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     Milí priatelia, slávik je malý vtáčik, veľký asi ako 

vrabček, ale prekrásne spieva. Je ho viac počuť ako vidieť. 

Spieva hlavne teraz v máji.  

     Ani sa nám nechce veriť, že je tomu už 20 rokov, keď 

na pódiu Kultúrneho domu v Chminianskych 

Jakubovanoch zazneli hlásky prvých súťažiacich slávikov. 

     Za toto obdobie sa vystriedalo nespočetné množstvo 

slávikov – interpretov, milovníkov moderných, ľudových 

a rómskych piesní. Musím povedať, že ich výkony boli 

excelentné a z roka na rok úroveň tejto súťaže stúpala. 

Veľkí, ba aj malí slávici mnohokrát potrápili odborné poroty. Nesmierna vďaka za to, že 

sa deti postavili na ozajstné pódium patrí všetkým pedagógom, ktorí sa slávikom 

venovali a každoročne ich pripravovali na súťaž. Veľké ďakujem zaznieva členom 

poroty, našim sympatizantom ako aj organizátorom – zamestnancom školy a ich 

rodinným príslušníkom, ktorí boli a sú sponzormi súťaže. 

     Ďakujeme spoluorganizátorom súťaže a to Obecnému úradu v Chminianskych 

Jakubovanoch, Nadácii Michala a Emílie Kováčových, Komunitnému centru Spolu 

Chminianske Jakubovany, ktorí túto súťaž podporujú od zrodu. Vďační sme aj rakúskej 

charite v Grazi a Nadácii Milana Šimečku, ktorí nás podporovali v prvých rokoch 

súťaže.  

Naša úcta patrí aj tým priaznivcom súťaže, ktorí nechcú byť menovaní, ale každoročne 

krajskú spevácku súťaž Jakuboviansky slávik materiálne, či finančne sponzorujú. 

     Dnes Jakuboviansky slávik s jubilejnou 20 patrí do kalendária nejednej školy 

Prešovského, ba aj Košického kraja ako uznávané, príjemné a neodmysliteľné spevácke 

podujatie. Zapísal sa do sŕdc milovníkov hudby a spevu, preto mu prajeme, aby ešte 

dlhé roky rozochvieval srdcia tých, ktorí ho milujú. 

     Tak všetko najlepšie Jakuboviansky slávičku, nech aj naďalej deti spievajú od 

šťastia, blaha a radosti. 

                                                                                   Mgr. Mária Pigulová, 

                                                                                         riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany 
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Obec Chminianske Jakubovany sa od roku 

1880 nazýva aj „čerešňovým krajom“ 

zásluhou miestneho farára, ktorý sa vždy 

pri krste alebo sobáši spýtal prítomných: 

„Zasadíš na pamiatku čerešničku?“ Dodnes 

sa spomína tento spôsob sadenia 

stromčekov.  
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27. mája 1998 sa v Kultúrnom dome v Chminianskych Jakubovanoch konal  

prvý ročník v speve populárnych a ľudových piesní. S myšlienkou pripraviť 

podujatie, na ktorom sa budú reprezentovať žiaci osobitných škôl v speváckej 

súťaži prišla pani učiteľka Mgr. Pavla Belejová. K nej sa pripojili ďalší 

entuziasti a s podporou vedenia školy zrodilo sa nové podujatie. Pravdou je, že 

prvý ročník bol akýmsi skúšobným, zaťažkávacím, ale dnes už môžeme 

povedať, že dnes si už pripomíname 20. výročie tejto vyhľadávanej 

a úspešnej krajskej súťažnej prehliadky. 

Zvláštnu cenu poroty „Cenu sympatie“  

získali: Marián Kukurica (OŠ Jarovnice) 

a Silvia Mirgová (OŠ Ch. Jakubovany). 
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Dňa 27.05.1999 sa uskutočnil druhý 

ročník krajskej súťaže 

Jakuboviansky slávik. Súťaž prešla 

viacerými kozmetickými úpravami, 

zmenil sa aj samotný názov 

podujatia.  

V speve moderných 

a ľudových piesní sa zúčastnilo 6 

škôl: 

OŠ Chminianske Jakubovany,  

OŠ Hanušovce nad Topľou,  

OŠ Prešov,  

OŠ Jarovnice,  

OŠI Prešov,  

OŠ Rokycany. 

