
Benefičný koncert na SPŠS v Žiline 

Dňa 11.05.2022 sa na našej škole uskutočnil benefičný koncert, ktorý zorganizovali žiaci 

spolu s učiteľmi. Tento koncert sa konal za účelom pomoci v núdzi žiačky Strednej 

priemyselnej školy stavebnej. Okrem príspevku na tento koncert, mohli žiaci, učitelia a hostia 

prispieť dobrovoľnou čiastkou a takisto aj rada rodičov odsúhlasila finančný príspevok. 

Všetky finančné prostriedky, vrátane vyzbieraného vstupného sú už v rukách rodiny a veríme, 

že sa čoskoro dostanú do bežného fungovania. 

 

Všetci účinkujúci                                                                                       

Program bol veľmi pestrý a zúčastnili sa v ňom nielen žiaci, ale aj hostia. Benefičný koncert 

otvorila žiačka Michaela Bialoňová, ktorá predniesla báseň od Jána Kostru Každý deň a hneď 

za ňou nasledoval krátky príhovor pána riaditeľa školy, Ing. Lukáša Játyho PhD. 

 

Príhovor riaditeľa školy                                                                       



 Po príhovore študentky Anety Vrabcovej, ktorá celý koncert uvádzala, sa na pódiu objavil 

folklórny súbor Drevár, ktorý odprezentoval tri tance – Kysucký čardáš, Horehronský dupák 

a Šariš.  

 



 

                 Príhovor študentky a folklórny súbor Drevár                                         

Po tomto vystúpení sme trošku preladili nôtu a spolu so študentmi Kvetkou Korčekovou a 

Maximom Magátom, ktorí sú členmi skupín Art Dance Academy a Off the Beat sme sa vrhli 

na Hip Hop vystúpenia a súčasný tanec. Okrem toho nám študent Marián Prievozník 

predviedol karate zostavu Kata Sumparipei.  

 



 

Hip Hop a karate                                                                                   

Nechýbali ani hudobné nástroje a ich výber bol taktiež veľmi pestrý. Študentka III.B zahrala 

na gitare Flamenco v podaní skladby Lalola, ktorá bola krásnou kultúrnou vložkou a po nej 

hneď nasledoval Radoslav Maňák spolu s klavírom a piesňou od Carly Comandyho Everyday. 

Netradičným hudobným nástrojom bola harfa a na ňu nám prišla zahrať mladšia sestra našej 

študentky Valentína. Harmonika je pre slovenský folklór základom, nám však Ján Duchoslav 

zahral na harmonike známe piesne ako Despasito a pieseň z Pirátov z Karibiku.  



 

Hudobné vystúpenia                                                                         

 



Tento benefičný koncert ukázal nielen skvelé talenty, ale aj to, že stále existujú ľudia, ktorí 

pre dobro veci sú ochotní si ,,uždibnúť“ zo svojho voľného času. Tak isto by sme sa chceli 

poďakovať mládeži, ktorá celý čas zabezpečovala ozvučenie a podieľala sa na príprave 

mikrofónov, bez nich by benefičný koncert nefungoval na takej úrovni, na akej bol. Navyše 

podľa ohlasov či už žiakov, alebo učiteľov môžeme konštatovať, že tento benefičný koncert 

nasadil latku vysoko. Tešíme sa na ďalšie takéto akcie a veríme, že nabudúce sa stretneme pri 

príjemnejšej príležitosti. 
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