
Štvrtý  ročník krajského matičného festivalu Jasovský zlatý slávik mal  vynikajúcu úroveň. 

Piesňou bojovali proti rasovej neznášanlivosti. 

 

          V základnej škole  /ZŠ/ v Jasove sa uskutočnil 4. ročník krajského matičného festivalu 

"Jasovský zlatý slávik".  Hlavnými organizátormi matičného festivalu, ktorý  je od svojho 

založenia   zameraný na  neblahé dôsledky rasovej diskriminácie v našej spoločnosti , 

nevynímajúc našu mládež boli Matica slovenská,  zastúpená Miestnymi odbormi Matice 

slovenskej /MO MS/  v  Jasove a Košiciach - Myslave, domáca  ZŠ Jasov, Obecný úrad v Jasove 

a odbor školstva Okresného úradu v Košiciach .  

           Po výberových kolách na jednotlivých ZŠ  prišlo do Jasova 40 talentov z majoritnej 

spoločnosti a   detí  z rómskeho etnika z  celého Košického kraja . A  tretina  vystupujúcich 

prišla do Jasova v krásnych ľudových krojoch. A čo bolo na tejto krajskej akcii 

najzaujímavejšie, že sa súťažilo v slovenskej ľudovej,  ale aj rómskej piesni. Tento výnimočný 

matičný festival  slávnostne otvorila predsedníčka MO MS  v Jasove Mgr. Janka Potočňáková 

spolu so zakladateľom matičného festivalu Františkom Mrvom. Až päťčlenná  erudovaná 

porota to mala veľmi ťažké pri výbere tých najlepších, lebo kvalita  speváckych výkonov  bola 

tohto roku mimoriadne vysoká.  

Ocenenie najlepších speváčok a  spevákov - 

1. miesto Michaela Štrompová- ZŠ Veľká Ida 

2. miesto Ema Uličná - Súkromná spojená škola, Starozagorská 

8, Košice 

3. miesto Sabína Grešová - CVČ Orgovánová 5, Košice  

Abigail Ruth parks - zo Súkromnej spojenej školy, 

Starozagorská 8, Košice získala  cenu  exministra školstva SR 

doc.PhDr.Dušana Čaploviča,DrSc  

Ema Ďurčová - zo ZŠ Veľká Ida  získala cenu exministra 

školstva SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc,  

Barbora Gáborová -  zo ZŠ Kecerovce - cena Matice slovenskej, 

Irena Jánová  zo ZŠ Veľká Ida - cena Matice  slovenskej,  

Nikola Gažíková zo  ZŠ Jasov - cena starostu obce Jasov Ing. 

Gabriela Nagya,   

kategoria chlapci 

1. miesto Samuel Cingeľ, ZŠ Poproč 



2. miesto Juraj Zsiga  zo ZŠ Jasov - získal aj  cenu starostu 

obce Jasov,  

3. Filip Žiga zo ZŠ Jasov -  získal aj cenu generálneho 

riaditeľa firmy  LYNX Košice Ing. Roberta Kollára,  

Duetá:  

1. miesto Nikola Horváthová, Radka Hudáková  zo ZŠ Jasov , 

získali aj cenu starostu obce Jasov ,  

2. miesto Andrea Horváthová, Silvia Žigová - ZŠ Jasov 

3. miesto Barbora a Gabika Gáborová  zo ZŠ Kecerovce ,získali 

aj cenu Matice slovenskej  

Janka Kompušová a Romana Dzuriková zo ZŠ Jasov - cena starostu 

obce Jasov, 

 Františka Žigová, Simona Žigová  zo ZŠ Jasov -  cena 

generálneho riaditeľa  TV Región Ing. Jána Vargu,  

           Tí najlepší boli ocenení  hodnotnými knihami  z  Vydavateľstva   MS a farebnými 

diplomami  Matice slovenskej , ktoré do krajského matičného festivalu venovali exminister 

školstva SR doc.PhDr. Dušan Čaplovič,DrSc, 1. podpredseda MS Jozef Šimonovič, starosta 

obce Jasov  Ing. Gabriel Nagy, generálni riaditelia firmy Lynx Košice a TV Región Ing. Robert 

Kollár a Ing. Ján Varga a zakladateľ matičného festivalu František Mrva. 

          Veľká vďaka za perfektnú logistiku krajského matičného festivalu patrí  zapálenej 

matičiarke - riaditeľke ZŠ Jasov  PaedDr. Alžbetke Mačatovej , ktorá okrem perfektnej 

organizácie  tejto náročnej matičnej akcie   zabezpečila pre všetkých spevákov  sladkosti a 

bohaté občerstvenie . Matičný festival proti rasovej neznášanlivosti si získal podporu nielen 

na  základných školách na východe SR, ale aj v štánej a verejnej správe po celom Slovensku.   

              To,  že sa spievajúce deti rozhodli bojovať proti rasovej neznášanlivosti, prispieva k 

prehlbovaniu kultúrnej spolupráce medzi majoritou na Slovensku a jej národnostnými 

menšinami. Veľká vďaka patrí TV Región, ktorá odvysielala od pondelka  do piatku vo svojich 

spravodajských reláciách zaujímavú reportáž. 

Foto č. 1 -  krajský matičný festival otvorila predsedníčka MO MS v Jasove pani Mgr. Janka 

Potočňáková. V strede riaditeľka ZŠ Jasov PaaedDr. Alžbeta Mačatová. Vedľa nej zakladateľ  

krajského matičného festivalu František Mrva. 

Foto č.2 - 7 -  nadaní ľudoví speváci počas nádherného  krajského  matičného  festivalu. 



Foto č.8 - 9 - zakladateľ matičného festivalu oceňuje  víťazov v kategórii chlapcov a dievčat. 

Foto č.10  - ocenení najlepší speváci a speváčky   

Foto č.11-   ocenení speváci a speváčky  so svojimi učiteľmi. 

 

V Jasove 12. júna 2015                                                          predseda MO MS  

                                                                                                Košice - Myslava   

                                                                                              Ing. František Mrva          

 

 

             

 

            

 

 



                                                   

 

        

              



                                  

 

 

 

 



 

                    

 



 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 