Zvláštna cena poroty: Marek Žiga 

(OŠ Ch. Jakubovany). 

Čestná pochvala: Valéria Holubová 

(OŠ Jarovnice).  

 

 Tiah-nu vo-zy ma-ľo-va-né, ší-rou plá-ňou, tiah-nu vo-zy v ble-dom 

  rá-ne ces-tou zná-mou. Trá-va zle-sa na ko-le-sách ro-su skrý-va pod  

plach-tou a ku-če-ra-vý hla-va sní-va. Tiah-nu vo-zy jak sen taj-ný kaž-de 

rá-no, pos-toj ci-gán po-šep-kaj mi a-ký je tvoj svet. Dážď vie stria-sať,  

vie-tor kmá-sať, ští-pe mráz, lás-ka však je sln-ko zas a pá-li nás.  

Daniela Horváthová sa zapísala do 

podvedomia divákov úspešnou 

interpretáciou piesne Tiahnu vozy... 
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Dňa 25.05.2000 sa v sále OcÚ 

Chminianske Jakubovany, v spolupráci 

s Nadáciou Emílie Kováčovej, 

uskutočnila krajská súťaž v speve 

moderných, umelých a populárnych 

piesní pre žiakov osobitných škôl 

„Jakuboviansky slávik.“ Zúčastnilo sa 

na nej 10 škôl a 30 spevákov v troch 

vekových kategóriách. Nezávislá porota 

zostavená z odborníkov – učiteľov 

z iných škôl a tiež Dr. Schneiderovej 

z Pedagogickej fakulty PU v Prešove 

vybrala víťazov, ktorí boli odmenení 

peknými cenami.  

Najvyššiu kvalitu dosahovali speváci III. kategórie:    

  

1. Silvia Čonková (OŠI Svidník), 

2. Anastázia Červeňáková (elokované triedy pri ZŠ 

Svinia), 

2. Lenka Berešová (OŠ Levoča), 

3. Daniela Horváthová (OŠ Chminianske 

Jakubovany), 

3. Martina Holubová (OŠ Chminianske Jakubovany). 

Zvláštna cena riaditeľky školy: 

Ingrid Pištová (OŠ Kežmarok).

  

Ku zdarnému priebehu akcie 

finančnou čiastkou výdatne 

prispela Nadácia Emílie 

Kováčovej. 
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Dňa 24.05.2001 naša škola spolu s Nadáciou Emílie Kováčovej 

organizovala už 4. ročník speváckej súťaže Jakuboviansky 

slávik. Súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov z 11 špeciálnych 

základných škôl, špeciálnych základných internátnych škôl 

a žiaci 2 elokovaných tried pri základnej škole. 

Porota spomedzi všetkých súťažiacich vybrala víťazov, ktorí si 

domov odniesli veľmi pekné ceny.  

V súťaži boli 

udelené aj 2 

zvláštne ceny: 

Cena riaditeľky 

školy: Ingrid 

Pištová (ŠZŠ 

Kežmarok). 

Cena za hudobný 

prejav: Jana 

Duždová (ŠZŠ 

Bardejov). 

Vo väzení väzni žijú, 

čakajú na amnestiu 

a ja čakám na slobode, 

kedy bude slušnosť 

v móde, čakám ako na 

deň súdny, kedy budú 

ľudia, ľuďmi... 

Korupcie... 

Poďakovanie za výbornú úroveň súťaže 

patrí aj sponzorom, ktorí súťaž podporujú 

už od jej  prvého ročníka. Ide o Nadáciu 

Emílie Kováčovej, Obecný úrad 

Chminianske Jakubovany, MCK Prešov, 

Minerálne vody a. s. Salvator Lipovce. 

Roman Horvát si získal 

priazeň divákov veselou 

pesničkou od skupiny  

IMT Smile Vo väzení... 
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Život tunajších Rómov v májových dňoch spestril aj 

5. ročník populárnej speváckej súťaže „Jakuboviansky 

slávik“, ktorý už tradične pripravila a zorganizovala 

naša škola v spolupráci s Nadáciou Emílie Kováčovej 

a Nadáciou Milana Šimečku. V spoločenskej sále 

v priestoroch Obecného úradu v Chminianskych 

Jakubovanoch sa zišli milovníci moderných, umelých 

a populárnych piesní. Výkony jednotlivých spevákov 

hodnotila päťčlenná porota na čele s odbornou 

asistentkou PF Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, 

pani Dr. Líviou Kalmárovou. 

