
25.ročník Záujmovo umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže 

                                              ZUČ – 2017 Bratislava 

 

   V dňoch 27.apríla až 30. Apríla sa uskutočnil 25.ročník ZUČ SP detí a mládeže, 

pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Organizátor súťaže, Nadácia Vlada 

Kulíška ,,Počuť srdcom“ a Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov 

so SP internátna na Drotárskej ceste v Bratislave, privítali 98 deti ,žiakov 

a pedagógov zo všetkých základných a stredných škôl zo  Slovenska. Do 

výtvarnej súťaže prišlo 90 umeleckých diel a do fotografickej súťaže 52 

fotografií. Odborná porota udelila Hlavné ceny, 1.2.3. miesto a čestné uznania. 

Mimoriadne úspešný bol žiak zo ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP internátna , na 

Drotárskej ceste v Bratislave – 10 ročný Dávid Puža, keď získal vo výtvarnej aj 

fotografickej súťaži Hlavnú cenu. V divadle Aréna sa uskutočnila vernisáž 

víťazných prác. 

Dramatickú tvorbu deti a žiaci predstavili v divadle Aréna. Tento rok sa najviac 

súborov prihlásilo na divadelné a pantomimické vystúpenia. Každá škola 

predviedla veľmi zaujímavé predstavenia. 

Súčasťou Celoslovenskej prehliadky ZUČ je aj Benefičný koncert ,,Počuť 

srdcom,“ ktorý už 11 rokov organizujeme v divadle Aréna. Tento rok v ňom 

účinkovali umelci viď. plagát podujatia. 

Správna rada Nadácie Vlada Kulíška ,,Počuť srdcom“ sa na svojom zasadnutí 

rozhodla oceniť všetky školy  pre deti a žiakov so SP na Slovensku, špeciálnym 

ocením, ktoré vyrobili žiaci SOU na Koceľovej ul. a deti so ZŠ s MŠ pre deti 

a žiakov so SP internátna na Drotárskej ceste v Bratislave v spolupráci 

s Vysokou školou výtvarných umení a ak. sochárom Rudolfom Malackým. 

Pozvaní riaditelia škôl si osobne, počas koncertu ocenenia- keramické srdcia 

prevzali. Ocenenie si prevzalo aj divadlo Aréna a moderátor podujatia Pavel 

Bruchala za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní tohto podujatia. 

V škole na Drotárskej ulici sa nakoniec uskutočnilo vyhodnotenie celej súťaže. 



Najúspešnejšou Základnou školou sa tento rok stala ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so 

SP internátna na Drotárskej ceste v Bratislave a za stredné školy si najvyššie 

ocenenie prevzali žiaci zo Spojenej  školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove. 

 

Veľké poďakovanie za úspěšný 25.ročník ZUČ -2017  patrí  Nadáci, ZŠ na 

Drotárskej ceste v Bratislave, všetkýcm organizátorom a pracovníkom školy. 
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