarpatský 
Slávik v Modre. Zo svojho úspechu sa veľmi 
tešila, a preto sa rozhodla podeliť s nami 
o svoje dojmy. Srdečne blahoželáme k jej 
úspechu!

 Mám trinásť 13 rokov a spevu sa venujem už ôsmy rok. Súťaže 
Malokarpatský Slávik, na ktorú má prihlásila moja pani učiteľka 
Stanislava Čikelová, som sa zúčastnila po prvýkrát. Súťaž sa konala 9. 
októbra v Modre a, samozrejme, pred vystúpením som mala i trochu 
trému. Nečakala som, že sa mi podarí získať prvé miesto v prvej kategórii. 
Na celej súťaži bolo okolo tridsať súťažiacich a v mojej kategórii ich bolo 
šesť. Spolu s pani učiteľkou sme nacvičili pieseň francúzskej speváčky 
Indily Derniere Danse. Vybrala som si ju sama. V hudbe sa mi totiž 
veľmi páči francúzsky jazyk. Medzi mojich obľúbených spevákov patria 
práve Indila, ale aj spevák a skladateľ s belgicko-rwandskými koreňmi 
Stromae a francúzska dievčenská skupina L.E.J. Môj otec je Francúz a aj 
ja hovorím po francúzsky.
 Z výsledku sa veľmi teším – posunulo ma to ďalej. Určite by som 
sa chcela zúčastniť i ďalšieho ročníka súťaže – čaká ma preto intenzívna 

príprava. Vybrala som si opäť 
pieseň vo francúzštine  Je 
suis malade od Lary Fabian. 
Uvidíme, ako sa mi ju podarí 
nacvičiť. No už teraz sa na 
celý proces a prácu s pani 
učiteľkou veľmi teším!

Adriana Sublardová, HO
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN A JA
 Keď som domov prišla absolútne 
spotená a unavená zo školy s tým, 
že už si chcem proste sadnúť na 
zadok, pustiť Spotify a vyjesť 
pol chladničky, jednoznačne ma 
netešilo, keď mi mama povedala, 
že musím ešte nahrávať prednes 
na online interný koncert. Pretože, 

