
Tohoročným Zlatým slávikom 

je Vanda Marinčáková  

z Humenného ! 
 
 

 Humenský región je žriedlom výnimočných 

talentov. Schopní pedagógovia, jedinečný systém na 

vyhľadávanie talentov cez rôzne prehliadky, súťaže a 

kvalitná umelecká práca na všetkých  umeleckých 

humenských školách prinášajú obdivuhodné výsledky.

  

 Príkladom toho je aj tohoročný Zlatý slávik – 

Vanda Marinčáková zo Základnej školy Laborecká v 

Humennom. Malá speváčka je pozoruhodným talentom. 

Objavila ju jej učiteľka Mgr. Mária Ďugošová, ktorá ju 

priviedla na regionálne spevácke súťaže organizované 

Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom. Už 

počiatočné čiastkové úspechy ju motivovali viac sa 

venovať umeniu. Prihlásila sa na štúdium spevu v triede 

Lenky Bobríkovej – Magurovej na Súkromnej 

základnej umeleckej škole Michalovce, pobočke v 

Humennom a zároveň sa prihlásila do Detského 

folklórneho súboru Chemloňáčik. V minulom roku sa 

stala  laureátkou podujatí - festivalu detských ľudových 

spevákov Zempľin špiva, celoslovenského festivalu 

rusínskej piesne Spevy môjho rodu a bola účastníčkou 

finálového kola Slávik Slovenska 2014 v Pezinku, kde 

získala cenu primátora mesta Pezinok.  

 V tomto roku sa Vanda cez okresnú a krajskú súťaž opätovne prebojovala do finále detskej speváckej súťaže 

Slávik Slovenska, ktorá sa uskutočnila dňa  28.6.2015 v Bratislave. Túto súťaž organizuje zať hudobného skladateľa 

Eugena Suchoňa - Peter Štilicha a realizuje sa pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. O jej kvalite svädčí aj 

zloženie poroty: predseda - Peter Dvorský, členovia - Ondrej Demo, PhDr. Stanislav Bachleda, PaedDr. Angela 

Vargicová, Ing. Marian Veselsky, Mgr. art. Magdaléna Rovňákova, ArtD, Ing. Jozef Tkačik, Mária Čirová a Michal 

Seredič. A Vanda opäť excelovala a po vynikajúcom výkone si z Bratislavy odniesla titul laureáta v 1. kategórii tejto 

súťaže. 

 Vandin úspech nie je náhodný. Okrem rodičov prináleží najmä jej učiteľke Mgr. Márii Ďugošovej, ktorá už 

roky systematicky vyhľadáva talentované deti na Základnej  škole Laborecká v Humennom. Pravidelne s nimi účinkuje 

na regionálnych súťažiach a festivaloch organizovaných Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom. Aktívne a 

úspešne sa zapája do súťaže Slávik Slovenska, o čom vädčia i  doterajšie úspechy jej speváčikov - Slavomíry Ďugošovej 

a Veroniky Pavličkovej na krajských súťažiach  v Košiciach a  v Prešove, ale najmä Ľubici Moriakovej, ktorá v roku 

2001 získala titul Zlatý Slávik v 1. kategórii v Novom Meste nad Váhom. V tom istom roku spievala na festivale vo 

Východnej, vo Veľkých Losinách  v Českej republike na prehliadke víťazov Čiech a Slovenska a následne v 

Kongresovom centre v Prahe a  účinkovala v Štátnom divadle v Košiciach. V súčasnosti je študentkou 2. ročníka 

Vysokej školy múzických umení v Bratislave - operný spev.  

 Z toho všetkého vyplýva, že  úspech Vandy Marinčákovej je výsledkom nielen jej talentu, lásky jej rodičov, ale 

i systematickej práce viacerých pedagogických pracovníkov školských i osvetových zariadení.  

 Vande, jej rodičom i pedagógom  k úspechu gratulujeme a dúfame, že bude dobrým vzorom a motiváciou pre 

ďalšie šikovné a talentované deti  v našom meste a okolí.  

 

      Mgr. Miroslav Kerekanič 

    odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom 

  

  

 

 