Zvláštna cena za intonačne čistý 

spevácky prejav: Mária Hlaváčová a Eva 

Daňová. 
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Dňa 29.05.2003 sa v sále Obecného úradu 

v Chminianskych Jakubovanoch konal jubilejný 

6. ročník speváckej súťaže špeciálnych 

základných škôl a špeciálnych tried v 

základných školách, ktorý usporiadala naša 

škola v spolupráci s Komunitným centrom 

Spolu a s finančnou podporou Nadácie Emílie 

Kováčovej a Nadácie Milana Šimečku. 

Speváckej súťaže sa zúčastnili žiaci týchto 

škôl: ŠZŠ pre telesne postihnutých Humenné – 

Podskalka, ŠZŠI Svidník, ŠZŠI Prešov, 

Vodárenská, ŠZŠ Hanušovce, ŠZŠ Jarovnice, 

ŠZŠ Lipany, ZŠ Svinia, ZŠ Veľký Šariš, ZŠ 

Chminianska Nová Ves a ŠZŠ Chminianske 

Jakubovany. 

 

Žiaci mali možnosť súťažiť v dvoch 

kategóriách: umelá, moderná a populárna pieseň 

a kategória: rómska pieseň. Zlepšujúcu sa 

úroveň ocenili nielen domáci, ale aj pozvaní 

hostia. Spevácke výkony súťažiacich hodnotila 

porota, ktorej predsedom bol Dr. Ľubomír 

Šimčík. Členmi boli pán Peter Ondria, starostka 

obce p. Emília Ivanková, pán Marián Horváth, 

pán Mgr. Sedlák a pán Jaroslav Pigula. 

Súčasťou podujatia bola aj každoročná výstava 

výtvarných prác v rámci 6. ročníka výtvarnej súťaže: 

„Drogy nie!“ – na tému: „Chráň seba a svet!“ s podporou Ministerstva 

kultúry SR. Najlepšie práce boli počas leta vystavené pre širokú 

verejnosť v OD Tesco Prešov.  

Zvláštna cena: „Ja a svet“ bola udelená Blažejovi Demeterovi zo ŠZŠI 

Svidník. 

Mimoriadna cena 

poroty: Rudolf Kanči 

(ŠZŠ pre telesne 

postihnutých 

Humenné – 

Podskalka). 
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Siedmy ročník speváckej súťaže moderných a rómskych piesní „Jakuboviansky 

slávik“, ktorý organizuje naša škola, sa uskutočnil 27.05.2004 v priestoroch 

Obecného úradu v Chminianskych Jakubovanoch. Táto spevácka súťaž sa stala 

populárnou na mnohých školách v okrese Prešov. Tohto roku sa jej zúčastnili žiaci 

siedmich špeciálnych základných škôl. Spevácku súťaž otvorila a všetkých 

prítomných privítala pani riaditeľka, Mgr. Mária Pigulová.  

Malí i veľkí speváci súťažili v niekoľkých kategóriách. Napriek snahe všetkých 

súťažiacich reprezentovať svoju školu čo najlepšie, palmu víťazstva si mohli odniesť 

len tí najlepší. 

Čakanie na výsledné hodnotenie poroty pestrým 

a dynamickým programom vyplnili spevácky zbor a tanečný 

záujmový útvar pracujúci na našej škole. Príjemným 

rozptýlením bola aj výstava výtvarných prác zaradených do 

výtvarnej súťaže: „Jakubovianska paleta,“ ktorej 7. ročník 

organizovala p. zástupkyňa, Mgr. Darina Lažová. Hostia, ale 

aj domáci účastníci mali možnosť hodnotiť originalitu, 

nápaditosť a fantáziu jednotlivých výtvarných prác. 

Zvláštna cena: Dávid Bilý (ŠZŠI Svidník). 

