
Príbeh hudby sledovalo takmer 50.000 žiakov a študentov z celého Slovenska.  

 

Do projektu sa zapojilo 300 škôl z celého Slovenska. 

 

Počas online prenosu pre školy bolo pripojených 1840 zariadení, cez ktoré žiaci sledovali dianie vo

veľkej sále Slovenského rozhlasu. 

 

Koncert pre verejnosť bol vypredaný už týždeň pred jeho konaním.  

 

Do realizácie projektu bolo zapojených viac ako 200 ľudí a organizátori ho pripravovali pol roka. 

 

Kvalitu scenára ocenil Štátny pedagogický ústav a Ministerstvo školstva, ktorí projekt podporili. 

 

Bratislavský koncert naviazal na úspešné vzdelávacie projekty, ktoré autor realizoval v spolupráci

so Štátnou filharmóniou Košice a Štátnym komorným orchestrom  Žilina.  

 

 Špeciálne pre náš koncert skomponoval skladateľ Viliam Gräffinger skladbu "Praveká hudba".   

 

Príbeh hudby vzdal hold najvýznamnejšiemu slovenskému hudobnému skladateľovi Eugenovi

Suchoňovi při príležitosti 110. výročia jeho narodenia. 

 

Už dnes pripravujeme Príbeh hudby II – O nesmrteľnosti. Uvidíte ho v roku 2019 

 

Top 10 faktov o Príbehu hudby, ktoré ste (možno) netušili

... píše ľudstvo už celé tisícročia.

Projekt pripravil Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS



"Chcela by som sa Vám nielen v mojom mene a mene mojich kolegov, ale hlavne v mene našich

žiakov veľmi pekne poďakovať za  niečo, čo na Slovensku nemá obdobu. Predčilo to všetky moje

očakávania." 

ZŠ Hamuliakovo 

 

"Sme veľmi radi, že sme sa mohli stať súčasťou širokého publika, ktoré mohlo sledovať Váš koncert,

keďže naša škola sa nachádza na krajnom východe Slovenska (na ukrajinskej hranici) a z dôvodu

veľkej vzdialenosti nemáme možnosť zapájať sa do podobných akcií. Aj keď sa žiaci pred

začiatkom koncertu netvárili nadšene, myslím, že ste ich svojim podaním dostali a ich reakcie počas

i na konci koncertu boli veľmi pozitívne. Takže veľká pochvala a srdečná vďaka za skvelé, nápadité a

dnešným deťom blízke stvárnenie vývoja hudby :) Tešíme sa na Váš ďalší koncert." 

Ohlas z ankety 

 

"Srdečne Vám ďakujeme za odvážny a priekopnícky projekt. Oceňujeme veľa pekných momentov. " 

ZŠ s MŠ Dolinského 2, Martin 

 

"Srdečná vďaka! Bolo to pripravené na vysokej profesionálnej úrovni (dramaturgickej,

moderátorskej a nepochybne hudobnej a speváckej). Sme radi, že sme mohli stráviť s vami krásne

piatkové dopoludnie. Deti si s vami aj zaspievali, veľa sa naučili a tešia sa na stretnutie o rok." 

Iva Kovalíková 

www.bchz.sk www.rtvs.skwww.pribehhudby.com

Z ohlasov na koncert  



Ďakujeme za skvelý zážitok počas sledovania koncertu "Príbeh hudby." Sme z malej školy na Orave

a nie všetky deti majú možnosť ísť s rodičmi na nejaký koncert. Mnohé deti tak prvý krát videli a

"boli" na skutočnom koncerte. Veľmi sa to všetkým páčilo.  

ZŠ s MŠ Vavrečka 

 

"Dňa 26. 10. 2018 sme sa zúčastnili netradičnej formy výchovného koncertu. Nikam sme nemuseli

cestovať, hudba za nami prišla priamo k nám do školy. Sme veľmi radi, že nám Slovenský rozhlas

svojím priamym prenosom sprostredkoval tento nevšedný umelecký zážitok."  

ZŠ Borský Mikuláš 

 

"Bol to brilantný komentár, ktorý oslovil všetky vekové kategórie, nenudili sme sa ani na moment,

skvelý výber sólistov i diel, takýto koncert sme tu na Slovensku ešte nezažili!!! Bolo to výborne

zorganizované a za celú moju rodinu posielame jedno obrovské bravooooo!!!!!" 

Zuzana Suchanová 

 

"Zanietený sprievodca - dirigent je polovicou úspechu. Deti boli nadšené. Sme veľmi radi, že ste

takýto projekt pripravili aj pre deti, ktoré nemajú možnosť zúčastniť sa koncertu v koncertnej

sále. Vždy sa potešíme takejto možnosti a sme za ňu vďační." 

Ohlas z ankety 

 

Koncert bol úžasný! Po jednotlivých ukážkach sme spontánne tlieskali, ako by sme boli prítomní

v sále. Z účinkujúcich vyžarovala taká radosť a hlboké precítenie hudby, že si to všimli aj žiaci. 

Ohlas z ankety 

 

www.bchz.sk www.rtvs.skwww.pribehhudby.com



Ďakujeme, že ste súčasťou Príbehu hudby!