priznajme si, vysvetliť fest naštvanej piatačke, že jej nehanebne idete 
ukrojiť trištvrte voľného času po zlom obede v jedálni, tak to proste nie je 
sranda. Hlavne ak som „nemenovanou“ piatačkou v danom momente ja. 
 V krátkosti to idem zhrnúť: všetko sme mali nahrané asi po pol 
hodine. Odutá som to nakoniec povedala čo najrýchlejšie, čo mamina 
okomentovala, že to hovorím „dosť hrozne“. Ale text sa Zelené ríbezle 
od Jaroslavy Blažkovej jej páčil. Na konci dokonca vraj vypustila 
slzičku. Takže ešte v ten večer vyhlásila, že keď sa bude najbližšie konať 
Hviezdoslavov Kubín, tak aj budem toto hovoriť, vyhrám. No a pretože 
som to ja, so svojím šťastím, hneď o dva dni vyhlásili že Kubín sa predsa 
len koná aj tento rok... A to už o dva týždne! Takže som sa celú cestu 
domov modlila, aby si mama nepamätala, čo povedala a ja som si mohla 
od prednesu oddýchnuť... Spoiler Alert: Pamätala si veľmi dobre! 
 Svoj prednes som teda začala cvičiť ešte o čosi intenzívnejšie. 
Ako víťazka školského kola som napokon postúpila do okresného, ktoré  
malo byť naozaj onedlho. Konalo sa ale online, takže sme prednes nahrali 
niekedy v máji (na dátumy som vymletá) a poslali ho na súťaž. 
Onedlho potom som prišla na jednu z posledných hodín LDO v školskom 
roku a pani učiteľka mi s radosťou oznámila, že som sa dostala do 
krajského kola a že mi srdečne gratuluje. Ja som sa z toho dosť tešila 
(lebo ako kto nie?), ale zároveň som si uvedomila, že od prednesu si ja, 
chuderka, neoddýchnem asi najbližšieho pol roka... :)
 A čo nevidieť, prišli letné prázdniny. Mamina mi povedala, nech 
si od prednesu oddýchnem aspoň na dva-tri týždne, lebo 22. septembra 
sa malo v Dome kultúry Ružinov konať krajské kolo v mojej druhej 
kategórii (asi nie som až taká vymletá na tie dátumy) a ešte sme mali 
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čas. Dvojtýždňová pauza sa síce pretiahla na pauzu dlhú mesiac a pol 
(nebudem to komentovať), ale prednes sme začali dávať ako-tak dokopy 
a nebudem klamať keď poviem, že som bola HROZITÁNSKY nervózna.
 A čo nevidieť prišiel nový školský rok a dátum 22. septembra 
sa nebezpečne blížil. Napokon ma od krajského kola delil už iba jeden 
týždeň. No a do toho všetkého zasa zasiahlo moje dokonalé šťastie 
a ako na potvoru som zrovna vtedy prechladla. To znamenalo, že si 
jednak nebudem môcť prednes nahlas cvičiť a jednak, že sa možno, ak 
sa mi stav nezlepší, súťaže ani nebudem môcť zúčastniť. Čo je, len tak 
mimochodom, fešný trapas... :)  Musela som si teda celý zvyšný týždeň 
počúvať nahrávky seba samej, ako hovorím svoj text, aby som si prednes 
aspoň trochu dostala do hlavy, keďže moje choré hlasivky mi vtedy boli 
asi tak na dve veci...
 A potom prišiel deň D. Ja som sa zo svojho maródovania ešte úplne 
nevyliečila, ale mamina vyhlásila, že to aj tak musíme skúsiť, lebo za 
pokus nič nedáš a takúto príležitosť možno už nikdy nezažijem. Nabalila 
mi vtedy batoh plný hašleriek na cmúľanie a hektolitre teplého čaju, aby 
som celý čas mala niečo v ústach a nekašľala. Od tohto momentu ale 
išlo všetko prekvapivo OK. Ale nepredbiehajme! Nasadli sme do auta 
a prišli na miesto, kde sa malo inkriminované kolo Hviezdoslavovho 
Kubína konať. Celý čas som pritom cmúľala mentolové cukríky a robila 
všetko preto, aby som nekašľala. Nervózna som teraz bola ešte o dosť 
viac, keďže som si uvedomovala fakt, že prednes budem hovoriť nahlas 
prvýkrát po týždni a pol. 
 Už sme sedeli v hale a počúvali prednesy ostatných súťažiacich, 
keď porotcovia z ničoho nič povedali, že sa mám ísť pripraviť a pôjdem po 
súťažiacom, ktorý je teraz na pódiu. A tam začal ten trapas. Nemohla som 
recitovať s hašlerkou v ústach, tak som ju rýchlo prehryzla a pripravila 
sa s tým, že najbližších osem minút nesmiem zakašlať ani raz. Hlas som 
mala furt ešte trochu zachrípnutý, čo takisto veľmi nepomáhalo daným 
okolnostiam. 
 Tak som sa s modlitbou, nech to nedopadne katastrofálne, po 
chvíľke vyhrabala na pódium a začala som recitovať. Prejav som mala 
celkom dobre napočúvaný a ani som až tak nekašľala, takže to nakoniec 
dopadlo celkom dobre a ja som so svojím výkonom bola spokojná.
 Asi po hodine a pol (keď už dorecitovala aj druhá kategória poézie), 
sa išli porotcovia radiť o výsledku. Asi za ďalšiu pol hodinu nás zavolali späť 
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dnu, a každému účinkujúcemu 
samostatne povedali zopár rád 
k ich prejavom. Ja som sa už, 
úprimne, ani neobťažovala 
nekašľať, lebo čaj som už celý 
vypila a hašlerky sa mi nechcelo 
vyťahovať z batohu. :)
 Keď porota skončila s 
rozdávaním rád pre účastníkov, 
išlo sa na vyhodnotenie. 
V celej hale bolo dosť ticho a všetci boli nervózni. Akoby nie, veď sa 
celá hala mala v určitom momente dozvedieť, ktorí z nás postúpia do 
celoslovenského kola. A, hoci som to nečakala, v mojej kategórii som 
to bola ja! Pri vyhlasovaní víťazov išli od tretieho miesta. Krstná mama 
mojej mamy mi povedala, že mám veľkú šancu na druhé alebo tretie 
miesto. Preto keď vyhlásili držiteľov obidvoch týchto miest, pozreli sme 
sa na seba takým tým pohľadom „Je to v keli.“ :) Teda až dovtedy, dokým 
porota nevyhlásila na prvom mieste... MŇA!
 Babka, krstná mama a ja sme boli naozaj prekvapené, nebudem 
klamať, ale jednoznačne sme sa všetci tešili! Aj keď to znamenalo, že 
sa s prednesom nerozlúčim až do celoslovenského kola v Dolnom 
Kubíne, kde som napokon v mojej kategórii získala strieborné pásmo. 

