
Školský ples 2014 

Rada rodičov pri ZŠ zorganizovala dňa 15. februára 2014 v sále KIS v Šenkviciach prvý Školský ples, 

ktorý nadväzuje na tradíciu školských zábav, no mal za cieľ túto tradíciu aj obohatiť a rozšíriť.  

Slávnostný večer sa začal príhovorom predsedu Rady rodičov T.Paulecha a hlavnej organizátorky 

plesu B.Mekelovej, v ktorom privítali hostí, vyjadrili vďaku rodičom a sponzorom, prečítali príhovor p. 

riaditeľky ZŠ a tiež predstavili program plesu.  

Nasledovala prezentácia Základnej školy v Šenkviciach, ktorej sa ujala predsedkyňa Školskej rady p. 

Katarína Hurajtová, ktorá vo svojom príhovore k hosťom predstavila jednak aktuálne úspechy a ciele 

školy a jej žiakov, ako pedagóg však nezabudla podčiarknuť  emocionálnu stránku vzdelávania 

a výchovy a podfarbiť ju fotografiami z rôznych školských akcií. 

Po krátkom pozdrave a požehnaní od p.Dekana na parket prišli profesionálne tanečné páry, ktoré 

prítomným predviedli ukážky klasických, ale aj latinsko-amerických tancov.  Po takejto tanečnej 

motivácii si hostia mohli zatancovať otvárací valčík v podaní cimbálovej hudby Kuštárovci, ktorej 

profesionálne majstrovstvo dotváralo celý slávnostný večer. Milovníkom modernej hudby nedal 

vydýchnuť DJ Kučeriak, takže večer pri dobrej hudbe rýchlo ubiehal. Hudobníci -Kuštárovci si spolu 

s ostatnými hosťami tiež mohli užiť program našej FS Mladosť a na oplátku sa členovia folklóru dobre 

bavili, keď kapela zahrala známe ľudové piesne. 

Hostia mali možnosť posilniť sa chutnou večerou vo forme studeného a teplého rautu, či kapustnice 

a zakúpiť si širokú ponuku nápojov v bufete. Na spoločenskej akcii v malokarpatskej obci 

pochopiteľne nemohlo chýbať kvalitné a chutné šenkvické vínko, ktoré hostí čakalo priamo na 

stoloch, v bufete, ale bolo tiež súčasťou bohatej tomboly. Tá pozostávala celkovo z takmer 200 

priamo výherných cien a 14 hlavných cien žrebovaných o polnoci. 

Za organizátorov by sme chceli aj touto formou poďakovať všetkým hosťom za krásny večer plný 

dobrej nálady a skvelej zábavy, ale tiež štedrým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli zabezpečiť 

zaujímavý program a tombolu. Pedagógom ZŠ a p. riaditeľke Brunovskej patrí poďakovanie za 

podklady a prezentáciu školy, pomoc s predajom lístkov, za dary do tomboly a aj za tematické 

Valentínske srdiečka, ktoré hostí čakali na stoloch. 

Na záver chceme vyjadriť radosť z toho, že Školský ples prebehol v príjemnej a veselej fašiangovej 

atmosfére a zúročilo sa množstvo energie, ktorú sme do jeho organizácie vložili. Čistý zisk vo výške 

1900,-€ bude použitý na rôzne aktivity a akcie organizované základnou školou v spolupráci s Radou 

rodičov. Ďakujeme a dovidenia na plese v roku 2015. 

 

B.Mekelová a T.Paulech za Radu rodičov pri ZŠ 

 



 

 

 



 

 

 


