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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
 

Správy  základných  umeleckých škôl  a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok  2010/2011, a to: 
 
1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
13. CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
14. CVČ ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
16. CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CVČ Gesaayova 6, Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
riaditeľ školy alebo školského zariadenia predkladá správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok zriaďovateľovi na schválenie. 

Podrobnosti o obsahu správ určuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení. 

Správy  základných  umeleckých škôl  a centier voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach  v školskom roku 2010/2011 (ďalej len „správy“) je vypracovaná súlade s 
vyhláškou č. 9/2006. 

Správy boli prerokované v pedagogických  radách škôl, v školských radách a 
v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Správy obsahujú: 

I. Základné informácie o ZUŠ/CVČ 
II. Údaje o žiakoch ZUŠ 
III.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ/CVČ 
IV.  Aktivity ZUŠ/CVČ 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
VI.  Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 

kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ/CVČ 
VII.  Priestorové a materiálno-technické podmienky ZUŠ/CVČ 
VIII.  Finančné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ/CVČ v 

roku 2010 
IX.  Ciele, ktoré si ZUŠ/CVČ stanovili v koncepčnom zámere rozvoja ZUŠ/CVČ na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
X. Oblasti, v ktorých ZUŠ/CVČ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
XI.  Ďalšie informácie o ZUŠ/CVČ 

 
Správy jednotlivých ZUŠ/CVČ sú na CD nosiči.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier voľného času v školskom roku 2010/2011 a to: 
 
1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
13. CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
14. CVČ ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
16. CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CVČ Gesaayova 6, Bratislava 
 
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť správy uvedených ZUŠ a CVČ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
voľného času v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám voľného času za ich činnosť 
a poďakovanie riaditeľom za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských častí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám voľného času. 
Hlasovanie:   
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Lenč, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 
 

Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie 

 
 
 
 
 
 



Kód uzn.: 13.5 
  1.5.3 

 

Uznesenie č. 363/2011 
zo dňa 1. 12. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť Správy základných  umeleckých škôl  a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok  2010/2011, a to: 
 
1.   ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.   ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.   ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.   ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.   ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.   ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.   ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.   ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
9.   ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
13. CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
14. CVČ ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
16. CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CVČ Gesaayova 6, Bratislava 
 

 
 



Správa  
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského   
za školský rok 2010/2011 

       
I. Základné informácie o škole 

a)Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Júliusa Kowalského
Adresa: Jesenského �.6, 811 01 Bratislava
Kontakty:  

tel.: 02/54630152  
fax: 02/54630151 www: www.zusmoyzesskola.eu 
e-mail:  moyzesskola@stonline.sk 

b)Vedúci zamestnanci školy 
Meno riadite�a: Mgr. Dagmar Prokešová 
Volebné obdobie:  2008 -2013       
�alší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s ur�ením ich funkcie: 
Anna 	ur�anská, štatutárny zástupca školy, hudobný a výtvarný odbor 
Mgr. So�a Radulová, zástupca, tane�ný a literárno-dramatický odbor 

c)Údaje o rade školy  
�lenovia RŠ  
Anna Králiková – (za rodi�ov)  predseda 
Zuzana Hrašková – (za rodi�ov) podpredseda 
Libuša Vávrová– (za rodi�ov) �lenovia 
Edita Mikulková - (za rodi�ov)  
Gabriela Badinová - (za ped.zam.)  
Helena Žit�anová  - (za ped.zam.)  
Eva Janáková – (za neped.zam.)  
Anna Dyttertová –(za MsZ)  
Halka Ležovi�ová – (za M�)  
Jana Biskupská – (zam. MG)  
František Török – ( Konzervatórium)  

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011: 

20. September – plán �innosti školy, správa o �innosti v školskom roku 2009/2010 
22.Jún -  hodnotenie �innosti školy,  prerokovanie návrhu koncepcie rozvoja školy p. 
riadite�kou školy 

d) Iné poradné orgány riadite�a školy 
Umelecká rada – stretnutia štvr�ro�ne –Školský vzdelávací program,  plány  výchovno - 
vzdelávacej �innosti a ich plnenie, realizácia u�ebných osnov, plán školy pre školský rok 
2010/2011, plán koncertnej �innosti školy 



II. Údaje o žiakoch školy/de�och ŠZ  
(K termínom 15. 9. 2009 a  k 30. 6. 2010 )  
Po�et žiakov k 15.9.2009 – 493 žiakov 
 z toho PŠ – 76 
 HO - 265 
 TO – 73 
 LDO – 60 
 VO – 19 
Po�et žiakov k 30.6.2010 – 512 žiakov 

a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ)
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: 100  z toho deti MŠ  - 38 
Hudobný odbor:  228-28-22  z toho absolventi k 30.6.2011:  Po�et žiakov 
rozšíreného štúdia HO: 5-2  10      285 
Tane�ný odbor: 58-13  z toho absolventi k 30.6.2011: Po�et žiakov 
rozšíreného štúdia TO:  4      71  
Výtvarný odbor: 46   z toho absolventi k 30.6.2011: Po�et žiakov 
rozšíreného štúdia VO:        46 
Literárno-dramatický odbor:44-13 z toho absolventi k 30.6.2011: Po�et žiakov 
rozšíreného štúdia LDO:  6      57 
Spolu stav k 30. 06. 2011  - 529 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2011: 90 žiakov

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
Klasifikácia:  
Prospeli s vyznamenaním – 280 žiakov 
Prospeli – 245 žiakov 
Neprospeli – 4 žiaci 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 
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HO        28        33      11       11             4 

TO          4          3        2         0             2 
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LDO          2          1        0         1             1 

VO          1          1        1         0             0 

iné      

Spolu:  
       35        38       14       12            7 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 
Škola má 37 pedagogických zamestnancov.  
Z toho ukon�ene VŠ: 24,  
ukon�ené stredoškolské vzdelanie – Konzervatórium : 5,  
študujúci VŠ : 8 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
Vyhodnotenie a komentár. 
Plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov vedenia školy a osobného plánu 
profesijného rastu pedagogického zamestnanca. Zostavovanie a spracovanie osobných plánov 
profesijného rastu pedagogického zamestnanca napomáhajú koordinova� vedúci 
predmetových komisií, poznajúci potreby na rozvoj individuálnej kariéry zamestnanca. Spolu 
s vedením školy pripravujú súlad osobných plánov do súboru, ktorý korešponduje s potrebami 
školy. Považujem za dôležitú aj ú�as� pedagógov na sú�ažiach - nielen aktívnu, ale aj 
pozorovate�skú. Preto budem na�alej podporova� aj túto formu vzdelávania.  

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 

Uvádzanie do praxe             2              2  9/2010 

Priebežné      

Špecializa�né inova�né     

Špecializa�né kvalifika�né     

Vzdeláv. ved. pedag. zamest.            1             1 3/2010 

Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ :  
Cenu primátora Mesta Bratislavy získala Mgr. Gabriela Badinová.

Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ  na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 



Vyhodnotenie a komentár. 
Pedagogickí zamestnanci za podie�ajú na interných, verejných koncertoch, zú�ast�ujú sa 
prehliadok, festivalov, sú�aží slovenských, medzinárodných, odkia� prinášajú významné 
ocenenia.  
Hudobných sú�aží celoslovenských a medzinárodných sa úspešne zú�astnili pedagógovia : 
Eduard Pingitzer, Mgr. Gabriela Badinová, Mgr. Dagmar Prokešová, Ivica Neshybová, 
Mgr.art.Ladislav Neshyba. (1. a 2. miesta) 
Výrazné ocenenia v oblasti výtvarných sú�aží  pedagóg Mgr.art. Irjo Malovaný. 
Literárno-dramatický odbor má výsledky s vlastnými inscenáciami v predstaveniach Divadla 
Klasik. 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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Údaje o po�te NZ školy/ŠZ k 30.6.2010 
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Priemerné platy zamestnancov školy 



a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ (CV�)  v roku 2010 predstavoval sumu :  
 658, 10  Eur 
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ (CV�) v roku 2010 predstavoval 

sumu:  516,10 Eur 
(vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 

IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
(Uvádza� len vlastné aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy) 
  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Interné koncerty - 27  zapájali sa žiaci HO,LDO 
prezentovali výsledky svojej práce rodi�om 

Verejné koncerty - 15  zapojili sa žiaci všetkých odborov 
prezentácia pre rodi�ov aj verejnos�

Viano�ný koncert  prezentácia žiakov HO a LDO 

Viano�né soirée  prezentácia žiakov TO a LDO 

Fašiangový koncert  prezentácia žiakov HO 

Valentínsky koncert  prezentácia žiakov HO 

Koncert ví�azov sú�aže 
komornej hry 

 koncert ví�azov sú�aže organizovanej našou školou,
zameranou na komorné muzicírovanie detí 

U�ite�ský koncert  prezentácia pedagógov školy 

Rodinný koncert  prezentácia žiakov HO, zameraná na spolo�né 
vystúpenie súrodencov, detí s rodi�mi 

Koncert z diel Ladislava 
Kupkovi�a 

 prezentácia žiakov HO za ú�asti skladate�a 

Ve�er hudby a tanca  prezentácia žiakov HO a LDO 

Závere�né koncerty  závere�né vystúpenia žiakov HO, TO, LDO 

Absolventský koncert  závere�né vystúpenie absolventov HO 

Koncert žiakov ŠPD  prezentácia žiakov HO štúdia pre dospelých 

„Tajomný 
Hippopotamus“ 

 premiérové divadelné a muzikálové predstavenie 
autor a réžia pedagógovia školy 

„V svetlách rámp“  absolventské predstavenie žiakov LDO, premiéra 



Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

„Bratislava pre 
všetkých“ 

 vystúpenie žiakov všetkých odborov 

14.ro�ník husl. sú�aže 
„Prešporský Paganini“ 

       1 2.m.4.kat. - Júlia Sojka 

Spevácka sú�až  
Olomouc 2010 

       2 2.m.1.kat. – Júlia Tomová 
3.m.1.kat. – Fatima Yehiaová 

Celoslovenská vokálna  
prehliadka „Stan�ekova 
Prievidza“ 

      2 �estné ocenenia – Radoslav Mikula 
                              Laura Hattoková 

Medzinár. interpreta�ná 
sú�až „Študentská 
umelecká �innos�“ 

       1  2.m.1.kat. – Katarína Halinkovi�ová 

Medzinárodná sú�ažná 
prehliadka Júliusa von 
Beliczayho 

        8 
zlaté pásmo – Rút Valašíková, hra na husliach 
cena Rady školy pri ZUŠ Trnava 
zlaté pásmo – Anna Lesan, hra na husliach 
zlaté pásmo - Hana Mojžišová,Natália Kubalcová,  
               Marcela Ko�anová, komorné zoskupenie 
zlaté pásmo – Anna Lesan, Jennifer Lesan,  
                       Jacob Lesan, komorné zoskupenie 

Celoslovenská sú�až ZUŠ
„Schneiderova Trnava“ 

    
       4 

zlaté pásmo – Fatima Yehiaová, hra na husliach 
zlaté pásmo – Hana Mojžišová, Natália Kubalcová,
                 Marcela Ko�anová, komorné zoskupenie 

Hus�ová sú�až Kremnica
„Rudolfa Országa“        1 zlaté pásmo – Anna Lesan 
Krajská sú�až  
komornej hry 
renesancie a baroka 

       14 
1.m.1.kat. – Fatima Yehiaová, Ema Štefanovi�ová, 
                     Jennifer Lesan 
2.m.2.kat. – Rebekah Lesan, Anna Lesan 
1.m.3.kat., absolútny ví�az  – Anna Lesan,  
                     Jennifer Lesan, Jacob Lesan 
2.m.3.kat. – Hana Mojžišová, Natália Kubalcová, 
                     Marcela Ko�anová 
3.m.3.kat. – Susanna Bodnárová, Petra Kubincová,
                     Adriena Forgá�ová 

Scénická žatva v Martine  ví�azná inscenácia „V 45. bola nuda“ 
Divadlo Klasik pri ZUŠ 

Cineama 2011 
krajské kolo 

 2.miesto za hraný film Fantázia 
2.miesto za film Remind 

Cineama 2011 
celoštátne kolo 

  
2.miesto za hraný film Fantázia 

Dramaticky mladí 2011        1 sú�až dramatických textov autorov do 18.r. 
Pavlína Oklešteková, ú�as�

Celoslovenská výtvarná  
sú�až Geológia a životné 
prostredie 

  
ú�as�



Celoslovenská výtvarná 
sú�až „Detská mapa 
sveta“ 

      11 
ocenená – Dominika Vavrová 
pochvalný list – Eva Potocká 
�alšia ú�as� 9 detí 

Celoslovenská výtvarná 
sú�až „Vesmír o�ami 
detí“ 

       2 postupujúce práce detí – Bernard Bednárik, 
                                           Tereza Veselá 

Výtvarná sú�až 
„Deti klíme“        1 3.miesto – Nikola �anigová 

  
V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

V školskom roku 2010/ 2011 nebola na škole vykonaná  kontrola ŠŠI. 
  
VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ 
Príloha �. 1 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

  
Škola sídli v prenajatých priestoroch  v budove na Jesenského ulici �. 6, kde sídli riadite�stvo 
školy a k dispozícii máme 13 u�ební hudobného odboru, 1 koncertnú sálu, 1 tane�nú sálu, 1 
výtvarný ateliér a 1 sálu pre LDO.  Samostatný ( zverený ) objekt na Šancovej 39, kde sú 3 
u�ebne - tane�né sály,  je pracoviskom  Tane�ného a LD odboru.  K dispozícii máme 
detašované triedy v budovách Základných škôl – Dubová ul. a ZŠ Matky Alexie,  Palackého 
ul. – spolu 8 tried, �ím vychádzame v ústrety žiakom a rodi�om týchto škôl. 
Všetky u�ebne sú vhodné na vyu�ovanie príslušného predmetu a sú aj plne využité. Hudobné 
a priate�ov školy. Pri aktuálnej  kapacite vlastných aj prenajatých tried má škola nástroje a 
notový materiál ako aj u�ebné pomôcky a vybavenie tried sa priebežne pod�a potreby 
zakupujú z finan�ných prostriedkov rozpo�tu školy a Ob�ianskeho združenia rodi�ov 28 tried, 
ktoré v sú�asnosti 100 % využívame.   
  

VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy/ŠZ v roku 
2010 

1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 348.689,00 
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 33 282,00 
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške :  0 boli použité: 0 
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (ZRPŠ, ob�ianske združenia): 11.687 
5. Iné finan�né prostriedky: 1.000,00 - grant 

(Túto informáciu zabezpe�í škola/CV� aj  priložením Správy o hospodárení za  kalendárny rok 2010). 

IX. Ciele, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  

Prvoradým cie�om pre najbližšie roky je definitívne riešenie sídla školy, ktoré je v sú�asnosti 
ohrozené reštitúciou budovy. Najbližší školský rok  2011/2012 strávime pravdepodobne 
�ažkým h�adaním riešení a ich realizáciou. Z vyriešenia a podoby novej priestorovej situácie 
školy sa budú môc� odvíja� aj plány výchovno - vzdelávacie, dramaturgické a rozvojové. 



Prioritou školy je zotrva� na vysokej kvalitatívnej úrovni medzi ZUŠ v Bratislave a na 
Slovensku, ako plno organizovaná, 5-odborová škola s ponukou špi�kových pedagógov 
a výsledkov, na�alej dosahujúca vysokú  úspešnos� našich žiakov  pri prijatí na umelecké 
a pedagogické školy odborného zamerania -  stredné aj vysoké. 
Hlavným zámerom do najbližších rokov je naplni� ponuku vyu�ovania dychových nástrojov, 
dôstojne oslávi� 60. výro�ie školy, skvalitni� technické a estetické zázemie školy a vytvori�
nový odbor  mediálnej tvorby.  
Tento posledný zámer je ve�mi náro�ný nielen na kvalitné osnovy a pedagogické zázemie, ale 
predovšetkým na technické vybavenie. Podujali sme sa ho naplni� z dôvodu vzniku stredných 
filmových škôl, pre ktoré chceme pripravi� študentov odborne aj umelecky. Sú�asne bude 
tento odbor výrazne nápomocný pre štúdium ostatných odborov – pre hudobné nahrávky, 
tane�né choreografie aj dokumentáciu verejných koncertov školy. Cie�om do roku 2014 je  
vytvorenie kompaktného umeleckého prostredia, kde spolupráca medzi odbormi bude 
základným východiskom študijného plánu. 
Naším cie�om je �lovek s kladným celoživotným vz�ahom k umeniu, ktorý má rados� z 
poznávania sveta prostredníctvom umenia a je schopný sa aktívne, tvorivo a samostatne 
prejavi�
  

X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení  

       Silné stránky   Slabé stránky 
- - silný a lojálny kolektív pedagogického 

zboru  
- vysoké pracovné nasadenie, vysoká 
odbornos�
- vynikajúce výsledky žiakov slá�ikového a 
klavírneho  oddelenia na sú�ažiach 
-  dobré nástrojové zázemie školy 
- prezentácia školy na verejnosti (koncerty, 
kultúrne akcie, organizácia sú�aže) 
- dobrá spolupráca so zria�ovate�om 
- ve�mi dobré hodnotenie ŠŠI 
- plne organizovaná škola,  
- stúpajúci po�et žiakov 
- úspešné vysoko odborné vzdelávanie detí 
so špeciálnymi potrebami 
- projekty medziodborovej spolupráce 
realizované verejnými produkciami 

- nedoriešené  priestorové podmienky školy 
(nájom, vlastníctvo budov) 
- z toho vyplývajúce komplikácie pri 
investíciách do interiérového vybavenia 
školy 
-  z dôvodu nedostatku financií málo 
možností zahrani�nej prezentácie školy a 
spolupráca v rámci EÚ 
- zastarané interiérové vybavenie tried, 
pomalá inovácia mediálnej a zvukovej 
techniky 

         Príležitosti    Riziká 
Riešenie sídla školy – majetkovo -právne 
- lepšia spolupráca s rodi�mi 
- otvorenie �alších tried poskytovaného 
vzdelávania – hudobný odbor -rozšírenie 
dychového odboru o plechové nástroje, 
Výtvarný odbor – mediálna tvorba 
- využívanie grantových projektov 

- možnos� ohrozenia priestorov pre ZUŠ 
- odchod dobrých mladých pedagógov pre 
mzdové a sociálne nedostatky systému 
- rozširovanie ponuky vzdelávania v meste 



Silné stránky 

Priestorové vybavenie školy. 
Do augusta roku 2011 máme  v budove na Jesenského ulici nájomnú zmluvu s Miestnym 
úradom Staré mesto – Bratislava. V súlade s touto zmluvou užívame cca 290 m2 + 50 m2, 
o ktoré sa v zmysle zmluvy staráme. V spolupráci so Základnou školou využívame okrem 
toho aj tzv. mobilné triedy pod�a potreby vyu�ovacích predmetov. V priebehu doterajšieho 
nájmu sme si v nami prenajatých priestoroch upravili u�ebne stavebne aj esteticky, 
s racionálnym využitím pre hudobné aj tane�né ú�ely. Postavili sme priestory vrátnice, ktoré 
zabezpe�ujeme celodennou službou spolu so ZŠ. Bezpe�nostné opatrenia na ochranu majetku 
sme zvýšili  ochrannými mrežami. Estetická úprava priestorov je �iasto�ne závislá od 
možností nájomnej zmluvy, preto aj v prípade závažných nedostatkov ako sú vlhké, 
zaplesnené steny, reparácia okien spolupracujeme s  Miestnym úradom. 
Priestory nám zverené zria�ovate�om na Šancovej ulici 39 postupne opravujeme, všetky 
plánované opravy okrem výmeny okien boli uskuto�nené, budovu sme z dôvodu 2 krádeží 
zabezpe�ili špeciálnymi mrežami. 

Slabé stránky 

 Z dôvodu nieko�koro�ného poddimenzovania financií škola stratila možnos� zahrani�ných 
ciest žiakov na festivaly, sú�aže v širšom priestore EÚ, aj na družobné kontakty v zahrani�í 
(mimo �R). Okrem budovy na Šancovej ulici nemáme v sídle školy na Jesenského ulici 
možnos� úpravy priestorov – ma�ovky, opravy stien, výmena linoleí, nako�ko ide o nájomný 
vz�ah k budove. Škola akútne potrebuje vymeni� nábytok v triedach, tento pochádza spred 25 
-30 rokov a zvä�ša je oficiálne vyradený. 
V rámci kapitálových výdavkov v predminulom roku sme získali pec na vypa�ovanie pre VO, 
po�íta�e pre vyu�ovanie HV (Sibelius). Vybavenie zvukovej a obrazovej techniky dobiehame 
tiež s výrazným oneskorením ako je štandard vo svete (v EÚ). 
     
Príležitosti 

Plány v súvislosti so skvalitnením priestorového vybavenia našej školy nepriamo súvisia so 
sú�asnými situáciou majetkovo – právneho statusu budovy. Prvoradým cie�om bolo pre nás  
zachova� doterajšie sídlo školy na Jesenského ulici. 
V máji tohto roku sme sa však dozvedeli závažnú informáciu, ktorá zásadným spôsobom  
mení podmienky nielen fungovania, ale holej existencie našej školy. Napriek podpore 
Mestskej �asti vo�i nášmu zotrvaniu a rozvoju v budove na Jesenského ulici sa situácia 
vyvinula právne tak, že Mestská �as� stráca budovu v dôsledku reštitu�ného  nároku cirkvi, 
ktorý ju v sú�asnosti vlastní. V sú�asnosti nemáme relevantné informácie od zria�ovate�a ani 
nového vlastníka budovy, akým spôsobom sa postaví nový vlastník k zotrvaniu našej školy 
v budove. 
Zvýšený záujem o našu školu súvisí okrem kvalitného personálneho zázemia aj s významnou 
strategickou polohou v  meste, v okruhu základných škôl, �o je prioritou výberu rodi�ov 
malých detí. Sme jediná plno odborová Umelecká škola v Starom meste, preto urýchlené 
riešenie situácie s budovou na Jesenského ulici bude vo ve�kej pozornosti rodi�ov a 
verejnosti. 

Riziká 

Téma budova je pre nás sú�as�ou všetkých analyzovaných zložiek. Tak ako nám môže by� jej 
pozitívne riešenie posunom k ešte významnejšiemu miestu na „trhu ZUŠ“, môže nám strata 
istoty aj „zlomi� väz“. 



S tým súvisí aj ohrozenie personálnej stabilizácie, hlavne medzi pedagógmi do 35 rokov, ktorí 
sú pre školu mimoriadne dôležití. Ide o vysoko odborne vzdelaných, umelecky a tvorivo 
disponovaných �udí s nízkymi platmi a zlou možnos�ou riešenia sociálnej otázky.  

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í (meno 
žiaka, názov školy): 7 žiakov 
Júlia Sojka – Konzervatórium v Bratislave 
Natália Kubalcová – Konzervatórium v Bratislave 
Katarína Halinkovi�ová - Konzervatórium v Bratislave 
Martin Vanko - Konzervatórium v Bratislave 
Dominika Šándorová – Cirkevné konzervatórium 
Ema Papšová - Cirkevné konzervatórium 
Tomáš Mariánek - Cirkevné konzervatórium ( mimoriadny žiak) 

Po�et žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahrani�í (meno žiaka, 
názov školy): 3 žiaci 
Michal Zeman – VŠMU Bratislava 
Zuzana Štelbaská – AMU Banská Bystrica 
Terézia Vargová – VŠMU Bratislava 

XI. 	alšie informácie o škole  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
(Uve�te dátum a  závery kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a realizáciu 
opatrení. V tejto �asti sa zamerajte i na nadštandardné vybavenie.   