Na celoslovenskom kole sa totiž do 
druhej kategórie „nesúťaží“ a všetci 
recitátori sú napokon rozdelení 
do troch rôznych pásiem – zlaté, 
strieborné a bronzové.
 Ale, čo vám na záver poviem, 
stálo to za to! A preto už teraz 
usilovne pracujem na novom 
prednese a uvidíme, ako to so mnou 
a Hviezdoslavovým Kubínom na 
budúci rok dopadne...

Jana Habalová, LDO
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UMELECKOFANTASTICKOMÚDRE
 
 Takže, aby sme si to pekne celé vysvetlili: Každému človeku 
pracuje buď tvorivá alebo matematická stránka mozgu. A problém je 
ten, že neviem, ktorá pracuje viac mne. Zistiť to je ťažšie než sa zdá. 
Možno som nadaná na všetko alebo skôr na nič. Ale žiadne urýchlené 
závery. Zistiť to predsa len musím, aby ste boli v obraze – každý druhý 
človek, s ktorým sa zoznámim, sa ma na to pýta a mňa už unavuje mu 
na to neodpovedať, lebo si o mne potom myslí, že som čudná. Musím 
podstúpiť pár skúšok a čo bude ďalej, uvidím sama. Skúška číslo 1 – 
vypočítať tri VEĽMI ťažké príklady. Som tu zase, prešla skoro hodina a 
vzdala som to – verte mi, príklady typu ako x7869=h/2457 sa vám naozaj 
nechcú, a hlavne nedajú, rátať. Teda, alebo to platí iba pre mňa. Čiže, na 
matematiku nadaná nie som. Nevadí, možno – ale iba možno – som nadaná 
na tvorivosť. Ale ako hovorím, naozaj iba možno. Skúška číslo 2 spočíva 
v tom, že musím namaľovať čo najkrajší obraz na tému SYR. Viem, že 
to znie bláznivo, ale mám byť predsa tvorivá. Ale je pravda, že až tak 
preháňať nemusím. Nevadí, keď už som s tým začala, tak neprestanem. 
Po dvadsiatich minútach som to opäť vzdala. Hneď vám aj poviem prečo. 
Bolo to tak, že s veľkou chuťou som išla maľovať a už už som chytila 
štetec, ale vtom mi došlo, že neviem, ktorý syr si mám vybrať. Takže som 
dumala a dumala, až som to opäť vzdala. Strácala som nádej a vtedy mi 
zišlo na um, že som nadaná na niečo, čo síce nie je časť mozgu, ale je to 
niečo, bez čoho človek nie je človekom. 
CITY. Radosť, smútok, hnev – každý 
pocit je iný. Dokážem ich rozdávať a aj 
keby som ich rozdala všetkým 7,8 000 000 
000 ľudom na povrchu zemskom, stále by 
som ich mala dosť aj pre mňa. A keby vás 
niekto otravoval s tými istými otázkami 
ako mňa, tak mu povedzte, že každý má v 
sebe niečo skvelé. A nemusí sa to prejaviť 
tak, že počíta ťažké príklady alebo, ako 
v mojom prípade, sa pokúša o to, aby čo 
najkrajšie namaľoval syr.

