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TLAČOVÁ SPRÁVA  -  MLÁDEŽ  SPIEVA

Usporiadateľ : Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
Miesto: Galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
              Gorkého 1, 07101 Michalovce

Riaditeľka ZKCaH: Mgr. Alena Navrátilová, poverená riadením

Názov podujatia: MLÁDEŽ  SPIEVA  -  51. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov -  
krajské súťažné kolo KSK

Termín podujatia: 01. apríla 2022 o 10.00 hod.
Informácie k podujatiu: Vladimír Krecula, vladimir.krecula@zosmi.sk  www.zkcah.sk

Zemplínske  kultúrne  centrum  a  hvezdáreň,  kultúrne  zariadenie  Košického
samosprávneho kraja, je z povereniaNárodného osvetového centra v Bratislave organizátorom
krajskej súťažnej prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov - Mládež spieva
2022.  Krajská  súťažná  prehliadka  sa  bude  konať  v  priestoroch  Zemplínskeho  kultúrneho
centra a hvezdárne v Michalovciach 01. apríla 2022. Celoštátne kolo sa bude konať v dňoch
13. až 15. mája 2022 v Prievidzi.

    Na krajskej súťažnej prehliadke sa predstavia: 

 Detský spevácky zbor ZVONČEK pôsobiaci pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho s
vyučovacím jazykom maďarským,  Márai  Sándor MTNy Gimnázium és  Alapiskola
Zbor vedie Mgr. Andrea Ferencei a diriguje ho Mgr. Silvia Kekeňáková.

 Detský spevácky zbor Anjelov z Košíc, pôsobiaci pri  Základnej škole Abovská 36,
ktorý pracuje pod vedením dirigentky PaedDr Gabriely Fenkovej.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-
odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie
umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu. 

,,Našim cieľom je vytvárať detským a mládežníckym speváckym zborom priestor, kde
sa učia svojím spevom vnímať krásu hudby a pestovať a uchovávať si spevnosť. Vďaka tomu
si vytvárajú predpoklady na rozšírenie poslucháčskej bázy vážnej hudby, čo ich v konečnom
dôsledku orientuje  na vyššie kultúrne a duchovné hodnoty,“ uviedol  Vladimír  Krecula zo
Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach.    

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum,
ktoré je vyhlasovateľom a garantom súťaže. 

                                             Michalovciach 28. 3. 2022
__________________________________________________________________________________
Kontaktná osoba:

JUDr. Anna Terezková                                                                             Mgr. Alena Navrátilová 

Hovorca predsedu KSK                                                                                    ZKCaH  Michalovce
Košický samosprávny kraj   Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
Email: anna.cincarova@vucke.sk   alena.navratilova  @zosmi.sk  

Tel: +421 918 766 004                                                                                 Tel: +421 940 944 888

mailto:zuc@zosmi.sk
http://www.zosmi.sk/
mailto:vladimir.krecula@zosmi.sk