2. Spolupráca školy  

3.1. Spolupráca s rodi�mi detí 
(uve�te konkrétne formy spolupráce, spolo�né podujatie (brigády, podpora materiálneho 
vybavenia školy, nákupy ...  z 2% daní, iná pomoc rodi�ov škole...)  
V spolupráci s rodi�mi sa posúvame za rámec kontaktov v bežnej škole stálou komunikáciou, 
zásadnou mierou rozhodovania Rady rodi�ov o investíciách z fondu rodi�ov. Rodi�ia nás už 
dva krát „podržali“ v našom �ažkom rozhodnutí po strate budov a finan�ne nám pomohli 
opravi� nové priestory  - Šancová 39 – cca 16 tis. Eur, Jesenského 6 – 13 tis.Eur. Je to 
zaväzujúci prejav dôvery vo�i vízii školy a schopnosti jej vedenia. Spoluorganizovaním akcií 
– De� detí, De� rodiny – športovo –zábavnými projektmi, koncertmi rodi�ov a detí sme 
v �astom a priamom kontakte, otvorení vzájomným plánom a spolupráci. 

3.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, ob�ianskymi 
združeniami, nadáciami, 
(Uve�te presný názov právnickej osoby, rok za�atia spolupráce, konkrétne formy spolupráce) 
Spolupráca s grantovými organizáciami 
Tak ako v minulosti sme 3x úspešne získali grant ING – Socia na nákup Orffových nástrojov 
z Nemecka, dopravu pre žiakov s telesnými  a mentálnymi problémami, budeme opä�
usilova� o získanie grantu Ministerstva kultúry na ú�as� orchestra na festivale v Neerpelte 
v roku 2013 a grantu mesta na nákup koncertného krídla 



3.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
Spolupráca školy so zria�ovate�om – Magistrát hlavného mesta Bratislavy – je trvale na 
ve�mi dobrej úrovni komunika�nej, strategickej aj organiza�nej. Napriek sú�asnej 
ekonomickej situácii štátu a mesta dostáva sa nám maximálnej podpory zo strany 
zria�ovate�a. Naša ústretovos� vo�i zria�ovate�ovi spo�íva predovšetkým v snahe nap��a�
poslanie školy vo vysokej kvalite výchovno - vzdelávacích výsledkov, snahou o �o najvyššiu 
mieru zainteresovanosti na riešení ekonomických a technických problémoch školy.  

3.4. Iná spolupráca  
(Na �o sme ešte zabudli, napr. domovmi dôchodcov a pod.....)

Nako�ko sme škola vzdelávajúca aj budúcich študentov profesijných odborov, úzko 
spolupracujeme s Konzervatóriom v Bratislave, nielen ú�as�ou žiakov a pedagógov na 
metodických d�och, ale aj organizovaním konzulta�ných hodín priamo na našej škole 
s pedagógmi konzervatória. Rovnako vytvárame podmienky pre pedagogickú prax študentov 
VŠMU, Pedagogickej fakulty UK a SŠUP v Bratislave. 

Prílohy 
1. Opatrenia k výsledkom následnej finan�nej kontroly v decembri  2010 





S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ 
. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 



Základná umelecká škola                                         výtvarný odbor                                                      

Podjavorinskej 9    811 03 Bratislava,    zusvytvarka@stonline.sk ,  tel./fax: 02 / 5556 4405 
   0910 907760 

Správa o výchovno - vzdelávacej �innosti 
ZUŠ Podjavorinskej 9, Bratislava 

za školský rok 2010/2011 



I. Základné informácie o škole 

a)Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Podjavorinskej 9, 81103 Bratislava  
Kontakty: 

tel.: 02-55564405,  0910907760  
fax: 02-55564405 www: zusvytvarka.eu       
e-mail: zusvytvarka@stonline.sk

b)Vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia 
Meno riadite�a: Lenka Hlávková, akad. mal. 
Volebné obdobie: 2007-2012       
�alší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s ur�ením ich funkcie: 

c)Údaje o rade školy  
�lenovia RŠ : PhDr. Eva  Smolíková za radu rodi�ov pri ZUŠ – predsedky�a RŠ 
                       Mgr. Art. Mário Dom�ek za pedagogických pracovníkov - �len RŠ  
                       MUDr. Halka Ležovi�ová za zria�ovate�a – �lenka RŠ 
                       Ing. Dušan Hruška za zria�ovate�a- �len RŠ  
                       Elena Gubi�ová za nepedag. zamestnancov - tajomník RŠ  
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011: 
Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti 
Rozpo�et školy, jeho �erpanie 
Školský vzdelávací program
Koncepcia rozvoja školy do roku 2014 

d)Iné poradné orgány riadite�a školy Pedagogická a umelecká rada. August, september, 
november, január, február, apríl, jún. Klasifikácia žiakov a aktuálne problémy a akcie. 

II. Údaje o žiakoch školy  
(K termínom 15. 9. 2009 a  k 30. 6. 2010 )  

a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ)
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: 15 žiakov   z toho deti MŠ 15 
Výtvarný odbor: - 189 žiakov          
 I.stupe� – 112 žiakov 
 II.stupe� – 48 žiakov 
 ŠPD – 14  žiakov   :  
 z toho absolventi k 30. 06. 2011 – 9 žiakov 
Spolu stav k 30. 06. 2011 – 167 žiakov 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2010: 53 žiakov

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
V školskom roku 2010/2011 ukon�ilo štúdium s vyznamenaním 149 žiakov a študentov. 



Dobrá úrove� pripravenosti našich žiakov a študentov sa preukázala aj v prijatí našich 
frekventantov pre budúci školský rok na stredné odborné školy s umeleckým zameraní 2 žiaci 
a na vysoké školy s umeleckým zameraním 3 študenti.

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 
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Spolu: 4 4 1 1 1 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 
Na škole pracovali 4 pedagogickí pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II stup�a. Z toho 3 
sp��ajú aj pedagogický kvalifika�ný predpoklad. 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
Vyhodnotenie a komentár. 

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 

Uvádzanie do praxe 1 1   

Priebežné      

Špecializa�né inova�né     

Špecializa�né kvalifika�né     

Vzdeláv. ved. pedag. zamest.     

. 

Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: Pedagógovia sa prezentovali cez prípravu a práce svojich žiakov na rôznych 
podujatiach mimo školu. 
. 



Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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Údaje o po�te NZ školy/ŠZ k 30.6.2010 
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Priemerné platy zamestnancov školy 

a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu : 974,58 
€ 
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu: 

556,64 € 



IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
(Uvádza� len vlastné aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy) 
  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Výstava absolventov 
2009/2010 (september 
2010) v Staromestskej  
knižnici 

22 Kvalitná prezentácia našich žiakov na verejnosti.  

Ma�ovací zájazd 
v exteriéri Bojnice 

49 Cez vlastné skúsenosti poznávanie prírodných 
a historických krás našej krajiny 

Výstava žiackych prác 
(júl-august 2011) 
v Staromestskej  knižnici 

 Kvalitná prezentácia našich žiakov na verejnosti 

   
   

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, 
umiestnenie žiakov 

Peace Poster Contest Lion 
club BA 

14 žiakov 3 II. miesta, 1 III. miesto, 1 cena galérie 
A. Smoláka  

	udové zvyky a oby�aje 8 žiakov  
Geológia a životné 
prostredie BA 

8 žiakov  

Bohú�ova paleta 2010 
Dolný Kubín 

18 žiakov II. Bronz, II �est. uznania 

Nitrianska lutna 2011 Nitra 14 žiakov  
Cesta za poznaním 
minulosti 
 Múzeum SNP BB 

3 žiakov  

Rozprávky Slovenský 
rozhlas BA 

26 žiakov  

BA objektívom detí 28 žiakov  
Výstava v Primaciálnom 
paláci v Bratislave

  

Bratislava pre všetkých
Námestie detí – Výstavka 
a dielne BA 

  

Tvorivé dielne animovaného 
filmu „Hudba a obraz vo 
filme“ Vyhne 2011 

2 žia�ky 



VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
Priestorové podmienky zlé - 6 rokov v do�asných nevyhovujúcich podmienkach, prerobené 
byty na kancelárie – poddimenzované miestnosti. 2 a 3 poschodie, zlé svetelné podmienky. 
Nedostato�né vykurovanie v jesenných a zimných mesiacoch. Morálne opotrebované 
stúpa�ky, opadávajúca omietka.  Materiálno-technické zabezpe�enie na dobrej úrovni pre 
kvalitatívne plnenie školského vzdelávacieho programu školy.      

VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy v roku 2010 
1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 104468,50 € 
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 8068,50 € 
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (ZRPŠ, ob�ianske združenia):  
5. Iné finan�né prostriedky: 0 

(Túto informáciu zabezpe�í škola aj  priložením Správy o hospodárení za  kalendárny rok 2010). 

IX. Ciele, ktorý si škola/ŠZ ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
Škola úspešne  za�ala s výu�bou animovaného filmu od prvotnej prípravy až po definitívnu 
podobu adjustácie, �ím  naplnila koncep�ný zámer pre daný školský rok. 

X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení  

Silné stránky:  
1. Odborná profesionalita pedagogického zboru 
2. Dobré ekonomické hospodárenie 
3. Kvalitné a v niektorých oblastiach nadštandardné technické vybavenie školy  
4. Dobrá technologická vybavenos�  
5. Ponuka nových materiálových a technologických postupov 

Slabé stránky: 
1. Nevyhovujúce  priestorové  podmienky 
2. Obmedzené podmienky na lepšie využitie technického a technologického vybavenia 

školy 
3. horšia dostupnos�  pre deti z lokality Staré Mesto 
4. chýba nová zria�ovacia listina  

�

Príležitosti: 

1. Získanie nového, stabilného, adekvátneho priestoru v lokalite pod�a zria�ovacej listiny 
(Staré mesto) 

2.  Verejné prezentácie a sú�aže 



   Hrozby:  

1.  Nerovné podmienky pre vznik a pôsobenie verejných ZUŠ  a súkromných ZUŠ 
na území Bratislavy 

a) Finan�ná podpora ZUŠ a SZUŠ 
b) Nekontrolovaná expanzia SZUŠ na základné školy – dostupnos� pre deti 
2. Pokles demografickej krivky 
3. Celková finan�ná a sociálna nestabilita 
4. Neriešenie priestoru pre prevádzku školy 
�� Nejasná perspektíva zo strany zria�ovate�a (chýbajúca nová zria�ovacia�listina)�

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í: 2 žiaci 

Po�et žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahrani�í: 3 študenti.

XI. �alšie informácie o škole  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
Kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva   13.10. 2006.  Záver kontroly: 
 „Priestory ZUŠ nevyhovujú hygienickým požiadavkám pre prevádzku. ... Vykonáva sa len 
bežná údržba, nako�ko zria�ovate� pris�úbil pres�ahovanie do iných priestorov“. 

