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Čadca (23. november 2015) – V jedno krásne novembrové dopoludnie sa v Kysuckej 

knižnici v Čadci (ďalej len „knižnica“) rozozneli nádherné detské hlásky. Rozochveli srdcia, 

ovlažili oči a predovšetkým si malí „slávici“ porovnali svoje spevácke výkony so svojimi 

rovesníkmi v súťaži  „O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka“.  

Knižnica, ktorej zriaďovateľ je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Centrom voľného 

času v Čadci pripravila spevácku súťaž pre najmenších detských čitateľov- deti materských 

škôl. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je podporiť talent a komunikačné schopnosti detí. 

Vyhlásenie súťaže oslovilo množstvo detí. Zapojilo sa 10 materských škôl a jedna základná 

umelecká škola. Podujatie otvorili tety knihovníčky Petronela Gavenčiaková, Miroslava 

Barancová a speváčka Liliana Murčová s piesňou Vráť mi tie hviezdy.  V zapätí sa 

odštartovala prezentácia piesní a spevákov, ktorí spievali samostatne alebo v sprievode 

svojich učiteliek. „Deti boli skvelé, spontánne. Ukázalo sa, že naše ratolesti skutočne rady 

spievajú a myslím, že mnohí z nás budeme na toto podujatie ešte dlho spomínať.“, hodnotí 

podujatie Petronela Gavenčiaková, organizátorka podujatia a dodáva:“ Chcela by som 

poďakovať pedagógom, že sa venovali deťom a pripravili ich na súťaž. Okrem prehliadky 

spevu malých sólistov sa takmer každý s nami podelil o svoje postrehy, napríklad: že pani 

kuchárky v škôlke varia lepšie ako mamička, iná mamička vraj spieva horšie ako malá 

interprétka, niektoré deti trápi, že v škôlke sa dlho spí. Drobci nám prezradili svoje obľúbené 

rozprávky a z nich prekvapujúco bodovalo Ľadové kráľovstvo. Pre porotu v zložení: 

Radoslav Nekoranec, Miroslava Barancova, Liliana Murčová a Helena Pagáčová, nebola 

ľahká úloha rozhodnúť o tom najlepšom, lebo okrem spevu museli drobcipreukázať 

i komunikačné schopnosti. Nakoniec porota predsa len rozhodla a udelila diplomy 

nasledovne: tretie miesto pre Leu Gladišovú a pre Matúša Lehotského druhé miesto 

z Materskej školy (MŠ) Hurbanova. Prvú priečku odsadila Paloma Slobodová z MŠ na ulici 

SNP. Našla sa cena i pre najmladšiu interpretku, trojročnú Miriam Murčovú z MŠ Podzávoz. 

Čestné uznanie bolo udelené Simone Ráczovej z MŠ Raková, Chiare Mariie Padychovej 

z MŠ Janka Kráľa  a Sáre Kobzákovej zo ZUŠ Raková. 

Súťaž  „O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka“ privítali súťažiace deti s nadšením a tešia sa na 

ďalšie podujatia a aktivity v Kysuckej knižnici v Čadci.  

KK 
Kysucká knižnica v Čadci 



Ul. 17 novembra 1258 
022 01 Čadca 

zuzana.jesenska.k@gmail.com 
 

LATITUDE       49°26'12,154"N 
LONGITUDE     18°47'5,862"E 



 