Napriek tomu, že nie všetci súťažiaci si mohli odniesť zaujímavé a hodnotné ceny, 

všetci odchádzali spokojní a vo veselej nálade, tešiac sa na nasledujúci 8. ročník. 
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Dňa 02.06.2005 sa v sále Obecného úradu v Chminianskych 

Jakubovanoch uskutočnila spevácka súťaž „Jakuboviansky slávik“ 

a výtvarná súťaž „Jakubovianska paleta.“  

V poradí už ôsme kultúrne podujatie určené žiakom špeciálnych 

škôl v prešovskom kraji opäť podporila Nadácia Emílie Kováčovej, 

Nadácia Milana Šimečku, Komunitné centrum Spolu Chminianske 

Jakubovany a Obecný úrad Chminianske Jakubovany. 

Do speváckej súťaže sa prihlásilo 

45 účinkujúcich spevákov z 10 škôl 

a vo výtvarnej súťaži sa prezentovali 

žiaci z 13 škôl so 118 prácami. 

Mimoriadna cena poroty: 

Andrej Kotľár,  

Dominika Michalíková. 

Nadácia Emílie Kováčovej 
 

Cieľom nadácie je podpora  

charity, uľahčenie života 

sociálne odkázaným 

občanom, zintenzívnenie 

úrovne vzdelania a výchovy 

mladej generácie, 

organizovanie kultúrnych 

podujatí, festivalov, stretnutí 

detí a mládeže.  
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Spevácka súťaž „Jakuboviansky slávik“, organizovaná našou 

školou, sa stala známou a vyhľadávanou. V poradí už deviaty 

ročník tejto súťaže sa konal dňa 25.05.2006. Do súťaže sa 

prihlásilo 35 žiakov z ôsmich ŠZŠ prešovského kraja.  

Súťažiaci - speváci si popredné 

miesta mohli vyspievať v III. 

kategóriách: 

 

I. kategória – umelé, moderné 

a populárne piesne, 

II. kategória – rómske piesne, 

III. kategória – DUO. 

Obecenstvo ocenilo nielen esteticky upravené 

priestory obecného úradu, ale aj jednotlivé spevácke, 

či tanečné výkony súťažiacich. Potleskom bol odmenený aj spevácky zbor našej školy. 

S prichádzajúcim ukončením súťaže stúpalo napätie v sále aj medzi súťažiacimi. 
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Desiaty ročník speváckej súťaže sa konal 24.05.2007. Do súťaže sa prihlásilo 60 

súťažiacich zo špeciálnych základných škôl prešovského kraja. Súťažilo sa 

v moderných, umelých, populárnych, rómskych a ľudových piesňach.  

Zúčastnené školy: 

- ŠZŠ pre telesne postihnutých 

Podskalka, 

- ZŠ Lomnička, 

- ŠZŠ Lipany, 

- ŠZŠ Jarovnice, 

- ŠZŠ Malý Slivník, 

- Komunitné centrum Hermanovce, 

- špeciálne triedy pri ZŠ Veľký Šariš, 

- ŠZŠI Masarykova Prešov, 

- ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves, 

- ŠZŠ Chminianske Jakubovany.  

Cenu poroty získali:  

Viera Mirgová – (ŠZŠ Chminianske Jakubovany), 

Viera Holubová – (ŠZŠ Chminianske Jakubovany), 

Eva Kalejová a Marcela Žigová – (ŠZŠ Chminianske 

Jakubovany), 

Dávid Mirga a Katarína Horvátová – (ŠZŠ Chminianske 

Jakubovany), 

Radoslav Lacko – (ŠZŠ Chminianske Jakubovany). 
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Dňa 22.05.2008 sa v sále 

Obecného úradu v Chminianskych 

Jakubovanoch konala spevácka 

súťaž „Jakuboviansky slávik.“ 

Súťaže sa zúčastnilo 14 špeciálnych 

základných škôl alebo základných 

škôl so špeciálnymi triedami. 

Cena poroty za muzikálny prejav: 

Barbora Červenobradová – (ZŠ Veľký 

Šariš). 

Cena poroty za hlasovú kultúru: Anna 

Tyrpáková – (ŠZŠ Stará Ľubovňa).  

Hudba a spev nám svojou zvláštnou rečou, rečou 

v tónoch a slovách približujú svet, ktorý 

obklopuje človeka a vzťah človeka k nemu 

a k ostatným ľuďom. Bohatou škálou hudobných vyjadrovacích 

prostriedkov dokážu mnohé ľudské pocity vyjadriť pôsobivejšie ako 

mnohé pojmy.  

