
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2
Pri príležitosti 30.výročia vzniku školy 

dňa 9.11.2010 sa uskutočnil 11.ročník súťaže 

Spievajte s     nami  
v speve so sprievodom na hudobné nástroje v kategóriách: Ľudová pieseň a Umelá pieseň.

20 súťažiacich z PaSA v Bratislave  a z MG v Brne hodnotila porota v zložení:
Pavel Šindler – hudobný skladateľ a aranžér, predseda poroty

Ján Škrdlík – hudobný virtuóz v hre na violončelo a profesor z MG v Brne

Eva Bitto – hlasová pedagogička a svetoznáma slovenská speváčka 

s nasledovnými výsledkami:
                       Kategória ľudová pieseň:

1. Simona Velčíková a Anna Mária Vančíková (duo)   4.A PaSA

2. Petra Boršová  3.A PaSA

3. Mirka Burdová  1.A PaSA

                       Kategória umelá pieseň:

1. Katarína Chrenková  4.A PaSA

2. Mária Macháčová  2.B PaSA

    Dominika Bartošová ... MG Brno

3. Zuzana Jakubčeková  4.B PaSA

Cena poroty za mimoriadnu interpretáciu a výraz v speve:

  Sára Longová MG Brno

Organizáciu súťaže 

zabezpečila 3.A trieda pod vedením zakladateľky súťaže Mgr. Daniely Brlášovej

Všetkým súťažiacim a organizátorom ďakujeme za vzornú prípravu a reprezentáciu.

Víťazom srdečne blahoželáme !!!

Súťaž sa konala v rámci bilaterálneho medzinárodného PROJEKTU NA PODPORU 
MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVY, ktorého koordinátorkou je už piaty rok Mgr. Daniela Brlášová.

 V poobedňajších hodinách pokračoval recipročný pobyt 20 hostí z Brna (18 študentov a 2 
pedagógovia) pod vedením PhDr. Jany Varadínkovej návštevou Múzea Židovskej kultúry.



...halooo, počujeme sa ...  veď mne 
ani mikrofón netreba... (akustická 
skúška)

...podobne ako pripravená sála hľadiska

Sonička z 3.C

 pri akustickej skúške

Všade samý zhon, no klavír, 
mikrofóny, káble, snímače zvuku... 
ticho driemu pred súťažou



 

     

...tak táto osoba to mala na svedomí... 
zakladateľka a organizátorka súťaže Mgr. 
Daniela Brlášová

... a už vás mám aj na videu - 
usmievala sa Dominika

a natočili všetko z jednej i druhej strany



súťaž si nenechala ujsť ani 
Dúbravská televízia



     

pán Potočka a Majka sa starali o 
technické zabazpečenie

už ste videli súťaž bez moderátoriek - 
Romanka a Rózka sa prejavili ako 
profesionálky



   

  

  

... v zápale rozhodovania

Eva Bitto, skvelá slovenská speváčka a 
hlasová pedagogička bola u nás v porote po 
prvý krát

Jan Škrdlík, významný český virtuóz v hre 
na violončelo a profesor MG Brne je u nás 
porotcom  už tretí rok

...keď sa tak započúvam

Náš milý dlhoročný predseda 
poroty Pavel Šindler - významný 
hudobný skladateľ a aranžér



 

ktože nám to teraz spieva ... ešte že 
máme pripravenný zoznam súťažiacich

občas musí aj porota sprevádzať 
súťažiaceho - veď sú to odborníci 
na slovo vzatí

no... bude to náročné rozhodovanie!



tak tomuto sa hovorí RUKY PLNÉ PRÁCE

Pre porotu sú poznámky o kvalite 
prejavu súťažiaceho nevyhnutnosťou

porada porotcov

aj keď sme súperi, 
navzájom si fandíme

Dominika požiadala o sprievodnú hru 
p.Škrdlíka a vyhrala 2.miesto v kategórii 
Umelá pieseň ppieseňpieseňpieseň



3.miesto v kategórii Umelá pieseň 
patrilo Zuzke a jej hudobnej 
skupine

Ingrid a Mirka z 1.A nás zaujali 
Popoluškou I.Bartošovej

Maťko zo 4.C a jeho nezabudnuteľný Olympic

najmladšia účastníčka z MG v Brne 
nám svojím spevom vkĺzla až do 
srdiečka



Mirka z 1.A sa pri speve sprevádzala hrou na 
klavír, vybojovala si 3. miesto v kategórii 
Ľudová pieseň

Majka si vyspievala 2. miesto v 
kategórii Umelá pieseň

Peťka z 3.A svojím spevom a 
hrou získala 2. miesto

Sára z MG v Brne jednoznačne zaujala 
precíteným speváckym prejavom

veru tak...potleskom pozitívne 
ohodnotíme aj súperov



Veronika z 2.A sa veľmi 
snažila, ale konkurencia 
bola silná

1.miesto  v kategórii Umelá pieseň - 
Katarína Chrenková, 4.A PaSA

...a jedna krásna fotka na záver víťazi, 
porota a organizátorka súťaže

1.miesto v kategórii Ľudová pieseň patrí 
Simonke a Anne Márii z PaSA Bratislava

cena poroty za výraz v speve



po vyhlásení výsledkov je 
spokojný úsmev na 
všetkých tvárach

víťazi 11.ročníka