Alžbeta Chadimová, LDO
obr.: Olívia Michelík, VO
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Naša mačacia rodina
 Bola raz jedna mačka a volala sa Popa. 
Dostali sme ju ako malé mačiatko. Jej 
majitelia sa o ňu nestarali, tak sa o mačiatko 
musela starať ich dcéra. U nás sa rýchlo 
udomácnila. Čas plynul a naša Popa mala 
napokon svoje malé mačiatka.
 Keď boli väčšie, tak si moja najlepšia 
kamarátka Dorotka vzala jedno k sebe. Bolo 
veľmi zlaté, nevedela som si predstaviť, 
ako sa s ním rozlúčim. Po niekoľkých 
mesiacoch malo toto milé mačiatko, 
ktoré dostalo meno Jesie, už svoje vlastné 
maličké mačiatka! Jedno z nich sme si 

odniesli zase my a jedno si nechala aj Dorotka. Obe to boli dievčatá. Ja 
som dala tej svojej meno Bonie a Dorotka vybrala meno Lili. Mačiatka k 
sebe síce navzájom nenosíme, ale keďže bývam veľmi často na návšteve 
u Dorotky, Lili na mne cíti svoju sestru Bonie aj mamu Jesie – cítia svoju 
rodinu. A tento pocit máme medzi sebou aj my dve – ja, Daria, a Dorotka 
– síce nie sme sestry, ale vďaka našim spoločným mačiatkam a skvelému 
priateľstvu, sme jedna veľká mačacia rodina!

Daria Čechovičová, LDO
Dorota Ema Hudáková, LDO

obr.: Katarína Bašnárová, VO obr.: Barbora Mia Mikudíková, VO
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Rozhovor: Simona Balážová
„Hudba ma vždy dokázala rozveseliť, dojať 

a až doteraz je pre mňa všetkým.“

Žiačka spevu našej ZUŠ Bernolákovo Simona 
Balážová, ktorá sa tento rok stane absolventkou 
druhého stupňa, prežívala napínavý rok! 
Na podnet jej pána učiteľa spevu Tomáša 
Slobodu sa ešte v minulom školskom roku 
prihlásila do medzinárodnej speváckej súťaže 
Euro Pop Contest. Z úspešného národného 
kola v Handlovej sa prebojovala až do finále 
v Berlíne. Ako svoju účasť v súťaži prežívala, 
čo jej priniesla do života, ako aj to, čo jej do 
života prináša hudba a spev, ale aj či sa už teší 
na Vianoce a prečo, nám prezradila v našom 
vianočnom rozhovore! 

Simonka, opíš nám, ako prežívaš svoju účasť vo finále medzinárodnej 
speváckej súťaže Grand Prix Euro Pop Contest Berliner Perle? Verila si, že 
sa dostaneš až tak ďaleko?
Určite to bolo pre mňa prekvapením, že som sa dostala až takto ďaleko. Úprimne 
som to nečakala, keďže to bolo v období, kedy prevládali online hodiny nad 
prezenčnými, no napriek tomu sme s pánom učiteľom Tomášom Slobodom 
spojili sily a dostali sa až do finále. 

Kto prišiel s nápadom prihlásiť ťa na túto súťaž?
S nápadom prišiel učiteľ, ktorému som vďačná za túto príležitosť. Bez neho 
by som, čo sa týka speváckeho výkonu až tak výrazne napredovať nedokázala.

Mala si skúsenosti aj s inými speváckymi súťažami?
Nejaké tie skúsenosti som už mala, bola som na rôznych súťažiach a taktiež sa 
mi podarilo mnohokrát sa umiestniť.