Svet sluchových dojmov v ušľachtilých formách hudobných tónov 

otvára ľuďom krásu hudobného krásna. Staršia pieseň nás môže potešiť 

tak ako tá moderná, súčasná. 

Zlatým husľovým kľúčom sa do histórie Jakubovianskeho  slávika  zapíše meno 
učiteľa, ktorý každý rok aj so svojimi zverencami patrí medzi tých, ktorí dvíhajú 

umeleckú a estetickú úroveň našej súťažnej prehliadky. 
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Manžel, otec dvoch úžasných dcér, učiteľ, kolega a výborný 

hudobník. To všetko stelesňuje tento nenápadný človek s veľkým 

srdcom. Keď začal chodiť do školy, ako malý chlapec videl 

chlapca, ktorý chodil s husľovým kufríkom. Tak sa mu kufrík 

zapáčil, že povedal, že aj on chce nosiť taký kufrík a hrať na 

takom nástroji. Ešte vôbec nevedel, že ho bude sprevádzať celý život. Učenie, 

ako sám hovorí, nebolo jednoduché, lebo veľmi rád hral aj futbal a keď chlapci 

išli popoludní na ihrisko, on s husľami v ruke musel cestovať do Popradu  do 

umeleckej školy. Rozhodol sa, že sa stane učiteľom a študoval na Strednej 

pedagogickej škole v Levoči.  

Potom dostal prácu v 

Detskom domove v Podolínci, kde sa zoznámil so 

svojou manželkou Editou, s ktorou verne kráčal 

životom v radostiach aj bolestiach. Vychovali dve 

dcéry, ktoré k hudbe prilipli srdcom ako on. Nikdy 

nehovoril veľa. Všetko prežívanie srdca sa dalo 

rozpoznať cez spev a hru na husliach.  
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Žiakov viedol k prežívaniu piesní a často im hovoril, že piesňou vyspievajú svoje srdce. 

Hoci má svoju malú hudobnú ľudovú skupinu, nikdy sa žiadna oslava v našej škole  

neobišla bez spevu a huslí. Mali sme učiteľské spevníky s ľudovými piesňami a tešili sme 

sa na každú spoločne strávenú chvíľu. Vždy nás vedel milo prekvapiť najmä na Deň 

matiek a zaspievať pieseň o matke, z ktorej žiarilo toľko lásky, nehy a úcty, že sa jagali 

slzy v očiach nejednej matky.  

Dokonca aj keď mu zomrela milovaná 

manželka, ako to sám povedal, len si zobral 

husle a clivo na nich hral. Od neho som sa aj ja, 

ako jeho kolegyňa, učila ako prežívať hudbu, ako ňou vyspievať 

svoje srdce. Hoci je už na dôchodku, často prichádza do školy, 

veď tu prežil celý svoj život. Je jedinečný vo svojom láskyplnom 

prístupe k človeku cez pieseň. Svojou hrou a spevom liečil mnohé 

ubolené srdcia a prinášal do nich radosť.  
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Dňa 21.05.2009 sa v Obecnom úrade v Chminianskych 
Jakubovanoch uskutočnila spevácka súťaž 
„Jakuboviansky slávik.“ Bol to už 12. ročník tejto 
súťaže, ktorý usporiadala naša škola. 

  
      Súťaže sa zúčastnilo 12 škôl:  
 
ŠZŠ Hanušovce nad Topľou,  
ŠZŠ Stará Ľubovňa,  
ŠZŠ Podolínec,  
ŠZŠ Lipany,  
ŠZŠ Malý Slivník,  
SŠI Masarykova Prešov,  
SŠI Humenné,  
SŠ Giraltovce,  

      ZŠ Veľký Šariš - špeciálne triedy,  
      ZŠ Chminianska Nová Ves,  
                OUI Prešov a ŠZŠ Chminianske Jakubovany. 

Zvláštna cena poroty za vynikajúci 
hlasový prejav:  

Adriana Dudová - ZŠ Chminianska Nová 
Ves. 

Zvláštna cena poroty za spev: Magdaléna 
Mirgová – (ŠZŠ Chminianske 

Jakubovany). 
Zvláštna cena poroty za hudobný 

sprievod: Tomáš Giňo – (ŠZŠ Malý 
Slivník). 
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13. mája 2010 sa uskutočnila krajská 

súťaž v speve moderných, rómskych 

a ľudových piesní. Bol to v poradí už 

13. ročník Jakubovianskeho slávika 

a zúčastnili sa ho žiaci z 12 špeciálnych 

škôl. 