2. Spolupráca školy  

3.1. Spolupráca s rodi�mi detí 
Škola v spolupráci s Rodi�ovskou radou zorganizovala  ma�ovací  zájazd v exteriéri do Bojníc   
(finan�né krytie) 

3.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 

Výstava v Primaciálnom paláci v Bratislave pri príležitosti dní Bratislava pre všetkých (apríl 
2011) 



S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 



Správa 
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava Bratislave 
za školský rok 2010/2011 

I. Základné informácie o škole 

a)Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta 
Adresa: Panenská 11, 811 03 Bratislava 
Kontakty: 

tel.:  02/5441 5552 
fax: www.zusruppeldta.eu 
e-mail: zus.ruppeldta@gmail.com,  
           zus@zusruppeldta.eu 

b)Vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia 
Meno riadite�a: Mgr. art. Alexandra Pažická 
Volebné obdobie:  1. 3. 2009 – 28. 2. 2014      
�alší vedúci zamestnanci školy s ur�ením ich funkcie: 
Mgr. Miroslava Paulová   
hospodársko-správna �innos�, pedagogické povinnosti pod�a zvereného úseku 
Mgr. Martina Za�ková 
umelecká a koncertná �innos�, pedagogické povinnosti pod�a zvereného úseku 

c)Údaje o rade školy  
�lenovia Rady školy v školskom roku 2010/2011: 
Helena Doktorovová, (predsední�ka, zástupca zria�ovate�a) 
Ing. Tomáš Šatura, podpredseda, (zástupca rodi�ov)  
Mgr. Anna Doj�anová (zástupca rodi�ov)  
Ing. Mária Turzová, (zástupca rodi�ov)       
Ing. Pavol Kalo�aj, (zástupca rodi�ov)                  
Ing. Anna Voštinárová, (zástupca zria�ovate�a)    
MUDr. Halka Ležovi�ová, (zástupca zria�ovate�a)     
Mgr. art.  Milena Fejérová, (zástupca zria�ovate�a)     
Dana Rychlová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy)                     
Daniela Bogaczová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy) 
So�a Vašinová, (zástupca nepedagogických zamestnancov školy)                    

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011: 
Termíny: 20. 9. 2010, 16. 2. 2011 
Základné témy rokovaní: 
po�ty prijímaných žiakov, návrh školského vzdelávacieho programu pre 3. ro�ník, návrh 
rozpo�tu, správa o výchovno–vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach, správa 
o výsledkoch hospodárenia školy, koncep�ný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie, 



informácie o pedagogicko-organiza�nom a materiálno–technickom zabezpe�ení výchovno-
vzdelávacieho procesu, umelecké aktivity školy a prezentácia školy na verejnosti, projekt 
využitia budovy na Panenskej ul. �. 11.

d)Iné poradné orgány riadite�a školy 
Poradné  orgány riadite�a školy sú pedagogická rada, umelecká rada a predmetové komisie. 
Pedagogická rada je poradným a iniciatívnym orgánom v pedagogicko - organiza�ných 
otázkach,  �lenmi sú  všetci pedagogickí zamestnanci školy. Zasadnutia pedagogickej rady sa 
uskuto�nili v termínoch 22. 9. 2010, 24. 11. 2010, 26. 1. 2011, 16. 2. 2011, 13. 4. 2011, 4. 5. 
2011, 22. 6 2011, 29. 6. 2011, 30. 8. 2011. 
Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého 
vzdelávania žiakov, �lenmi sú zástupcovia riadite�a, vedúci predmetových komisií a vedúci 
detašovaného pracoviska. Zasadnutia umeleckej rady sa uskuto�nili v termínoch 21. 9. 2010, 
23. 11. 2010, 13. 4. 2011. 
Predmetová komisia rieši odborno-metodické problémy vyu�ovania v jednotlivých 
umeleckých predmetoch. Vedením predmetovej komisie poveruje riadite� školy vybraného 
u�ite�a  na základe odporú�ania �lenov príslušnej predmetovej komisie, ktorý sp��a 
podmienky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti. Vedúci PK vypracúva plán 
�innosti  predmetových komisií každoro�ne. Zasadnutia jednotlivých PK  sa uskuto�nili 
v termínoch: 8. 9. 2010, 19. 11. 2010, 25. 1. 2011, 17. 3. 2011, 12. 4. 2011, 19. 4. 2011, 15. 6. 
2011 (PK klávesových nástrojov), 22. 9. 2010, 9. 3. 2011, 16. 4. 2011, 22. 6. 2011, 30. 8. 
2011 (PK strunových nástrojov), 22. 9. 2010, 26. 1. 2011, 13. 4. 2011, 7. 6. 2011 (PK 
dychových nástrojov),  22. 9. 2010, 26. 1. 2011, 13. 4. 2011, 22. 6 2011 (PK spevu), 29. 9. 
2011, 22. 3. 2011, 6. 4. 2011, 13. 6. 2011 (PK hudobnej náuky). 

II. Údaje o žiakoch školy 

a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ)
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre: 
Hudobný odbor:  
Prípravné štúdium:   61 z toho deti MŠ:   12
I. stupe�:   373 z toho absolventi k 30.6.2011: 32 
+  rozšíreného štúdia:  3 z toho absolventi k 30.6.2011: 0 
II. stupe�:   104 z toho absolventi k 30.6.2011: 16 
+  rozšíreného štúdia:  3 z toho absolventi k 30.6.2011: 0
ŠPD:    122 z toho absolventi k 30.6.2011: 0 
Spolu stav k 30. 06. 2011  632 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15. 9. 2011: 186, z toho nastúpilo  151 
Poznámka: škola má len hudobný odbor 

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie ZUŠ 
Príloha �. 1:  konferen�ná správa 

Vo všetkých oddeleniach prebiehajú v druhom polroku školského roka ro�níkové prehrávky, 
na ktorých sa povinne zú�ast�ujú všetci žiaci školy. Vyrovnáva sa tým úrove� v jednotlivých 
triedach, v jednotlivých predmetových komisiách sa spolo�ne riešia odborné problémy.  
Absolventi všetkých oddelení, žiaci s rozšíreným vyu�ovaním prechádzajú komisionálnymi 
skúškami, ktoré sú zachytené v protokoloch.  
Súhrnná klasifikácia a hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch sa spravidla 



uskuto��uje na konci prvého a druhého polroka v školskom roku. Pri ur�ovaní stup�a 
prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifika�ného obdobia sa hodnotí kvalita 
vedomostí a zru�ností, ktorú žiak dosiahol na konci klasifika�ného obdobia. Prípadné 
problémy z jednotlivých predmetových komisií sa riešia na klasifika�ných poradách v prvom 
a druhom polroku.  

c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a u�ebné odbory a ich zameranie (školskom 
roku 2010/2011*) 

V školskom roku  2010/2011 neboli na ZUŠ založené ani zrušené odbory a študijné predmety. 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 
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TO - - - - - 

LDO - - - - - 

VO - - - - - 

iné - - - - - 

Spolu: - - - - - 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 

Na škole sú splnené personálne podmienky v zmysle 100 % kvalifikovanosti pedagogických 
zamestnancov. Odbornos� vyu�ovania je na ve�mi dobrej úrovni. 
Prioritnou  úlohou ZUŠ je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický a odborný 
zamestnanec mal záujem sa neustále vzdeláva� a zdokona�ova� sa.  
Hlavnými znakmi práce vzdelaných PZ sú: motivácia, iniciatíva, samostatnos�, aktivita, 
kritické postoje, spätná väzba, tvorivos�, zodpovednos� za výsledky. �alšie vzdelávanie 
pedagogických pracovníkov má vplyv na celkovú úrove� kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Vedenie ZUŠ kladie dôraz i na túto zložku vzdelávania pedagogických pracovníkov.  

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 



Uvádzanie do praxe 2 2   

Priebežné      

Špecializa�né inova�né     

Špecializa�né kvalifika�né 2  trvá  

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 3  trvá  

�alšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov má vplyv na celkovú úrove� kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedenie ZUŠ kladie dôraz i na túto zložku vzdelávania 
pedagogických pracovníkov.  
Okrem uvedených foriem vzdelávania sa pedagogickí zamestnanci zú�ast�ujú odborných 
školení  a seminárov: 
Oddelenie klávesových nástrojov 

� 17. 2. 2011 Majstrovský kurz hry na klavíri v Komárne, Lektor: Eckhardt Gábor 
(Budapes�), organizátor: Oblastný výbor Zväzu ma�arských pedagógov  na Slovensku 
(sekcia hudobnej výchovy a Základná umelecká škola Komárno  
Pedagógovia: Hana Miš�úriková, Mgr. Ružena Návojová, Dana Rychlová, Mária 
Samarjayová, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 

� 6. 4. 2011 Klavírny seminár otvorené hodiny Mgr. art. Petra Pažického, ArtD.  
Téma: Pedagogické a interpreta�né špecifiká štvorru�nej hry a hry na dvoch klavíroch, 
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Bratislava, zú�astnení všetci pedagógovia 
oddelenia klávesových nástrojov 

� 2.-5. 7. 2011 Seminár pre zrakovo postihnutých u�ite�ov hudby, Liptovský Ján, 
organizátor: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Pedagóg: Peter Faka�

� Stretnutie priate�ov komornej hudby, Litomyšl, 4.-15. 7. 2011 Interpreta�né kurzy 
a otvorené hodiny, organizované �eskou hudobnou spolo�nos�ou, pedagóg: Dana 
Rychlová 

� Seminár EPTY 24.- 26. 8. 2011 trojd�ový klavírny seminár, na ktorom prebiehajú 
prednášky, tvorivé dielne,  Konzervatórium Bratislava, zú�astnení pedagógovia:  
Hana Miš�úriková, Mgr. Ružena Návojová, Dana Rychlová, Mária Samarjayová,  
Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., Mgr. art. Mária Fedorová, PaeDdr. Milan Pú�ik, 
Peter Faka�. Mgr. art. Mária Blesáková, Bc. Jana Stará�ková, Klára Bokesová 

Oddelenie strunových nástrojov: 
� 23. 9. 2010 Odborný seminár a workshop „Od prázdnych strún po Kurtága“, Lektor: 

Ácsné Szila Éva (Gy	r) -  organizátor: ZUŠ 
. Rajtera Bratislava 
Pedagógovia: Daniela Bogaczová, Blažena Klattová, Andrea Pietrová 

� 7. 2. 2011 Celoslovenský violon�elový seminár Margity Procházkovej - organizátor: 
ZUŠ 
. Rajtera Bratislava, Pedagóg: Magdaléna Burešová 

Oddelenie spevu: 
� 8. 6. 2011 Spevácky seminár Mgr. art. Dagmar Livorovej 

Téma: Špecifiká interpretácie umelej piesne a arietty, Základná umelecká škola Miloša 
Ruppeldta, Bratislava, zú�astnení pedagógovia oddelenia spevu 

Mimoriadne  ocenenia PZ ZUŠ: 
Ocenenie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy pre pedagóga za mimoriadne výsledky  
na sú�ažiach: Mária Fecková 
Ocenenie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy za dlhoro�né zásluhy:  
Mgr. Ružena Návojová 



Mimoriadne  ocenenia žiakov ZUŠ: 
Ocenenie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, za mimoriadne výsledky na sú�ažiach: 
Jonáš Boroš, Jakub Boroš (pedagóg: Mária Fecková) 

Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
V školskom roku 2010/2011 úspešne reprezentovali ZUŠ na regionálnych, celoslovenských 
a sú�ažiach s medzinárodnou ú�as�ou oddelenie klávesových nástrojov, spevu, strunových 
nástrojov a dychových nástrojov. Stúpajúci charakter má vyu�ovanie komornej hry. 
Z uvedeného vyplýva vysoká úrove� edukácie a prípravy žiakov na sú�aže v jednotlivých 
študijných predmetov hudobného odboru ZUŠ. 

22.-24. 10. 2010 – Pís�ová soutež B. Martin�, Praha 
Barbora Drienová - �estné uznanie (pedagóg: Martina Za�ková) 

10.-12. 11. 2010 – 9. ro�ník sú�aže �arovná flauta, Nižná 
Tatiana Matejovi�ová – 3. miesto, 
Adriana Martvo�ová – �estné uznanie (pedagóg: Mgr. Jurij Blinov) 

24.-25. 11. 2010 – Celoslovenská sú�až v hre na klavíri Mladí klavíristi 2010, Bratislava 
Jonáš Boroš – 2. miesto, Cena za dramaturgiu (pedagóg: Mária Fecková) 

Matej Poliak – 1. miesto, Cena za interpretáciu skladby J. N. Hummela, Cena riadite�ky ZUŠ 
(pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková)  

26. 11. 2010 -  3. ro�ník celoslovenského sú�ažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
MUSICA CAMERATA Ján Albrecht, Bratislava  
Sára Gelle, Margita Mustafiová, Jakub Boroš – strieborné pásmo  
(pedagóg: Anna Cibulková, Magdaléna Burešová, Mária Fecková) 

ubomír Fischer, Samuel Škoviera, Elena Pullmanová, Samuel Pažický – bronzové pásmo  
(pedagóg: Andrea Pietrová, Mgr. Darina Maršovská, Mária Fecková) 

27. 11. 2010 – 14.ro�ník sú�aže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja 
Prešporský Paganini 
Ferdinand Slezák – 3. miesto (pedagóg. Daniela Bogaczová), ú�inkovanie na Koncerte 
ví�azov 
2.-3. 12. 2010 -  2.ro�ník sú�aže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša 
Ruppeldta 
Sólová hra na dychových nástrojoch 
Tatiana Matejovi�ová – �estné uznanie, Ondrej Kadle�ík – �estné uznanie,  
Lenka Bokorová – 2. miesto (pedagóg: Mgr. Jurij Blinov) 

Katarína Thalerová – 3. miesto, Oliver Šárközi - 1. miesto, Cena O�gy Trebitschovej za 
najlepší umelecký prejav, Laureát sú�aže Dni Miloša Ruppeldta, Cena za prípravu pre 
pedagóga laureáta sú�aže (pedagóg: doc. Alexander Stepanov, CSc.) 

