ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ
HLAVNÁ 68, 040 01, KOŠICE

XVI. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže
Petra Toperczera Košice 2019
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice, ktorá v tomto roku
oslávila 26. výročie od založenia (1993), úspešne zavŕšila XVI. ročník. Jej
vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a organizátorom Základná umelecká škola Márie
Hemerkovej na Hlavnej 68 v Košiciach. Je to medzinárodná súťaž pre
mladých klaviristov do 17 rokov, ktorá prebieha v štyroch vekových
kategóriách – do 11, do 13, do 15 a do 17 rokov v dvoch kolách, záštitu nad
ňou prevzal primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček.
V roku 1998 bola súťaž na generálnom zasadnutí v Oslo prijatá do medzinárodnej organizácie
súťaží mladých EMCY, čím sa tiež zvýšil jej kredit, nakoľko každý jej člen musí spĺňať
kritériá medzinárodných súťaží. Na XVI. ročníku súťaže nás poctila svojou prítomnosťou
viceprezidentka EMCY pani Mária Slaninová.
XVI. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2019 sa konal v dňoch 11-14. apríla
2019
Do súťaže sa prihlásilo 36 detí z 12 štátov Európy, zúčastnilo sa jej 29 detí z 12 štátov Európy
(Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko,
Srbsko, Ukrajina, Veľká Británia), hodnotila ich 7 členná medzinárodná porota zložená
z renomovaných klavírnych umelcov a pedagógov v tomto zložení: Alena Vlasáková –
Česká republika /predsedníčka poroty/, Mária Dravecká – Slovensko, Artur Jaroń –
Poľsko, Jan Jiraský – Česká republika, Marian Sobula – Poľsko, Venceslava Ilievska –
Bulharsko, Ivo Kahánek – Česká republika .
Umeleckým riaditeľom súťaže je Peter Toperczer ml. – Česká republika.
Keďže počet účastníkov súťaže klesol avizovanou neúčasťou 4 prihlásených súťažiacich zo
Srbska /Zemun/, 1 súťažiacej z Litvy a 1 súťažiaceho z Českej republiky, musela odborná
komisia súťaže pristúpiť k zníženiu počtu porotcov z 10 členov na 7 členov a tak sa oproti
minulým ročníkom súťažilo len v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie
Hemerkovej /1. až 4. kategória/.
Hlavným mediálnym partnerom a spoluorganizátorom Medzinárodnej klavírnej súťaže
Košice je po všetky jej ročníky Rozhlas a televízia Slovensko.
V prvom kole súťažiaci hrajú skladby z obdobia baroka a romantizmu, v druhom kole sú to
skladby z obdobia klasicizmu a 20. resp. 21. storočia v minutáži, danej vekovou kategóriou.
Podmienkou je hra spamäti.
V 1. kategórii zvíťazil 10 ročný Pijus Pirogovas z Litvy, druhé miesto získala Sunny Maria
Ritter ktorá študuje vo Viedni ale má aj kanadské štátne občianstvo, na treťom mieste sa
umiestnil Oleksander Andriyovich Fediurko z Ukrajiny, štvrté miesto získala Kristina

Karlosivna Avalian z Ukrajiny, piate miesto Elisabeth Namchevadze z Nemecka.
Najmladším účastníkom súťaže bol 8 ročný Illia Kasyanenko z Ukrajiny.
Víťazkou 2. kategórie sa stala Elizaveta Maksimivna Pochebut z Ukrajiny, na druhom
mieste sa umiestnil Filip Rumenov Iliev z Bulharska, na treťom mieste sa umiestnila
Izabelé Orlaitė z Litvy, štvrté miesto získal Filip Prievalský zo Slovenska (Banská
Bystrica), piate miesto získala Lisa-Marie Ehrenfried z Nemecka.
V 3. kategórii do druhého kola postúpili len 4 súťažiaci, zvíťazil Roman Andriyovich
Fediurko z Ukrajiny, výrazny talent s vynikajúcim hudobným prejavom, ktorý sa stal
absolútnym víťazom XVI. ročníka súťaže a získal aj cenu EMCY a cenu Štátnej filharmónie
Košice, druhé miesto obsadil Pavol Bohdan Zápotočný zo Slovenska (Martin), na treťom
mieste sa umiestnil Angel Dimitrov Yalachkov z Bulharska, štvrté miesto získala Lara
Arbajter zo Srbska.
V 4. kategórii zvíťazil Eryk Parchański z Poľska, na druhom mieste sa umiestnil Piotr
Orlow taktiež z Poľska, tretie miesto získala Eliška Tkadlčíková z Českej republiky, štvrté
miesto obsadila Sofia Khvichia z Estónska, piate miesto získal David Ruivo Craveiro
z Portugalska.