Zvláštna cena poroty za spev: 

Magdaléna Mirgová (ŠZŠ Chminianske 

Jakubovany). 

Zvláštna cena poroty za 

hudobný sprievod: Tomáš 

Giňo (ŠZŠ Malý Slivník). 

Cena poroty za vynikajúci 

hlasový prejav: Adriana 

Dudová (ZŠ Chminianska 

Nová Ves). 

Rómovia ako kočovný národ nemali potrebu 

sústrediť svoju kultúru na jednom mieste. 

Oni si ju „vozili“ so sebou. Kočovali z Indie 

cez mnohé krajiny a všade, kde sa usadili na 

dlhšiu dobu našli niečo, čím svoju hudbu 

obohatili a čo si osvojili. Nemali stále 

zamestnanie, preto sa živili remeslami 

a svojou hudbou. Ňou a tancom sa vraj živili 

ešte v Indii, kým nezačali kočovať.  
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Dňa 12.05.2011 sa uskutočnil 13. ročník krajskej súťaže, na ktorej sa zúčastnili 

špeciálne a základné školy z celého kraja.  

Cena poroty:  

Katarína Poláková a Adam 

Fekete (SŠ Matice Slovenskej, 

Prešov). 

Zvláštna cena poroty za 

originálny výber piesne: 

Monika Duždová (ŠZŠ Malý 

Slivník). 

 Zvláštna cena poroty za 

pekný spevácky výkon: 

Natália Serbinová (SŠI 

Masarykova, Prešov). 

Ľudová pieseň žije tak, ako žije 

národ. Keď sa treba trošku uchýliť, 

tak odíde, a potom sa znova vráti.  

Ľudové piesne sú výtvorom 

neznámeho autora. Sú významným 

prejavom duchového života každého 

národa, vznikali od najstarších čias a pri 

rôznych príležitostiach. Sú zväčša lyrické 

a stali sa základom pre umelú poéziu. 
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Zúčastnené školy: 
 
ŠZŠI Podolínec, 
SŠI Masarykova, Prešov, 
SŠI Humenné, 
ŠZŠ Malý Slivník, 
SŠI Vranov nad Topľou, 
ŠZŠ Jarovnice, 
SŠ Matice Slovenskej, Prešov, 
SŠ Hanušovce nad Topľou, 
SŠ Chminianske Jakubovany.  

Zvláštna cena poroty za doprovod: 

Tomáš Giňa (ŠZŠ Malý Slivník). 

Zvláštna cena poroty za spev: Štefánia 

Šarišská (SŠI Masarykova, Prešov). 

     Najlepší speváci boli ocenení vecnými cenami, ale ani jedno dieťa neostalo bez odmeny za 

predvedený výkon. Počas súťaže vládla v sále príjemná atmosféra a mnohí účinkujúci sa tešia už 

teraz na 16. ročník Jakubovianskeho slávika. 

     Dňa 16.05.2012 naša škola usporiadala 15. ročník 

speváckej súťaže pre žiakov špeciálnych základných 

škôl pod záštitou Nadácie prof. Emílie Kováčovej 

Jakuboviansky slávik. Svoj talent predviedlo 42 detí 

podľa veku a s rôznym druhom postihnutia. Súťaž bola 

rozdelená do troch kategórií – piesne rómske, 

ľudové a moderné.  
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V mesiaci máj sa uskutočnil jubilejný 

16. ročník populárnej súťaže v speve 

moderných, ľudových a rómskych piesní 

Jakuboviansky slávik. Do súťaže sa 

prihlásilo 11 škôl a organizácií: Spojená 

škola internátna Masarykova, Prešov, 

Špeciálna základná škola internátna sv. 

Klementa Hofbauera, Podolínec, 

Špeciálna základná škola Jarovnice, 

Spojená škola internátna Vranov nad 

Topľou, Spojená škola Hanušovce nad 

Topľou, Spojená škola Matice 

slovenskej, Prešov, Súkromná základná 

škola s materskou školou pre žiakov a 

deti s autizmom, Prešov, Základná škola 

Ivana Krasku, Trebišov, Základná škola 

s materskou školou Svinia, Špeciálna 

základná škola Sabinov, Spojená škola 

Chminianske Jakubovany.  