Sólový klasický spev 
Katalin Béres – 2. miesto (pedagóg: Gabriela Mendelová) 



Antónia Hergottová – 3. miesto, Frederika Wagnerová – 2. miesto, Barbora Drienová – 1. 
miesto, Cena O�gy Trebitschovej  za najlepší umelecký prejav (pedagóg: Martina Za�ková) 
18. 3. 2011 -  Krajská sú�až v komornej hre renesancie a baroka, Bratislava 
Sára  Gelle, Margita Mustafiová, Jakub Boroš – 3. miesto  
(pedagóg: Anna Cibulková, Magdaléna Burešová, Mária Fecková) 

22. 3. 2011 – 8. ro�ník prehliadky mladých gitaristov, Bratislava 
Dávid Vasil – strieborné pásmo, Martin Závodný – strieborné pásmo  
(pedagóg: Andrej Kellenberger) 

31. 3. – 1. 4. 2011  11. ro�ník celoslovenskej sú�aže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
Sólová hra na klavíri: 

Mário Hybský – bronzové pásmo (pedagóg: Brigita Beláková),  
Nina Bethge – bronzové pásmo (pedagóg: Mgr. Magdaléna Šperkerová) 

Sólová hra na husliach: 
Ferdinand Slezák – zlaté pásmo, absolútny ví�az, Cena sa skladbu A. Móžiho: Melódia 
Cena pre pedagóga za absolútneho ví�aza (pedagóg: Daniela Bogaczová) 
Cena za najlepšiu korepetíciu – Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 

Komorná hra: 

ubomír Fischer, Samuel Škoviera, Elena Pullmanová, Samuel Pažický – strieborné pásmo   
(pedagóg: Andrea Pietrová, Mgr. Darina Maršovská, Mária Fecková) 

19. 4. 2011 Celoslovenská sú�ažná prehliadka v sólovej hre na saxofóne, Stará �ubov�a 
Katarína Thalerová – 2. miesto, Anna Mária Paluková – 3. miesto  
(Pedagóg: doc. Alexander Stepanov, CSc.) 

13. máj 2011 Celoslovenská hudobno-interpreta�ná sú�až s medzinárodnou ú�as�ou  
Nitrianska lutna 2011, Nitra 
Sólový spev 
Viktória Belayová – 1. miesto, Barbora Drienová – 3. miesto (pedagóg: Martina Za�ková) 
20. máj 2011 3. ro�ník medzinárodnej sú�ažnej prehliadky Juliusa von Beliczayho 
v komornej hre, Komárno 
Komorná hra: 
Ferdinand Slezák. Paulína Liš�áková, Barbora Klapalová, Veronika Re�ková – zlaté pásmo  

(pedagóg: Daniela Bogaczová, Magdaléna Burešová, Mgr. Ružena Návojová)  

ubomír Fischer, Samuel Škoviera, Elena Pullmanová, Samuel Pažický – strieborné pásmo   
(Pedagóg: Andrea Pietrová, Mgr. Darina Maršovská, Mária Fecková ) 
Sólová hra: Ferdinand Slezák -  strieborné pásmo (pedagóg: Daniela Bogaczová)

24.-25. 5. 2011 3. ro�ník celoslovenskej speváckej sú�aže v sólovom speve Petra 
Dvorského, Košice 
Frederika Wagnerová, Barbora Drienová – strieborné pásmo (pedagóg: Martina Za�ková) 

8.-9. 6. 2011 Medzinárodná akordeónová sú�až Euromusette a Goldentango,  
Rajecké Teplice 
Miroslav Hlúbik, Krištof Zilizi – bronzové pásmo (pedagóg: PaedDr. Milan Pú�ik) 



Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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Údaje o po�te NZ školy k 30.6.2010 
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Priemerné platy zamestnancov školy 

a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ   v roku 2010 predstavoval sumu : 811€ 
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu: 797€ 
(vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 



IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
ZUŠ v školskom roku 2011/2011 pripravila 17 verejných koncertov, 42 interných koncertov 
vrátane triednych prehrávok. Je organizátorom sú�aže žiakov základných umeleckých škôl 
Dni Miloša Ruppeldta, seminárov, otvorených hodín a novinkou v sledovanom školskom 
roku bol festival Dni Miloša Ruppeldta s medzinárodnou ú�as�ou.  
Verejné koncerty: 

� 9. 11. 2010 Koncert žiakov venovaný 91. výro�iu založenia školy, Pálffyho palác  
na Zámockej ul., 17.00 h. 

� 16.12.2010 �arovné Vianoce ZUŠ, Pálffyho palác na Zámockej ul., 17.00 h. 
� 18.12.2010 Adventný koncert, Koncertná sie� O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
� 15. 12. 2011 Valentínsky koncert, Koncertná sie� O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
� 23.3. 2011 Jarný koncert, Mirbachov palác, 17.00 h.
� 5.5. 2011 Z lásky a v�aky (Koncert venovaný ku D�u matiek), Klarisky, 17.00 h. 
� 7.-8. 5. 2011 Festival Dni Miloša Ruppeldta odzneli 2 samostatné koncerty: 
� 7. 5. Koncert ví�azov sú�aže Dni Miloša Ruppeldta, Zrkadlová sie� Primaciálneho 

paláca, 17.00 
� 8. 5. Umenie nás spája – Koncert detských speváckych zborov, Pálffyho palác  

na Zámockej ul., 16.00 h. 
� 26. 5. I. Absolventský koncert, Zichyho palác, 17.00 h. 
� 27. 5. II. Absolventský koncert, Koncertná sie� O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
� 31. 5. III. Absolventský koncert, Koncertná sie� O. Trebitschovej ZUŠ, 18.00 h. 
� 2. 6.   IV. Absolventský koncert, Koncertná sie� Zichyho palác, 17.00 h. 
� 7. 6. Môj prvý verejný koncert (oficiálne uvedenie najmenších do koncertného života),   

Koncertná sie� O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
� 9. 6. Koncert klavírnej komornej hry Koncertná sie� O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
� 17. 6. Koncert žiakov s Metropolitným orchestrom Bratislava, Pálffyho palác  

na Zámockej ul., 19.00 h. - ú�inkovali: Jonáš Boroš – klavír, Samuel Pažický – klavír 
z triedy Márii Feckovej, Katalin Béres – spev z tr. Gabriely Mendelovej, Ferdinand 
Slezák – husle z tr. Daniely Bogaczovej, Oliver Sárk	zi – saxofón z tr. doc. Alexandra 
Stepanova, Csc., Bratislavský detský zbor – dirigent: Robert Tiš�an 

� 21. 6. Závere�ný koncert školy, Pálffyho palác na Zámockej ul., 17.00 h. 

Semináre: 
6. 4. 2011 Klavírny seminár a otvorené hodiny Mgr. art. Petra Pažického, ArtD.  
Téma: Pedagogické a interpreta�né špecifiká štvorru�nej hry a hry na dvoch klavíroch 
8. 6. 2011 Spevácky seminár a otvorené hodiny Mgr. art. Dagmar Livorovej 
Téma: Špecifiká interpretácie umelej piesne a arietty 

Otvorené hodiny: 
Mgr. Miroslava Paulová – otvorená hodina prípravnej hudobnej náuky „Akvárium“ 
Mgr. art. Marcel Vén – prezentácia  práce žiakov predmetu hudba a po�íta�

De� otvorených dverí: 
MDD so ZUŠkou – oslava MDD spojená s talentovými skúškami na ZUŠ zábavnou formou 



Festival Dni Miloša Ruppeldta: 
Prvý ro�ník prehliadky mladých interpretov  základných umeleckých škôl s medzinárodnou 
ú�as�ou, venovaný 130. výro�iu narodenia významného hudobného pedagóga, teoretika, 
zbormajstra a prekladate�a Miloša Ruppeldta. 
Podujatie prebiehalo pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. 
Milana Ftá�nika, CSc.

Hlavnou myšlienku vzniku festivalu je prezentácia najkvalitnejšieho interpreta�ného umenia 
žiakov slovenských základných umeleckých škôl ako i poukázanie na kultúrno-spolo�enský 
prínos umeleckých škôl.  
Základná umelecká škola Miloša Ruppeltda od roku 2009 obnovila tradíciu sú�aže Dni 
Miloša Ruppeldta, ktorá prebiehala na škole ako interná sú�až a rozšírila ju na regionálny 
charakter. Sú�až prebieha dvoch nástrojových obsadeniach. Každoro�ne prebieha sú�až 
v sólovom klasickom speve a cyklicky každé dva roky sa striedajú sú�až v komornej hre pre 
klavírne duá a sú�až v sólovej hre na dychových nástrojoch. 
Nako�ko na sú�aži sa predstavili žiaci s vysoko interpreta�nou úrov�ou na prvom koncerte sa 
prestavili ví�azi dvoch ro�níkov vo svojich vekových kategóriách. 
Festival je cyklom dvoch koncertných podujatí.  
Na prvom slávnostnom otváracome koncert sa predstavili najúspešnejší ú�astníci  dvoch 
ro�níkov Sú�aže Dni Miloša Ruppeldta – ví�azi 1. a 2. miest, mimoriadne ocenení a laureáti 
sú�aže . 
Druhý koncert pod názvom „Umenie nás spája “ je pokra�ovaním tohto koncertného cyklu, 
ktorý úspešne odznel ako prvý koncert sprievodných akcií celoro�ného projektu „ Oslavujte 
s nami“  pri príležitosti 90. výro�ia založenia Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta. 
Na koncerte sa predstavili žiaci v sólových vystúpeniach  družobnej Základnej umeleckej 
školy Jozefa Rosinského a žiaci našej školy.  
Na festivale v rámci koncertu Umenia nás spája sa predstavili tri detské zbory.  
Bratislavský detský zbor ZUŠ M. Ruppeldta - Bratislava, Detský spevácky zbor Dúha zo ZUŠ 
J. Rosinského – Nitra, Detský spevácky zbor Cantando – Skute�, �R 
Festival Dni Miloša Ruppeldta sa stretol s pozitívnym ohlasom, jeho druhý ro�ník ZUŠ 
pripravuje v školskom roku 2010/2013. 

Sú�až: 
2. ro�ník sú�aže základných umeleckých škôl „ Dni Miloša Ruppeldta“ 
                                                                      
Termín konania sú�aže: 2. a  3. december 2010 

 2. december 2010 – Sólová hra na dychových nástrojoch 

 3. december 2010 – Sólový klasický spev 

Charakteristika projektu: 

2. ro�ník sú�aže Dni Miloša Ruppedlta je ur�ená žiakom základných umeleckých škôl vo 
veku od 8 rokov do 25 rokov. Sú�až nie je ur�ená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých 
škôl umeleckého zamerania. Sú�ažiacich vysielajú školy na základe výberu. Je jednokolová.  
Je priamym pokra�ovaním eduka�nej a umeleckej práce v škole s cie�om: 

- Vyh�adáva� a zvidite�ni� talentovaných žiakov základných umeleckých škôl  
- Rozvíja� a  motivova� umelecké aktivity mladej generácie na základe individuálnej 

a systematickej práce s talentovanými žiakmi 



Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
� 12. 11. 2010 Koncert v rámci festivalu novej hudby, Malá koncertná sála VŠMU, 

Bratislavský detský zbor (pedagóg: Robert Tištan), korepetícia: Mgr. art. Jana 
Skladaná 

� 25. 11. 2010 Koncert pri príležitosti vernisáže, Klarisky, Spevácky súbor Tonus 
Amabilis a sólisti – žiaci z triedy Gabriely Mendelovej, korepetícia: Mgr. Ružena 
Návojová 

� 28. 11. 2010 Koncert k ukon�enie Roku kres�anskej kultúry, Františkánsky kostol, 
Malacky – Bratislavský detský zbor (pedagóg: Robert Tištan),  
korepetícia: Mgr. art. Jana Skladaná 

� 29. 11. 2010 Program na vernisáž organizovanú Inštitútom vzdelávania Csemadoku, 
žiaci z klavírnej triedy Márie Samarjayovej 

� 5. 12. Program Vianoce v Auparku (organizátor: Šedý medve�), žiaci z triedy  
Mgr. Jurija Blinova, PaedDr. Milana Pú�ika 

� 6. – 7. 12. 2010 Program na akciu organizovanú Ruským kultúrnym centrom, 
Konzervatórium Bratislava, ú�inkovali žiaci z klavírnej triedy Mgr. art. Márii 
Blesákovej, Márii Feckovej a zo speváckej triedy PhDr. Kláry Schlosserovej 
a Martiny Za�kovej, korepetícia: Mgr. art. Mária Blesáková, Mgr. art. Zuzana 
Zamborská, PhD. 