Kedy si začala so spevom? Čo ťa k nemu priviedlo?
So spevom som začala v tom istom čase, ako som začala rozprávať. Už počas 
prvej série slovenskej SuperStar som doma už ako dvojročná spievala. Hudba 
ma vždy dokázala rozveseliť, dojať a až doteraz je pre mňa všetkým.
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Postupu do finále predchádzal 1. ročník národného kola Euro Pop Contest 
Czechoslovak Pearl 2021, ktoré sa konalo 25. júna v Dome kultúry mesta 
Handlová, kde si skončila na úžasnom druhom mieste. Čo to pre teba 
znamenalo?
Pre mňa obrovskú radosť, zároveň, zodpovednosť a rešpekt. 

Pre toto kolo si si mala vybrať národný a svetový hit? Ako národný si si 
vybrala Baladu o poľných vtákoch od Mira Žbirku a ako svetový pieseň Corps 
od speváčky Yseult. Vyberala si si ich sama, alebo ti s ich výberom niekto 
pomáhal?
Vyberala som si ich sama.

Takže to boli zrejme už aj predtým tvoje obľúbené piesne...
Obe skladby v sebe skrývajú veľké emócie a je pre mňa potešením ich spievať. 
Nevybrala by som si skladbu, ktorá by pre mňa nebola zaujímavou a niečím 
unikátnou.

Ako súčasť prihlášky bolo potrebné poslať aj videoklipy k obom súťažným 
piesňam. S Tomášom Slobodom ste natočili videoklipy, na ktoré by mohla byť 
pyšná každá profesionálna speváčka. Ako sa ti páčilo ich nakrúcanie?
Natáčanie videoklipov považujem za omnoho náročnejšie ako spievať pred 
publikom. Videoklip predstavuje mnoho hodín roboty, príprav, dolaďovania...  
Pri natáčaní sme sa snažili, aby zvuk, kamera, osvetlenie, vizáž, ako aj celkový 
dojem bol čo najlepší. S výsledkom som spokojná, aj keď vždy je čo zlepšovať. 

Druhé miesto zo súťažného kola v Handlovej ti otvorilo postup do berlínskeho 
semifinále, na ktoré bolo potrebné poslať namiesto videoklipov nové live 
videonahrávky oboch piesní. Mohla si si ponechať piesne, s ktorými si 
súťažila v Handlovej, alebo si vybrať nové. Jednu si zmenila – ktorú a prečo?
Zmenila som slovenskú skladbu, pretože zo slovenskej hudobnej scény je 
častokrát náročné vybrať skladbu, ktorá by zaujala aj cudzojazyčné publikum a 
nebola by založená na troch tónoch. Baladu o poľných vtákoch som zmenila za 
náročnejšiu pieseň Na ceste od Anny Veselovskej, v ktorej som mohla ukázať 
oveľa viac.

Po úspešnom absolvovaní semifinále si sa napokon dostala do samotného 
finále, ktoré sa malo pôvodne konať priamo v Berlíne, ale kvôli pandemickej 
situácii prebiehalo online na webovej stránke a kanáloch súťaže 17. až 19. 
decembra. Ako sa tým pre teba, ako súťažiacu, zmenil priebeh súťaže?
Určite som bola veľmi sklamaná, pretože práve na tú skúsenosť som sa najviac 



27

tešila. Nezáležalo mi na umiestnení, ale práve 
na nových skúsenostiach a zážitkoch, ktoré by 
mi živé javisko s množstvom talentovaných 
spevákov umožnilo.

Takže, keby si si mohla vybrať, chcela by si 
radšej odcestovať na finále do Berlína a spievať 
naživo?
Jednoznačne. Všetci vieme, že online priestor 
nie je v žiadnej oblasti prínosom. Študenti škôl 
sa nenaučia to, čo v škole a to isté platí aj pre 
speváka. Veľmi som sa tešila na túto skúsenosť, 
na veľké javisko a spevákov z mnohých krajín. 