Súťaž sa začala spevom moderných piesní, pokračovala 

spevom ľudových a nakoniec rómskych piesní, z ktorých 

každá mala dve kategórie do 12 a od 12 rokov. Medzi 

jednotlivými kategóriami piesní boli aj krátke prestávky, v 

ktorých sa nám predstavili tanečníci z Komunitného centra 

Spolu v Chminianskych Jakubovanoch a nesúťažne sa 

nám predstavili aj speváci z rôznych zúčastnených škôl.  

Speváci si po vyhodnotení výsledkov odnášali domov 

pekné ceny, zážitky a dúfame, že aj na budúci, už 17. 

ročník Jakubovianskeho slávika sa ich zúčastní v takom 

hojnom počte ako doteraz.  
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Dňa 15.05.2014 sa konal už 17. ročník speváckej súťaže 

v speve rómskych, moderných, umelých, populárnych a 

ľudových piesní Jakuboviansky slávik, spolu s Nadáciou 

prof. Emílie Kováčovej, Spojenou školou Chminianske 

Jakubovany, Obecným úradom Chminianske Jakubovany 

a Komunitným centrom Spolu v Chminianskych 

Jakubovanoch.  Celkovo sa do súťaže zapojilo 13 škôl 

a organizácií, aby predviedli pred publikom svoje 

spevácke, ale aj hudobné schopnosti a talent. Tiež je to pre 

nich príležitosť nadviazať nové známosti a kontakty so 

svojimi rovesníkmi z iných škôl. Každý spev bol rozdelený 

na dve kategórie, do 12 rokov a nad 12 rokov. Hoci všetci 

účastníci predviedli výborné výkony, odborná porota mohla vybrať len tých ,,naj“, ale 

ani ostatní, ktorí neboli ocenení, neodišli naprázdno. Dúfam, že o rok sa to v našej 

škole opäť rozozvučí spevom a naši žiaci si zmerajú svoje spevácke schopnosti 

a predvedú svoj talent na 18. ročníku Jakubovianskeho slávika. 
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Svoj spevácky talent odprezentovali žiaci týchto zúčastnených škôl: 

Mesiac máj sa už tradične nesie v znamení speváckej súťaže Jakuboviansky slávik. Bol to 

už 18. ročník súťaže v speve moderných, ľudových a rómskych piesní, v ktorom 

prezentovali svoj talent  mladí speváci z celého Prešovského kraja. Jednotlivé výkony 

hodnotili renomovaní zástupcovia obce, ale aj odborná porota z akademickej oblasti a 

mimovládnych organizácií. 

Spojená škola internátna Humenné, 

Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera, 
Podolínec, 

Spojená škola Hanušovce nad Topľou,  

Spojená škola internátna Vranov nad Topľou,  

Základná škola s Materskou školou Hermanovce,  

Spojená škola internátna Masarykova, Prešov, 

Základná škola Ivana Krasku, Trebišov, 

Základná škola s Materskou školou pre deti s autizmom, 
Prešov, 

Základná škola Chminianske Jakubovany, 

Spojená škola Chminianske Jakubovany. 
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      Našu súťaž poctili svojou návštevou aj 

zahraniční hostia a to študenti kanadskej 

univerzity, ktorí boli na Slovensku prvýkrát. Boli 

to študenti, ktorí sú v bakalárskom štúdiu 

v rôznych odboroch od ekonomiky po 

sociológiu a históriu. Keďže prišli na 

spevácku súťaž, tak aj my sme ich 

vyzvali, aby sa nám odprezentovali 

nejakou svojou piesňou, prípadne 

tancom. Boli skvelí, rozospievali celé 

publikum. Veľmi sa im u nás páčilo 

a dúfajú, že nás niekedy v budúcnosti opäť 

navštívia. 

      Keď už všetky piesne 

dozneli a ceny boli rozdané, 

neostávalo nám nič iné iba sa 

rozlúčiť a tešiť sa na budúci 

už 19. ročník Jakubovianskeho 

slávika. 

Našu školu najúspešnejšie reprezentovali a zvíťazili 

mladí nádejní speváci Dominika Mirgová z 8.B a Dávid 

Mirga z 9.B triedy.  