Absolútnym víťazom XVI. ročníka súťaže sa stal Roman Andriyovich
Fediurko z Ukrajiny 1. miesto v 3. kategórii.
CENY udelené na XVI. ročníku MKSPT 2019
Finančné ocenenia: 1.-3. miesto vo všetkých kategóriách
Vecné ceny: 1.-5. miesto vo všetkých kategóriách
MIMORIADNE CENY
Cena pre absolútneho víťaza súťaže – finančná cena – 100,- €
Roman Andriyovich Fediurko (Kyjev, Ukrajina) –
1. miesto v 3. kategórii– absolútny víťaz súťaže
pedagóg: Galina Kotsuba
Cena EMCY – diplom a podpora EMCY
Roman Andriyovich Fediurko (Kyjev, Ukrajina) –
1. miesto v 3. kategórii– absolútny víťaz súťaže
pedagóg: Galina Kotsuba
Cena Štátnej filharmónie Košice – koncert so Štátnou filharmóniou Košice
Roman Andriyovich Fediurko (Kyjev, Ukrajina)
1. miesto v 3. kategórii – absolútny víťaz súťaže
pedagóg: Galina Kotsuba
Cena rodiny Rizmanovej najmladšiemu účastníkovi súťaže – vecná cena
Illia Kasyanenko (Užhorod, Ukrajina)
1. kategória, 8 rokov
pedagóg: Yevhenyia Pitsur
Cena primátora mesta Košice pre košického účastníka súťaže – vecná cena
Emily Viktória Grígerová (Košice, Slovensko)
7. miesto v 1. kategórii
pedagóg: Edita Kovácsová

Cena primátora mesta Košice pre najúspešnejšieho slovenského účastníka – vecná cena
Pavol Bohdan Zápotočný (Martin, Slovensko)
2. miesto v 3. kategórii
pedagóg: Karla Kočalková
Cena starostu MČ Košice, sídlisko Ťahanovce – vecná cena
Oleksander Andriyovich Fediurko (Kyjev, Ukrajina)
3. miesto v 1. kategórii
pedagóg: Galina Kotsuba
Cena Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach pre účastníčku súťaže
a žiačku školy – vecná cena
Emily Viktória Grígerová (Košice, Slovensko)
7. miesto v 1. kategórii
pedagóg: Edita Kovácsová
Cena Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach pre ďalšieho
slovenského účastníka súťaže – vecná cena
Filip Prievalský (Banská Bystrica, Slovensko)
3. miesto v 1. kategórii
pedagóg: Natalia Serdyukova
Cena Hudobniny Amadeo – Judita Barthová - noty
David Ruivo Craveiro – (Santo Tirso, Portugalsko)
5. miesto v 4. kategórii
pedagóg: Rosgard Lingardsson
Finančná podpora: Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice, odbor školstva, Košický
samosprávny kraj, TORY Consulting, a.s., T-Systems Slovakia s.r.o., EJOT s.r.o.,
Advokátska kancelária JUDr. Vladislav SISÁK
Ďalšie ceny a darčeky venovali: Mesto Košice, ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach, MČ
Košice - Sídlisko Ťahanovce, Štátna filharmónia Košice, Europapier spl. s.r.o., Kvety ZOYA,
rodina Rizmanová, Hudobniny Amadeo – Judita Barthová
Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2019 bol koncert laureáta XI.
ročníka súťaže z roku 2012 Pavla Praženicu z Českej republiky, ktorý v súčasnosti študuje
na Gymnáziu a Hudební škole hl.m. Prahy a zúčastnil sa dvoch ročníkov našej súťaže. Pavel
podal virtuózny výkon, odzneli diela L. van Beethovena, R. Schumanna a F. Liszta.
Vyvrcholením Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice bol Koncert víťazov
XVI. ročníka súťaže a odovzdávanie ocenení v Dome umenia súťažiacim aj ich pedagógom.
Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, darcom a prispievateľom, ktorí pomohli
organizátorom pripraviť súťaž na medzinárodnej úrovni.
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2019 si opäť udržala vysokú
profesionálnu úroveň, ohlasy odbornej i laickej verejnosti sú mimoriadne pozitívne. Za 26
rokov trvania súťaže Košice navštívili súťažiaci a pedagógovia z 34 štátov.
Podľa vyjadrenia medzinárodnej poroty je Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera
Košice radená medzi top európske súťaže špičkovými výkonmi mladých talentovaných
klaviristov i vynikajúco zvládnutou organizáciou a jej celkovým priebehom. Potešiteľná bola

účasť troch slovenských klaviristov v tejto náročnej súťaži a popredné umiestnenie dvoch
z nich.
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice sa stretáva s mimoriadnym ohlasom
širokej odbornej i laickej verejnosti, zviditeľňuje mesto Košice i Slovensko v zahraničí a do
mesta vnáša obrovský umelecký potenciál, kontakty i priateľstvá. Právom patrí medzi
najvýznamnejšie súťaže na Slovensku i v Európe.

V Košiciach, 3. mája 2019

Jana Fričová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ Márie Hemerkovej
predsedníčka odbornej komisie MKSPT

