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7.08 Spev 
 

 

Detský zbor Vážky si vyspieval postup 

 

Detský spevácky zbor Vážky pod vedením Miroslavy 

Kaliňákovej zo ZŠ Dlhé Hony získal v piatok 26. apríla v 

krajskom kole súťaže detských speváckych zborov Mládež 

spieva v Ilave 1. miesto v zlatom pásme s priamym postupom 

do celoslovenského kola. 

Info 04.06.2019 

Pomocná evidencia 312/1/2019 

 

Sihotiar získal v Chorvátsku najvyššie ocenenie 

 

Spevácka skupina Sihotiar pri ZO JDS č. 27 sa v dňoch  15. 

– 19. mája zúčastnila Medzinárodného festivalu seniorov na 

ostrove Rab v Chorvátsku.  

Porota, ktorá hodnotila vystúpenia spevákov, tanečníkov 

a športovcov - 

760 účinkujú-

cich z 9 krajín - 

udelila najvyššie 

ocenenie za kre-

ativitu práve 

skupine Sihotiar. 

V rebríčku kra-

jín získalo Slo-

vensko 3. mies-

to. Speváci Marta Luptáková, Ladislav Lupták, Milan 

Nemec, Anna Nemcová, Júlia Fraňová, Anna Blašková, 

Marianna Sirotná, Oľga Peťovská, Oľga Samáková, 

Daniela Chorvátová, Vlasta Červencová, Marta Kebísková, 
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Jaroslava Madová a hudobníci Ľubomír Adamko (harmo-

nika) a Jozef Polomský (husle) sa predstavili v krojoch – 

východoslovenský, súčanský, kubranský, opatovecký, sobla-

hovský, ako i v rovnošate od sponzora Andrea Martiny. Úspech 

teší o to viac, že sa ho dosiahli pri 10. výročí založenia spevác-

kej skupiny, ktorú vedie Marta Luptáková.  

Info 04.06.2019 

Pomocná evidencia 370/1/2019 

 

Súťaž v speve ľudových piesní „Trenčianske hodiny“ 

 

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou 

Karola Pádivého zorganizovalo v utorok 12. a v stredu 13. 

novembra 50. roč-

ník regionálnej sú-

ťaže v speve ľudo-

vých piesní „Tren-

čianske hodiny“.  

Na súťaži odzne-

lo 156 slovenských 

ľudových piesní v 

podaní 78 dievčat 

a chlapcov z 23 nie-

len zo základných škôl, ale aj osemročných gymnázií 

trenčianskeho regiónu. 

V odbornej porote boli Ľubica Kršáková, Jaroslava 

Kohútová, Mária Švajdová a Martin Holúbek. Hodnotili 

výber piesní, intonáciu, rytmus a celkový umelecký dojem. 

Víťazi si odniesli diplomy, knihy a drobné darčeky. To, že 

súťažiace deti majú  vzťah k regionálnym tradíciám, 

potvrdzovali aj ľudové kroje z blízkeho okolia Trenčína, 

v ktorých vystupovali. 
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V súťaži získali ocenenia aj žiaci trenčianskych škôl. 

V utorok v I. kategórii obsadila 2. miesto Diana Panáková a 3. 

miesto Marek Sianta (obaja ZŠ Veľkomoravská), v II. 

kategórii bola tretia Lucia 

Holá (ZŠ Novomeského), 

v III. kategórii zvíťazili 

Natália Halgošová (Pia-

ristické gymnázium 

Trenčín) a Juraj Ondruš 

(ZŠ Veľkomoravská), tre-

tia bola Timea Moraví-

ková (ZŠ Novomeského).  

Porotu zaujali vystúpenia Trenčanov aj v stredu. V I. 

kategórii získala čestné uznanie Ema Dadová (ZŠ Dlhé Hony), 

v II. kategórii zvíťazila Ema Vavríková (ZŠ Dlhé Hony), 

druhá bola Nela Čurková (ZŠ Hodžova) a čestné uznanie 

prevzala Hanka Fuziková (ZŠ Dlhé Hony), v III. kategórii  

obsadila 1. miesto Soňa Maradíková (ZŠ Dlhé Hony), druhé 

miesta si vyspievali Petra Zichová (ZŠ Hodžova) a Jasmína 

Mikušová (ZŠ Dlhé Hony) a čestné uznanie odovzdali 

Vanesse Mišútovej (ZŠ Hodžova). 

Vlastný text 13.11.2019 

Pomocná evidencia  

 

Spevácka skupina Škrupinka získala Zlaté pásmo 

 

Chlapská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína priviezla 

domov z Celoštátnej súťaže Vidiečanova Habovka v dňoch 16. 

- 17. novembra Zlaté pásmo a Špeciálnu cenu za dramaturgiu a 

scénické stvárnenie.  

Ich program „Veselárske spoza stola“ tvorili piesne, ktoré 

podľa informátorov v období medzi vojnami nechýbali na 

žiadnej svadbe (veselí) v dedinách okolo Trenčína.  
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Chlapská spevácka skupina Škrupinka zložená z bývalých 

členov trenčianskych 

folklórnych  vznikla v 

roku 2007. Dnes je 

významným reprezen-

tantom a šíriteľom 

tradičnej ľudovej kul-

túry Trenčína a jeho 

okolia. Vystúpenia skupiny dokážu nadchnúť každé publikum. 

Info 03.12.2019 

Pomocná evidencia 868/1/2019 

 

Sihotiar poďakoval zakladateľke M. Luptákovej 

 

Pred jedenástimi rokmi založila pani Marta Luptáková 

v Trenčíne seniorskú spevácku skupinu Sihotiar. Z pôvodných 

päť členov sa skupina postupne rozrastala až na 18 spevákov.  

Sihotiarovi sa podarilo nahrať CD, prezentovať sa na 

rôznych akciách v Trenčíne, na Slovensku, ale i na podujatiach 

medzinárodného formátu, kde zožala úspech. Pred dvoma 

rokmi na medzinárodnej súťaži v Michalovciach obsadila 1. 

miesto, v máji 2019 v Chorvátsku získala dve ocenenia - 3. a 1. 

miesto za kreativitu medzi deviatimi zúčastnenými štátmi.  

Všetko to bolo hlavne zásluhou Marty Luptákovej. Vďaka 

tvorivým a organizačným schopnostiam dokázala spevácku 

skupinu Sihotiar doviesť do povedomia nielen u nás, ale i vo 

svete. Keďže sa rozhodla venovať iným aktivitám, členovia 

skupiny jej úprimne a zo srdca poďakovali a zároveň jej zaželali 

veľa dobrého zdravia, osobného šťastia a radosti zo života.  

Info 02.01.2019 

Pomocná evidencia 937/1/2019 

 

 
 