Spevácku súťaž podporili: Nadácia Emílie Kováčovej, Spojená škola Chminianske Jakubovany, 

Obecný úrad Chminianske Jakubovany a Komunitné centrum Spolu v Chminianskych 

Jakubovanoch.  
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Do súťaže sa každoročne zapojí viacero škôl 

Prešovského kraja a nebolo tomu inak ani tento rok. 

Celkovo sa do súťaže zapojilo 13 škôl a organizácií, 

aby predviedli pred publikom svoje spevácke, ale aj 

hudobné schopnosti a talent. Tiež je to pre nich 

príležitosť nadviazať nové známosti a kontakty so 

svojimi rovesníkmi z iných škôl. Každý spev bol 

rozdelený na dve kategórie, do a nad 12 rokov.  

Dňa 12.05.2016 sa konal už 18. ročník speváckej súťaže v speve rómskych, 

moderných, umelých, populárnych a ľudových piesní Jakuboviansky slávik, 

spolu s Nadáciou prof. Emílie Kováčovej, Spojenou školu Chminianske 

Jakubovany, Obecným úradom Chminianske Jakubovany a Komunitným 

centrom Spolu v Chminianskych Jakubovanoch.  

Ľudové piesne 
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Moderné piesne 

Rómske  piesne 

Husličky z javora 

flauta a klarinet 

hrajú nám do uška, 

aby bol krásny svet. 

 

Struna sa zachvieva, 

trasie sa osika, 

zaznie a do ticha 

zázračná muzika. 

Dozneli husličky, 

flauta a klarinet, 

zamĺkli pesničky, 

ale je krajší svet. 

 

Jagá sa ako skvost 

obloha bez mračna. 

Hraj opäť pre radosť, 

muzika zázračná. 



28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani si už 

nepamätám, 

koľkokrát som 

sa zúčastnila 

tohto úžasného 

podujatia. 

Začalo to úplne 

nevinne, keď 

ako učiteľka na 

špeciálnej základnej škole na ulici Matice 

slovenskej 11 v Prešove, som pripravila 

moju žiačku na súťaž. Priznám sa, že 

domov sme odchádzali sklamaní....nič sme 

nevyhrali. 

Jakuboviansky slávik je už pojem, žije nim 

celá škola aj obec. Obdivujem studnicu 

nápadov, úžasnú dramaturgiu a réžiu. 

Každoročne sa teším aj na chutné  

 

koláče, ktoré dobrovoľne napečú panie 

učiteľky. Teším sa aj na bývalých kolegov 

z celého kraja, s ktorými sa tam aspoň raz 

v roku stretnem. 

Z roka na rok stúpa počet súťažiacich. 

Členovia poroty sa už navzájom poznajú, 

poznajú aj osobitosti súťažiacich, po 

rokoch vedia objektívne zhodnotiť ich 

umelecký výkon. 

Ďakujem pani riaditeľke, Mgr. Márii 

Pigulovej, že ma pred rokmi oslovila, aby 

som sa zúčastňovala ako členka poroty 

a tajne dúfam, že ešte aj v budúcnosti 

budem sedávať na porotcovskej stoličke.  

Aby slávik dlho spieval....   

PhDr. Tatiana Čekanová, PF PU v Prešove 



29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Časopis Jakubko vydáva SŠ Chminianske Jakubovany. 

 Šéfredaktorka: Mgr. Naďa Čičáková  

 Redakcia: Mgr. Gabr iela Grešová, Mgr . Zdenka Porubská, Mgr . Gabr iela Pr iščáková   

 Grafická úprava a tlač: Mgr. Lenka Gargalíková 

 Jazyková úprava: Mgr. Lenka Hadbavná  

 Ilustrácia titulnej strany: PaedDr . Zuzana Pavlíková  

 Obrázky: zdroj internet 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou a tvorivosťou prispeli k vzniku tohto čísla! 

        mailová adresa: jakuboviansky.jakubko@gmail.com 

Nadácia Emílie Kováčovej 

Gazdovia s.r.o., Veľký Šariš 

Minerálne vody a.s. Salvator Lipovce 

Ján Stašik, zemné práce a nákladná doprava 

Sergio s.r.o., Veľký Šariš 

GOHR s.r.o., Veľký Šariš 

Zamestnanci Spojenej školy Chminianske Jakubovany, 
ich rodinným príslušníkom a priateľom 

IBECO s.r.o., Prešov 