� 8. 12. Program na akciu Detský �in roka, Zrkadlová sie� Primaciálneho paláca 
Bratislavský detský zbor (pedagóg: Robert Tištan), korepetícia: Mgr. art. Jana 
Skladaná 

� 11. 12. Benefi�ný koncert organizovaný Spolo�nos�ou pre vedu a umenie, Zrkadlová 
sie� Primaciálneho paláca, ú�inkovali žiaci z klavírnej triedy: Mgr. art. Márii 
Blesákovej, Márii Feckovej, Olívii Cve�kovej, Dany Rychlovej, zo speváckej triedy 
Gabriely Mendelovej, z hus�ovej triedy Daniely Bogaczovej, z dychovej triedy Mgr. 
Jurija Blinova,  korepetícia: Mgr. Ružena Návojová, Mgr. art. Mária Blesáková 

� 14. 12. Koncert pre Vás -  venovaný 85. výro�iu Ruskej zahrani�nej spolupráce, 
organizátor: Ruské centrum vedy a kultúry, ú�inkovali žiaci zo speváckej triedy  
PhDr. Kláry Schlosserovej a Martiny Za�kovej, klavírna spolupráca: Mgr. art. Mária 
Blesáková, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 

� 19. 12. 2010 Spoluú�inkovanie na viano�nom koncerte s miešaným zborom Tirnavia, 
v Trnave, ú�inkoval Bratislavský detský zbor (pedagóg: Mgr. art. Robert Tištan, 
PhD.), korepetícia: Mgr. art. Jana Skladaná 

� 25. -26. 3. 2011 Festival Tomáškova a Novákova hudební jar, Skute�, 2 vystúpenia - 
ú�inkoval Bratislavský detský zbor (pedagóg: Mgr. art. Robert Tištan, PhD.), 
korepetícia: Mgr. art. Jana Skladaná 

� 16. 4. 2011 Bratislava pre všetkých – podujatie organizované Magistrátom Hlavného 
mesta SR Bratislavy, 2 koncertné vystúpenia:  
Zrkadlová sie� Primaciálneho paláca: ú�inkovali žiaci z triedy Magdalény Burešovej, 
Anny Cibulkovej,  Daniely Bogaczovej, Mgr. Ruženy Návojovej, Mgr. Anny 
Borošovej, PhDr. Kláry Schlosserovej, Brigity Belákovej Andrey  Pietrovej, Gabriely 
Mendelovej, Komorný orchester (dirigent: Mgr. art. Robert Tiš�an, PhD.), korepetícia: 
Mgr. Ružena Návojová, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 
Pálffyho palác: ú�inkovali žiaci z triedy Dany Rychlovej, Michaely Novákovej, 
Magdalény Šperkerovej, PhDr. Kláry Schlosserovej, Olívii Cve�kovej, Magdalény 
Burešovej, koreptícia: Bc. Eduard Lenner, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD.,  
Mgr. art. Ivety Betsa, PhD.  
Program na pódium: žiaci z triedy doc. Alexandra Stepanova, Mgr. Jurija Blinova, 
PaedDr. Milana Pú�ika,  



korepetícia: Monika Nagyová, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 
� 5. apríl – Nitrianska hudobná jar – Ve�er zborového spevu, Synagóga - ú�inkoval 

Bratislavský detský zbor (pedagóg: Mgr. art. Robert Tištan, PhD.),  
korepetícia: Mgr. art. Jana Skladaná 

� 1. 6. 2011 Vystúpenie pri otvorení detského oddelenia na Kramároch, žia�ka z triedy 
Martiny Za�kovej, korepetícia: Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD.,  Bratislavský 
detský zbor (pedagóg: Mgr. art. Robert Tištan, PhD.), korepetícia: Mgr. art. Jana 
Skladaná 

� 17. 6. 2011 Stretnutie primátora s talentovanou mládežou, podujatie organizované 
Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy, hudobný program pripravili žiaci z triedy 
Martiny Za�kovej, Anny Cibulkovej, Magdalény Burešovej, Mgr. art. Viliama 
Gräffingera, doc. Alexandra Stepanova, korepetícia: Mgr. art. Mária Blesáková, 
Monika Nagyová 

� 19. 6. 2011 Slávnos� ruží, Kaštie� Dolná Krupá,  organizátor: Slovenské národné 
múzeum a Hudobné múzeum, program pripravili komorný súbor Tonus Amabilis 
a sólisti zo speváckej triedy  Gabriely Mendelovej, klavírny sprievod: Mgr. Ružena 
Návojová 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

Vyzývate� na 
predkladanie 

projektu, resp. 
vlastný projekt školy

Názov projektu Cie� projektu a cie�ová skupina 
Termín za�atia 

realizácie a 
ukon�enia realizácie

ZUŠ Miloša 
Ruppeldta (s podporou 
Ars Bratislavensis) 

2. ro�ník sú�aže 
žiakov  
základných 
umeleckých škôl 
Dni Miloša 
Ruppeldta

Sú�až si kladie za cie� rozvíja� hudobnú 
kreativitu detí a mládeže a sú�asne 
objavova� nádejné talenty, ktoré môžu 
reprezentova� mesto a kraj.  
Jej poslaním je tvorovo rozvíja�
kompetencie žiakov a vytvára� vz�ah 
k príslušnému študijnému umeleckému 
predmetu. Je i komparáciou práce 
pedagógov umeleckých škôl.  
Cie�ová skupina:
Deti a mládež vo veku od 7 rokov do 25 
rokov (sú�ažiaci), pedagógovia 
umeleckých škôl, pozorovatelia sú�aže, 
odborná a laická verejnos�

2. - 3. 12. 2010 

ZUŠ Miloša 
Ruppeldta 
(žiados� o príspevok 
z grantového 
programu Ars 
Bratislavensis) 

Festival DMR Hlavnou cie�om festivalu je prezentácia 
najkvalitnejšieho interpreta�ného 
umenia žiakov základných umeleckých 
škôl ako  
i poukázanie na kultúrno-spolo�enský 
prínos umeleckých škôl.  
Cie�ová skupina: 
Ú�inkujúci, pedagógovia umeleckých 
škôl, pozorovatelia sú�aže, odborná 
a laická verejnos�

7. – 8. 5. 2011 
(príspevok 
z grantového 
programu Ars 
Bratislavensis nebol 
schválený) 

2. ro�ník sú�aže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta, v nástrojovom obsadení: 
sólová hra na dychových nástrojoch a klasický sólový spev, ktorý prebehol po prvý krát v tom 
nástrojovom obsadení sa stretol s ve�kým záujmom, �o možno pozitívne hodnoti�, nako�ko 
prebiehal len jej druhý ro�ník sú�aže.



Prvý ro�ník festivalu Dni Miloša Ruppeldta sa stretol s pozitívnym ohlasom odbornej i laickej 
verejnosti. 

V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
V sledovanom školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 
inšpekciou. 

VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
V sledovanom školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná finan�ná a ekonomická kontrola 
Útvarom mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

ZUŠ M. Ruppeldta sídli na Panenskej ulici �.11, má dve detašované pracoviská, ZŠ Dunajská 
a ZŠ Mudro�ova. Do budúcnosti uvažujeme o rozšírení �alších priestorov ZUŠ na Panenskej 
ulici, nako�ko i napriek rozšíreniu �avého krídla školy je kapacita tried nedosta�ujúca, �o 
ovplyv�uje i možnos� prijímania žiakov na štúdium. 

Pozitívom školského roku 2009/2010, že ZUŠ získala tri nové triedy na druhom poschodí 
�avého krídla budovy, ktoré sme za�ali plne využíva� od školského roku 2010/2011. ZUŠ 
podporuje  projekt na celkové využitie budovy „Mestský dom hudby – TERRA MUSICA 
BRATISLAVENSIS“ prvý krát vypracovaný v roku 2009 a aktualizovaný v roku 2011. 

  

VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy v roku 2010 
1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 624 066 €
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 56 854 €
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0 
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov: 5 000 €
5. Iné finan�né prostriedky: sponzorské 1 542 € 

(Príhoha �. 2: Správa o hospodárení za  kalendárny rok 2010 + tabu�ky – plnenie 
ukazovate�ov rozpo�tu). 

IX. Ciele, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
Stanovené ciele: 
Vychádzajúc z hlavného zamerania školy ako je vyh�adávanie a príprava talentovaných detí 
a mládeže na �alšie vzdelávanie, školskom roku 2010/2011 sa zamerala na zvyšovanie 
odbornej a umeleckej oblasti nielen pedagógov, ale i žiakov� organizovaním odborných 
seminárov regionálneho charakteru pod vedením pedagógov z vyšších umeleckých škôl, na 
ktorých si mohli preh�bi� svoje poznatky pedagógovia z iných umeleckých škôl, ale i žiaci 
ako modely pod vedením odborných garantov. Škola má s organizáciou takýchto seminárov 
skúsenosti a preto na základe pozitívneho ohlasu pedagogickej verejnosti z predošlých rokov 
si aj v školskom roku 2010/2011 stanovila pripravi� odborné semináre. V mesiaci decembrer  



naplánovala uskuto�ni� 2. ro�ník sú�aže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta 
v odboroch: sólová hra na dychových nástrojoch a sólový klasický spev. 

Na základe uvedeného v sledovanom školskom roku si škola splnila zámer na 100% a to: 
- v príprave žiakov na �alšie odborné umelecké vzdelávanie nielen na Slovensku, ale 

v zahrani�í (vi� Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania..), 
- zorganizovala dva úspešné semináre a otvorené hodiny, na ktorých si mohli preh�bi�

svoje odborné poznatky nielen pedagógovia umeleckých škôl, ale na otvorených 
hodinách i žiaci ZUŠ: 
Klavírny seminár  a otvorené hodiny Mgr. art. Petra Pažického, ArtD.  
Téma: Pedagogické a interpreta�né špecifiká štvorru�nej hry a hry na dvoch klavíroch 
Spevácky seminár Mgr. art. Dagmar Livorovej, Téma: Špecifiká interpretácie umelej 
piesne a arietty, 

- 2. ro�ník sú�aže základných umeleckých škôl „ Dni Miloša Ruppeldta“ 
Termín konania sú�aže: 2. a  3. december 2010 
 2. december 2010 – Sólová hra na dychových nástrojoch 
 3. december 2010 – Sólový klasický spev. 