Je podľa teba náročnejší proces pripraviť sa 
na spievanie pred porotou alebo vytvoriť pre ňu 
dokonalú nahrávku?
Každý spôsob je náročný v niečom inom. 

Spievanie pred porotou vytvára určitý tlak – trému, avšak výhodou je práve ten 
priamy kontakt s ľuďmi, ktorý je pre speváka najdôležitejší – mať čo najväčší 
dosah na publikum a svoju emóciu im poskytnúť prostredníctvom hudby a tým 
ich potešiť. 

Budeme ťa počuť aj v spoločnej piesni finalistov – v skladbe Heal the World 
od Michaela Jacksona. Vnímaš to ako zaslúženú odmenu za prebojovanie sa 
do finále?
Som veľmi rada, že práve túto skladbu vybrali ako spoločnú, pretože jej 
myšlienka je veľmi silná, keďže vychádza zo skutočnosti, že každý na svete 
je prepojený a je súčasťou spoločného domova Zeme a preto je potrebné, aby  
každý z nás bol milovaný bez ohľadu na pôvod.

Plánuješ sa prihlásiť aj do ďalšieho ročníka alebo aj na iné súťaže?
Ak budem mať možnosť, určite sa rada opäť zapojím.

Akú hudbu rada počúvaš?
Rockové skladby, balady, R&B, metal, gospel.

Spievaš si rada aj doma len tak sama pre seba?
Ja spievam všade a vždy keď sa dá.
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Hráš aj na nejaký hudobný nástroj? 
Hrám na klavír.

Venuješ sa aj tvorbe vlastných piesní?
V posledných mesiacoch mám rôzne podnety z prostredia a inšpirácie na skladby. 
Snažím sa tvoriť, no zatiaľ sú to skladby, ktoré som ešte nikomu nezaspievala, 
pretože si myslím, že je ešte stále čo zdokonaľovať.

O chvíľu máme Vianoce, máš rada aj vianočné koledy?
Počas vianočného obdobia som ešte pred obdobím pandémie chodievala každý 
rok spievať koledy či už k rodine, priateľom, do domu dôchodcov. Spievať 
koledy je niečím nádherným, pretože spájajú všetky generácie a oslavujú 
Vianoce s príchodom Ježiška v Betleheme.

A čo vianočné rozprávky a filmy? Pozeráš ich cez prázdniny rada? Ktorá je 
tvoja najobľúbenejšia?
Klasika ako Pelíšky, Mrázik či Tri oriešky pre Popolušku nikdy nemôžu chýbať 
popri vianočnom leňošení. :)

Na čo konkrétne sa najviac tešíš na týchto Vianociach a prázdninách?
Teším sa, že budem mať čas aj na moje obľúbené aktivity, ako je turistika, 
lyžovanie či stretávanie sa s tými najbližšími priateľmi a rodinou.

A na čo sa najviac tešíš v novom roku?
Teším sa na to, ako budem prvé dva týždne dodržiavať novoročné predsavzatia. 
:) No predovšetkým sa teším na lepšie dni, ktoré nás, dúfam, všetkých čakajú. 
Prajem nám všetkým, aby nás už žiadna choroba nerozdeľovala, ale aby sme si 
práve vďaka nej ešte viac vážili druhých a neprestávali držať pokope.

Rozhovor: Zuzana 
Spodniaková, ped. 

LDO
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Ďakujeme vedeniu ZUŠ Bernolákovo a pani riaditeľke Mgr. Jarmile 
Boškovej, za zabezpečenie ohrevu vody vo výtvarnom odbore ZUŠ. 
Zároveň by sme chceli aj v mene našich žiakov veľmi pekne poďakovať 
za zakúpenie dvoch kvalitných grafických tabletov, ktoré budú prispievať 
k rozvoju talentov našich grafických dizajnérov a animátorov. 

Mgr. Emília Steinhubelová, 
Mgr.art. Marek Polgár 

a žiaci výtvarného odboru ZUŠ 

obr.: Amália Vróbelová, VO

obr.: Klára Podobná, VO

obr.: Matej Sýkora, VO
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