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Základná umelecká škola sv. Cecílie vznikla v roku 1998 ako nástupca Katolícke-
ho umeleckého kurzu, ktorý pôsobil na pôde Základnej školy sv. Vincenta de 
Paul. Počas svojho dvadsaťročného pôsobenia v mestskej časti Bratislava-
Ružinov zorganizovala stovky verejných vystúpení, koncertov a výstav. Jej žiaci 
a pedagógovia pravidelne skrášľujú liturgiu svojou hrou a spevom. Je to jediná 
cirkevná základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej 
cirkvy, Bratislavskej arcidiecézy. Od roku 2005 škola sídli v samostatnej budove 
na Chlumeckého ulici 10 v Ružinove. V oblasti umeleckého vzdelávania 
a výchovy žiakov spolupracuje aj so Spojenou školou Svätej Rodiny v Petržalke 
a Spojenou školou sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi, kde má elokované praco-
viská.  

Spevácky zbor Tempus 

Jeho tradícia siaha až do čias pôsobenia Akademického speváckeho združenia 
založeného v roku 1921. Novšia história sa začala písať koncom roku 1977. Spe-
vákov spája láska k zborovému spevu, túžba aktívne a tvorivo oddychovať, chuť 
rozvíjať svoje spevácke schopnosti a venovať tejto záľube svoj voľný čas. Diri-
genti vyberali a vyberajú do repertoáru diela, ktoré sú z umeleckej stránky ná-
ročné, ale zároveň divácky aj spevácky príťažlivé. Tempus svojimi vystúpeniami 
pravidelne spestruje sviatky a slávnostné podujatia v Bratislave a jej okolí. Naj-
hodnotnejším ocenením je najmä záujem a spokojnosť poslucháčov. Dirigent 
a umelecký vedúci zboru je Juraj Chlpík. 

CHRÁMOVÝ KONCERT  

Účinkujú žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecílie 

Spevácky zbor Tempus 

Základná umelecká škola sv. Cecílie (1998 – 2018) 

pri príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul 

28. september 2018, 17.45 

Kostol sv. Vincenta de Paul v Ružinove 



Program 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Malé prelúdium a fuga d mol 

Filip Janák, organ | pedagóg: Peter Stankovič 

Hans Leo Hassler (1564 – 1612) Cantate Domino 

Spevácky zbor Tempus diriguje Juraj Chlpík 

Dmitrij Bortňanskij (1751 – 1825) Tebe Poem, Budi imja Hospodne  

Spevácky zbor Tempus 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731 

Katarína Bilková, organ | pedagóg: Peter Stankovič 

Marco Frisina (*1950) Totus tuus 

Komorný zbor žiakov ZUŠ sv. Cecílie z tried Zuzany Vasekovej, Michala Baláža 

a Diany Jakušovej | spoluúčinkuje Spevácky zbor Tempus 

diriguje Zuzana Vaseková 

Jacob Arcadelt (cca 1507 – 1568) Ave Maria 

Spevácky zbor Tempus 

Vladimir Vavilov (1925 – 1973) Ave Maria 

Liana Karabová, spev | Žofia Daniščáková, organ 

pedagogička: Zuzana Vaseková 

Sergej Rachmaninov (1873 – 1943) Bohorodice Divo 

Spevácky zbor Tempus 

László Zempléni (*1947) Trio pre tri priečne flauty, časť: Adagio 

Nina Mária Šátková, Kristína Blahunková a Johanka Jakubíková, priečne flauty 

pedagogičky: Eva Hrušková a Katarína Turčinová 

Maurice Duruflé (1902 – 1986) Notre Père 

Spevácky zbor Tempus 

A na zemi upokojení 

improvizácia na chorál z Lounského graduálu Jana Táborského 

Spevácky zbor Tempus 

Bob Hurd (*1950) Ubi caritas, arr: Gregor Regeš 

Komorný zbor žiakov ZUŠ sv. Cecílie z tried Zuzany Vasekovej, Michala Baláža 

a Diany Jakušovej | Žofia Daniščáková, organ | spoluúčinkujú žiaci a pedagógo-

via ZUŠ sv. Cecílie a Spevácky zbor Tempus | diriguje Zuzana Vaseková 

1. Kristus nás láskou svojou spája, v nej radujme sa sním; 

kde láska rastie dávaním, je Boh milovaný.  

2. Zjednoťme v jedno svoje túžby, nech niet rozdelení, 

nech miesto hriechu vstúpi Pán, Pán pokoja, náš Kráľ.  

3. Milosťou učiň nás pre núdznych a silou bezmocných, 

sprav Cirkev svätým znamením, pre svet tak potrebným.  