X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení  

SILNÉ STRÁNKY 
- historická tradícia prvej hudobnej školy pre 
Slovensko,  
- vysoká kvalitatívna úrove� vzdelávania, 
- vynikajúca profesionálna a odborná úrove�
pedagógov,  
- výborná pripravenos� žiakov na koncertoch, 
 umiestnenia na celoslovenských   a medzinárodných 
sú�ažiach, 
- kvalitná pripravenos� žiakov na �alšie odborné a 
umelecké vzdelávanie, 
- imidž školy (vlastné logo, webová stránka), dobrá 
dostupnos�, centrum Bratislavy, 
- škola zastupuje významné kultúrno-spolo�enské  
postavenie,  
- spolupráca s družobnými školami, s inými kultúrno-
spolo�enskými subjektmi, realizácia projektov, 
- vzájomné vz�ahy v škole, estetika tried, chodieb, 
koncertnej sály, 
- výrazná podpora rady rodi�ov, rady školy, 
- získavanie finan�ných prostriedkov pomocou grantov 
na projekty školy (Sú�až žiakov základných 
umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta, Festival Dni 
Miloša Ruppeldta, Slávnostná konferencia k 90. 
výro�iu a i.), 
- pestrá ponuka umeleckých aktivít 

SLABÉ STRÁNKY 
- technický stav budovy, (historická budova,  nutná 
rekonštrukcia) 
- obmedzené možnosti zlepšovania technického stavu 
budovy – nezverená do správy ZUŠ, z toho vyplýva 
nedostato�né materiálno-technické vybavenie tried,  
- najmä kapacita tried, 
- nedostato�né finan�né ohodnotenie práce u�ite�ov, 
ktorí dosahujú mimoriadne výsledky  
na medzinárodných, celoslovenských sú�ažiach, na 
verejných prezentáciách školy z dôvodu obmedzeného 
rozpo�tu školy 



PRÍLEŽITOSTI 
- reklama školy, 
- družobné vz�ahy s novými školami, 
- zvyšovanie záujmu o štúdium niektorých študijných 
predmetov, 
- vytvorenie podmienok pre realizáciu kontinuálneho 
vzdelávania v priestoroch školy, 
- koncerty, prezentácie,  
- spolupráca s Hlavným mestom SR Bratislavy,  
- organizácia sú�aže, festivalu, 
- využívanie grantových systémov, 
- projekt na využitie budovy ZUŠ 

RIZIKÁ  
- zhoršenie platových podmienok absolventov 
konzervatórií, znevýhodnenie v platovom zaradení od 1. 
11. 2009, 
- vysoký záujem potenciálnych žiakov -  nedostatok 
tried, t.j. nemožnos� prijatia na štúdium ZUŠ 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í   
Marek Turza – Cirkevné Konzervatórium Bratislava, pedagóg: Dana Rychlová 
Andrej Kozmer – Jazz Conservatory Budapest, pedagóg: Peter Fillo 
 Elena Pullmanová – Konservatorium vo Viedni a v Klagenfurte, pedagóg: Magdaléna 
Burešová 
Alexi Nikolozišvili – Konzervatórium v Tbilisi, pedagóg: Magdaléna Burešová 
Barbora Drienová – Konzervatórium Bratislava, pedagóg: Martina Za�ková 
Marianna Mikócziová - Konzervatórium Bratislava, pedagóg: Mária Samarjayová, Martina 
Za�ková 
Jana Mikul�íková - Konzervatórium Bratislava, pedagóg: Gabriela Mendelová 
Marek Košta - Konzervatórium Bratislava, pedagóg: Andrej Kellenberger 
Roman Karnok - Konzervatórium Bratislava, pedagóg: Bc. Ji�í Da�ha 
Mária Mäsiarová – Zbor Slovenskej filharmónie, pedagóg: Gabriela Mendelová 

XI. 	alšie informácie o škole  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V sledovanom školskom roku na škole prebehla kontrola Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva d�a 15. 12. 2010 a to na základe žiadosti školy z dôvodu zmeny 
v prevádzkovaní priestorov ZUŠ (tri nové triedy na 2. poschodí �avého krídla budovy). Záver 
kontroly  uložil nasledovné opatrenie na nápravu: 
Osadi� na schodisko zábradlie aj na druhej strane (vstup do novovytvorených u�ební v �avom 
krídle budovy), nako�ko uvedený nedostatok je v rozpore s vyhl. 527/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách pre deti a mládež, chýbajúce zábradlie na druhej strane 
môže z bezpe�nostného h�adiska by� prí�inou úrazu. 
Na základe záveru kontroly bolo požiadané listom zo d�a 13. 1. 2011 oddelenie technického 
zabezpe�enia budov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, aby osadilo predmetné 
zábradlie. Realizácia sa doposia� neuskuto�nila. 



2. Spolupráca školy  

3.1. Spolupráca s rodi�mi detí 

Rada rodi�ov pri  ZUŠ M. Ruppeldta aktívne spolupracuje pri podujatiach organizovaných 
ZUŠ, zapája sa do riešenia problémov a potrieb žiakov školy. Finan�ne participuje  
pri aktivitách školy a jej žiakov, predovšetkým formou úhrad prenájmov koncertných sál, 
opráv hudobných nástrojov, ladenia klavírov, nákladov spojených s ú�as�ou žiakov a ich 
pedagógov na sú�ažiach. RR je spoluorganizátorom sú�aže Dni Miloša Ruppeldta a prvého 
ro�níka festivalu Dni Miloša Ruppeldta. 

3.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, ob�ianskymi 
združeniami, nadáciami  

29. 11. 2010 Program na vernisáž organizovanú Inštitútom vzdelávania Csemadoku,  
žiaci z klavírnej triedy Márie Samarjayovej 
5. 12. Program Vianoce v Auparku (organizátor: Šedý medve�), žiaci z triedy Mgr. Jurija 
Blinova, PaedDr. Milana Pú�ika 
8. 12. Program na akciu Detský �in roka, Zrkadlová sie� Primaciálneho paláca 
Bratislavský detský zbor (pedagóg: Robert Tiš�an), korepetícia: Mgr. art. Jana Skladaná 
11. 12. Benefi�ný koncert organizovaný Spolo�nos�ou pre vedu a umenie, Zrkadlová sie�
Primaciálneho paláca, ú�inkovali žiaci z klavírnej triedy: Mgr. art. Márie Blesákovej, Márie 
Feckovej, Olívie Cve�kovej, Dany Rychlovej, zo speváckej triedy Gabriely Mendelovej, 
z hus�ovej triedy Daniely Bogaczovej, z dychovej triedy Mgr. Jurija Blinova,  korepetícia: 
Mgr. Ružena Návojová, Mgr. art. Mária Blesáková 
19. 6. 2011 Slávnos� ruží, Kaštie� Dolná Krupá,  organizátor: Slovenské národné múzeum a 
Hudobné múzeum, program pripravili komorný súbor Tonus Amabilis a sólisti zo speváckej 
triedy  Gabriely Mendelovej, klavírny sprievod: Mgr. Ružena Návojová 

3.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

16. 4. 2011 Bratislava pre všetkých – podujatie organizované Magistrátom Hlavného mesta 
SR Bratislavy, 2 koncertné vystúpenia:  
Zrkadlová sie� Primaciálneho paláca: ú�inkovali žiaci z triedy Magdalény Burešovej, Anny 
Cibulkovej,  Daniely Bogaczovej, Mgr. Ruženy Návojovej, Mgr. Anny Borošovej, PhDr. 
Kláry Schlosserovej, Brigity Belákovej Andrey  Pietrovej, Gabriely Mendelovej, Komorný 
orchester (dirigent: Mgr. art. Robert Tiš�an, PhD.), korepetícia: Mgr. Ružena Návojová, Mgr. 
art. Zuzana Zamborská, PhD. 
Pálffyho palác: ú�inkovali žiaci z triedy Dany Rychlovej, Michaely Novákovej, Magdalény 
Šperkerovej, PhDr. Kláry Schlosserovej, Olívii Cve�kovej, Magdalény Burešovej, koreptícia: 
Bc. Eduard Lenner, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., Mgr. art. Ivety Betsa, PhD.  
Program na pódium: žiaci z triedy doc. Alexandra Stepanova, Mgr. Jurija Blinova, PaedDr. 
Milana Pú�ika, korepetícia: Monika Nagyová, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 

17. 6. 2011 Stretnutie primátora s talentovanou mládežou, podujatie organizované 
Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy, hudobný program pripravili žiaci z triedy 
Martiny Za�kovej, Anny Cibulkovej, Magdalény Burešovej, Mgr. art. Viliama Gräffingera, 
doc. Alexandra Stepanova, korepetícia: Mgr. art. Mária Blesáková, Monika Nagyová 



3.4. Iná spolupráca  
25. 11. 2010 Koncert pri príležitosti vernisáže, Klarisky, Spevácky súbor Tonus Amabilis 
a sólisti – žiaci z triedy Gabriely Mendelovej, korepetícia: Mgr. Ružena Návojová 
28. 11. 2010 Koncert k ukon�enie Roku kres�anskej kultúry, Františkánsky kostol, Malacky – 
Bratislavský detský zbor (pedagóg: Mgr. art. Robert Tiš�an),  
korepetícia: Mgr. art. Jana Skladaná 
6. – 7. 12. 2010 Program na akciu organizovanú Ruským kultúrnym centrom, 
Konzervatórium Bratislava, ú�inkovali žiaci z klavírnej triedy Mgr. art. Márii Blesákovej, 
Márii Feckovej a zo speváckej triedy PhDr. Kláry Schlosserovej a Martiny Za�kovej, 
korepetícia: Mgr. art. Mária Blesáková, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 
1. 6. 2011 Vystúpenie pri otvorení detského oddelenia na Kramároch, žia�ka z triedy Martiny 
Za�kovej, korepetícia: Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD.,  Bratislavský detský zbor 
(pedagóg: Mgr. art. Robert Tiš�an, PhD.), korepetícia: Mgr. art. Jana Skladaná 
Spolupráca s vydavate�stvom EMB pri vydaní klavírnej školy Á. Lakos: Veselá klavírna škola 
(Preh�ad a výber slovanských skladieb), pedagóg: Mária Samarjayová 
Spolupráca s VŠMU – zabezpe�enie vyu�ovacej praxe pre študentov klavírnej hry, 
pedagógovia: Mária Samarjayová, Mária Fecková, Mgr. art. Mária Blesáková 



S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ 
. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 
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I. Základné informácie o škole 

a)Identifika�né údaje 

zria�ovate�: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 

názov školy: 
Základná umelecká škola  Exnárova 6

adresa: 
ulica, �íslo, PS�, obec: Exnárova 6, 821 03  Bratislava 2 

kontakty: 
tel.:  02/43 42 13 58, 02/43 42 12 35 

fax: 02/43 42 13 58 

www: zus-exnarova.sk  

e-mail: zus01@stonline.sk, zus02@mail.t-com.sk, zus03@mail.t-com.sk 

b)Vedúci zamestnanci školy 

Meno riadite�a: Mgr. Anna Miklovi�ová 

Volebné obdobie: 2009 - 2014 

�alší vedúci zamestnanci školy s ur�ením ich funkcie: 

1. Mgr. Antónia Mišeková, kolektívne vyu�ovanie 

2. Mgr. Marek Novák, individuálne vyu�ovanie

c)Údaje o rade školy  

Na ZUŠ Exnárova 6 je rozvinutá výborná spolupráca s RŠ a ZRŠ, �o vedie k neustálemu zdokona�ovaniu kvality 
a programového smerovania školy.  

�lenovia RŠ:  
Mgr. Viera  Kyselicová  magistrát 
Mgr. Jakub  Bednárik  magistrát 
Mgr. Attila Horváth  zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa 

podie�a na výchove a vzdelávaní 
PhDr. So�a  Hanzlovi�ová  rodi�
Ing. Ladislav Hammel  rodi�
Ing. Rudolf Kürth  rodi�
Ing. Ján  Tóth  rodi�
Mgr. Mária Ciuca nepedagóg 
PaedDr. Jana  Königsmarková  pedagóg 
Jaroslav  Roško  pedagóg 
Mgr. Bohdana Machajová poslanky�a 
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Prerokované materiály: 
1. „Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Exnárova 6, Bratislava  

za školský rok 2009/2010“. 
2. „Správa o hospodárení školy za rok 2010“. 
3. Problémy s užívaním zverených priestorov školskej budovy. 
4. Oboznámenie sa a schválenie ŠkVP pre 1.- 3. ro�. 
5.�Nariadenie vlády �. 668 a 276.  
6. “Koncepcia rozvoja ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 2011 – 2013”. 
7. Dlhodobo neriešené priestory školy. 
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RŠ prijala tieto dôležité uznesenia: 
1. �lenovia rady školy prerokovali “Správu o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch  
      a podmienkach ZUŠ Exnárova 6, Bratislava, za školský rok 2009/2010”, vzali ju na vedomie  
      a odporú�ajú zria�ovate�ovi tento dokument schváli�.  

2. Predsední�ka rady školy Mgr. Viera Kyselicová sa bude zasadzova� za zmenu nariadenia vlády �. 276. 

3. Rada školy po preštudovaní a prerokovaní materiálu zobrala “Správu o hospodárení školy za rok 2010”  
      na vedomie bez pripomienok. 

