
Medzinárodné aktivity Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU Slovakia“  

 v roku 2016 
 

41. generálny snem EMU a Európske hudobné fórum sa uskutočnili v dňoch  4. a 5. mája 2016 

v španielskom San Sebastiane. Za Asociáciu ZUŠ SR bola na sneme Mária Slaninová, tajomníčka AZUŠ.  

Z programu snemu: 

- prednášky a diskusie na rôzne témy, napr. na tému Vízia a misia EMU, Úloha EMU 

a hudobných škôl v rámci spoločnosti 

- predstavenie XIII. Európskeho mládežníckeho festivalu 2018 vo Frísku (Holandsko)  

- prezentácia pripravovaného materiálu „Quality enhancement – Zvýšenie kvality“, pomocou 

ktorého sa budú hľadať možnosti zvyšovania kvality umeleckých škôl hodnotením ich úrovne v 

umeleckej, organizačnej, spoločenskej oblasti. K pracovnej verzii tohto materiálu sa mali 

vyjadriť 4 členské organizácie. Za krajiny bývalej východnej Európy bola touto úlohou poverená 

tajomníčka AZUŠ Mária Slaninová. V spolupráci s predsedníčkou A. Gondášovou vytvorila 

powerpointovú prezentáciu, ktorá bola na sneme vyhodnotená ako najlepšia. 

 

Najvýznamnejšou medzinárodnou aktivitou v uplynulom roku bola účasť našich súborov na XII. 

Európskom  mládežníckom hudobnom festivale EMUSIK 2016 v San Sebastiane a jeho širokom okolí 

v dňoch  4. – 7. mája .  

Slovensko bolo na festivale EMUSIK 20136 zastúpené nasledujúcimi súbormi: 

1 Duo gitara – flauta zo ZUŠ J. Kresánka, Bratislava 

2 Detská ľudová hudba  OSTRVKA zo ZUŠ Nižná  

3 Spevácky zbor Goldky a Komorný orchester žiakov zo ZUŠ Sabinov  

4 Hudobná skupina Magnet zo ZUŠ Sečovce 

5 Tanečný súbor Kvetoňka zo ZUŠ Sereď 

6 Detský ľudový súbor - Csali zo ZUŠ Š. Németha – Šamorínskeho, Šamorín 

7 Zvolenský bigband/Lastovičky zo SZUŠ Zvolen 

Po organizačne zložitej a zmätočnej príprave účasti sa naše súbory na festivale prezentovali 

s veľkým úspechom a zažili veľa nádherných okamžikov. Nezabudnuteľný ostane pre všetkých zahajovací 

ceremoniál v športovej hale Illumbe, v San Sebastane. Bol mimoriadne nápadito pripravený a perfektne 

zorganizovaný. Naši mladí hudobníci sa predstavili na svojich festivalových vystúpeniach na vysokej 

profesionálnej úrovni a tešili sa veľkému úspechu u domáceho obecenstva, ale aj ostatných zúčastnených 

súborov. Španielski hostitelia boli veľmi srdeční, ústretoví a láskaví. Srdečne ďakujeme všetkým 

zúčastneným súborom za krásnu reprezentáciu! 

 

Na pozvanie predsedu maďarskej únie hudobných škôl sa 17. novembra zišli v mestečku 

Szentendre predstavitelia skupiny V4 pôsobiacej v rámci EMU. Za AZUŠ sa zúčastnili stretnutia Anna 

Gondášová a Mária Slaninová. Na stretnutie boli prizvané aj 2 hosťky z Estónskej únie hudobných škôl. Vo 

vzájomnej diskusii sa porovnávali podmienky v hudobnom školstve v oblasti umeleckej, organizačnej a 

finančnej. Bolo to inšpiratívne stretnutie, z ktorého si jeho účastníci odniesli zaujímavé podnety. Pani Anna 

Gondášová ponúkla možnosť zorganizovať v Bratislave koncom školského roka spoločný „Minifestival 

hudobných súborov V4 / EMU“. Podľa prvotnej predstavy sa festivalu zúčastní z každej V4 krajiny 1 súbor 

(hudobná skupina, komorná zostava, zbor...)  

Po rokovaní sme navštívili celonárodné kolo súťaže  hudobných škôl v ľudovom sólovom speve. V 

Maďarsku je možné na hudobných školách  študovať ľudový spev a celý rad ľudových hudobných  

nástrojov.  Naši hostitelia nám pripravili malý koncertu učiteľov hry na ľudových nástrojoch. Jeden z nich 

učí na miestnej hudobnej škole hre na citaru - typicky maďarský ľudový hudobný nástroj a druhý nám 

predstavil nástroj typický pre balkánsku ľudovú hudbu - tamburu.  (V Szentendre žije početná srbská 

menšina). Myslím, že by sme sa mohli inšpirovať a venovať našim tradičným ľudovým nástrojom viac 

priestoru v učebných plánoch ZUŠ. 

 

 

v Bratislave, 27.3.2017   

 

Mária Slaninová 

tajomníčka AZUŠ SR 