4. Rada školy odporú�a riadite�ke Mgr. Anne Miklovi�ovej pri riešení problémov súvisiacich s MŠ Exnárova 6: 
- Zasla� vysvetlenie e-mailom všetkým mestským poslancom ako  reakciu  na e-mail  OZ Púpava požadujúci       
 ponechanie materskej školy v priestoroch ZUŠ, ktorý rozposlali prostredníctvom e-mailu všetkým mestským 
 poslancom. 
-  Využi� pomoc právnika na postupnosti jednotlivých krokov týkajúcich sa dodržiavania práv správcu budov. 
- Medializáciu  (TA3, Markíza, JOJ, STV, Bratislavská televízia, Bratislavské noviny, Korzár, Ružinovské    
 ECHO, Ružinovská televízia a pod.). 
- Zorganizova� petíciu rodi�ov, žiakov, zamestnancov a priate�ov škol. 

5. Rada školy po zistení všetkých skuto�ností poveruje pani riadite�ku, aby danú situáciu už �alej neriešila 
      ústretovými krokmi, ale rázne, v zmysle zákona, ktorý jej ukladá za povinnos� chráni� a zve�a�ova� jej           
      zverený majetok týmito krokmi: 
-     Nájomnú zmluvu už Materskej škole Bancíkovej 2 na elokované triedy nepredklada�. 
- Platby za energie rieši� oznámením riadite�ke Materskej školy Bancíkovej 2. 
- Vyzva� riadite�ku Materskej školy Bancíkovej 2, aby uvo�nila priestory elokovaných tried v budove ZUŠ  
      na Exnárovej 6 na výchovno-vzdelávaciu �innos� žiakov a pedagógov ZUŠ Exnárova 6 , a to  k 1. júlu 2011. 

6. Rada školy po preštudovaní a prerokovaní materiálu berie “Koncepciu rozvoja ZUŠ Exnárova 6, Bratislava,   
      na roky  2011 – 2013” na vedomie a bez pripomienok. 

7. Rada školy opätovne žiada zria�ovate�a ZUŠ Exnárova 6 aby: 
- urýchlene riešil právo užíva� všetky vlastné priestory ur�ené na výchovno-vzdelávaciu �innos� základnej  
      umeleckej školy žiakmi a pedagógmi ZUŠ Exnárova 6 najneskôr od 1. septembra 2011, 
- akceptoval petíciu ob�anov za právo užíva� vlastné priestory školy, ktorú peti�ný výbor odovzdal pánovi 
      riadite�ovi magistrátu Ing. Viktorovi Strom�ekovi d�a 30.05.2011. 

8. Rada školy poveruje peti�ný výbor, aby sledoval osud petície a donútil zria�ovate�a školy rieši� absolútne  
      nevyhovujúcu situáciu školy s priestormi v prospech vlastníka priestorov, t.j. základnej umeleckej školy. 

d)Iné poradné orgány riadite�a školy 

Pedagogická rada sa venovala nasledovným okruhom: 
- iniciovaniu stretnutia vedúcich predmetových komisií za ú�elom zlepšenia a zefektívnenia práce na ZUŠ, 
- organiza�ným pokynom týkajúcim sa pedagogickej práce, 
- pokynom týkajúcim sa novej legislatívy, 
- dodržiavaniu záverov finan�nej kontroly, 
- oboznámeniu sa s výsledkami Štátnej školskej inšpekcie,  
- priestorovým problémom – ako neochota podpísa� nájomnú zmluvu starostom mestskej �asti Ružinov, 
- príprave ŠkVP pre 4. ro�ník, 
- opätovnému vyhláseniu ocenenia troch najúspešnejších pedagógov ZUŠ Exnárova 6 za školský rok 

2010/2011 (p. A.�ažká, p. G. Badlíková, p. A. Lan�ari�). 

Umelecká rada h�adala riešenie ako zvýši� efektivitu práce pedagógov, ako dosahova� výborné výchovno-
vzdelávacie výsledky napriek nepriaznivému  rozpo�tu školy, �alej sa venovala organiza�ným a legislatívnym 
opatreniam, ako aj príprave školských podujatí, verejných koncertov a sú�aží. 

Gremiálne porady cielene riešili každodenné zabezpe�enie bezproblémového vyu�ovania a otázky finan�ného 
a organiza�ného zabezpe�enia výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
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II. Údaje o žiakoch školy  

a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch k 15. 9. 2010 a k 30. 6. 2011   

Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 – 1011 žiakov

Hudobný odbor:  PŠ 46, I. stupe� 459,  I. stupe�  rozšírené štúdium 1,  
                               II. stupe� 48, II. stupe� rozšírené štúdium 0,  
 ŠPD 77 spolu 631 žiakov 
Tane�ný odbor:  PŠ 37, I. stupe� 30,  
 II. stupe� 0,  
 ŠPD 0,  spolu 67 žiakov
Výtvarný odbor:  PŠ 15, I. stupe� 220,  
 II. Stupe� 43,  
 ŠPD 10 spolu 288 žiakov
Literárno-dramatický odbor: PŠ 2, I. stupe� 23,  

 II. stupe� 0,  
 ŠPD 0,  spolu 25 žiakov

Pod�a výkazu o po�te žiakov k 30. 06. 2011 – 988 žiakov

Hudobný odbor:  PŠ 53, I. stupe� 502,  I. stupe�  rozšírené štúdium 0,  
                               II. stupe� 59, II. stupe� rozšírené štúdium 0,  
 ŠPD11. spolu 625 žiakov 
Tane�ný odbor:  PŠ 31, I. stupe� 26,  
 II. stupe� 0,  
 ŠPD 0.  spolu 57 žiakov
Výtvarný odbor:  PŠ 12, I. stupe� 215,  
 II. stupe� 32,  
 ŠPD 19. spolu 278 žiakov
Literárno-dramatický odbor: PŠ 1, I. stupe� 27,  

 II. stupe� 0,  
 ŠPD 0.  spolu 28 žiakov 

Absolventi v šk. r. 2010/2011 – 34 žiakov

HO:  24 žiakov 
VO: 10 žiakov 
  
Novoprijatí žiaci k 15.9.2010 – 242 žiakov

HO:       158 žiakov 
VO: 19 žiakov 
TO: 45 žiakov 
LDO: 20 žiakov 

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  

Pri hodnotení a klasifikácií žiakov sme postupovali pod�a kritérií uvedených vo Vyhláške  
�. 324/2008 MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole a pod�a Metodického pokynu �.N/2009-R 
z novembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl. 
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a) Novozaložené študijné odbory a u�ebné odbory a ich zameranie šk. roku 2010/2011 

Hudobný odbor: 
V septembri 2010 vznikla teenegerská popová formácia s eduka�ným a prezenta�ným zámerom 
“Music&Fellows” pod vedením Mgr. art. Martina Mintála. Takmer okamžite po svojom vzniku sa za�ala 
zapája� do významných podujatí organizovaných školou, ako aj do podujatí organizovaných NR SR alebo 
Hlavným mestom SR Bratislavou.  
Popri už existujúcich hudobných telesách ako “Rock Kids” a “Jazz na Ex”, ktoré sa venujú formovaniu 
umeleckého vkusu ako aj interpreta�ného umenia rockovej a jazzovej hudby, vzniklo takto na našej škole teleso 
venujúce sa špeciálne edukácii popovej hudby. 

Výtvarný odbor: 
Okrem kresby, ma�by, grafiky, modelovania, dekoratívnych �inností, po�íta�ovej grafiky, digitálnej fotografie 
a softwarového vybavenia Corell Flash a Photoshop sa v rámci po�íta�ovej grafiky zavádzajú demonštrácie 
multimediálnych smerov (ak�né umenie, performancie, neokonceptuálne umenie) a viaceré inovácie  
v oblasti animovanej tvorby. Žiaci sa u�ia pracova� s anima�nými programami 2D, 3D snímané kamerou a to 
v realizácii konkrétnych úloh. Pedagógovia formou fotodokumentácie informujú žiakov o aktuálnom dianí 
vo svete výtvarného umenia a za�le�ujú do vyu�ovacieho procesu aj alternatívne úlohy ako kinetické umenie, 
inštalácie a pod. 
�

Literárno-dramatický odbor: 
V rámci LDO sa v�aka spolupráce pedagógov ktorí ho zastrešujú zrodili viaceré divadelné projekty, ktoré si 
hne� získali ve�ké sympatie nielen detí a rodi�ov, ale aj širokého publika na všetkých vystúpeniach ktorých sa 
zú�astnili. Podarilo sa im vytvori� most medzi hereckým a hudobným talentom detí formou hudobného 
sprievodu (klavírnych improvizácií) k malým dramatickým útvarom a malým javiskovým formám.  
Deti sa u�ia pracova� a prezentova� so sú�asnými technológiami ako sú tvorba prezentácií, práca s literárnymi 
zdrojmi na internete, práca s mikrofónom v rámci prípravy na moderovanie, digitálnymi nahrávacími 
zariadeniami, práca s kamerou, videom a zvukom.  

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30. 6. 2011: 

Študijný 
odbor/oddelenie 

záujmových 
útvarov 

Fyzický po�et 
PZ 
k 

15.9.2010 

Fyzický 
po�et PZ 

k 30.6.2011 

Po�et tých, 
ktorí mali  

nižšiu 
vyu�ovaci

u 
povinnos�

Po�et tých, 
ktorí mali 

vyššiu  
vyu�ovaci

u 
povinnos�

Po�et PZ, ktorí 
pracujú na 

dohodu 
o vykonaní 

práce (DVP) 
alebo dohodu 
o vykonaní 

�inností (DV�) 

HO 45 47 29 18 11 

TO  2  2  2  0  2 

LDO  2  2  2  0  1 

VO  6  6  5  1  0 

iné      2 

Spolu: 55 57 38 19 16 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 

Kvalifika�né predpoklady sp��ali všetci pedagogickí zamestnanci. 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 
Uvádzanie do praxe 2 2   

Priebežné - aktualiza�né 2 2   

Špecializa�né inova�né 0 0   

Špecializa�né kvalifika�né 0 0   

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 0 0   

Aktualiza�né vzdelávanie, ktorého poskytovate�om bol OZ PŠaV na Slovensku s názvom: 

1. Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu ukon�ili 
Závere�nou prácou „Kolektívne vyjednávanie a jeho právna úprava v SR“ 15. 09. 2010 Mgr. Anna 
Miklovi�ová a “ Základné stratégie vyjednávania“ 15. 9. 2010 PaedDr. Jana Königsmarková. 

2. Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre za�iato�níkov ukon�ila  
Závere�nou prácou: “Vytváranie partov v nota�nom programe Sibelius”  
02. 04. 2011 PaedDr. Jana Königsmarková.  

3. Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokro�ilých ukon�ila  
Závere�nou prácou: “Výchova k telesne zakotvenému vnímaniu hudby”
28. 05. 2011 PaedDr. Jana Königsmarková. 

4. Sociálny dialóg, rodová rovnos	 a partnerstvo v Európe a vo svete ukon�ila
Závere�nou prácou: “Vzdelávací systém vo Francúzsku – Hudobné školstvo vo Francúzsku” 

      29. 05. 2011 PaedDr. Jana Konigsmarková. 

Pedagógovia sa priebežne zú�ast�ovali rôznych pedagogických a interpreta�ných seminárov, workshopov, 
venovali sa koncertnej �innosti a nahrávaniu: 

• Výtvarné alternatívy 2011: kurz alternatívnych metód vyu�ovania vo VO 
Alena �ažká, Mgr. Antónia Mišeková, Zuzana Krutá,

• Kurz PC grafiky 
Tuzana Krutá, 

• Workshop improvizacie na ZUS Exnarova, 19. 10. 2010, 15. 3. 2011 
M. Matejka, 

• Workshop vo�nej improvizácie v Prahe pod vedením Xaviera Charlesa, 25. 2. – 27. 2. 2011
M. Matejka (ako participant),

• Workshop vo�nej improvizácie v Prahe pod vedením Franza Hautzingera, 3. 6.  – 5. 6. 2011
M.   Matejka (ako participant),

• Arttokaj (kompozícia a vo�ná improvizácia) pod vedením Daniela Mateja, 25. 7. – 31. 7. 2011
M. Matejka (ako participant),

• Koncertná �innos	 s Unknown Artist Trio,
• Mediálna výchova v otvorenom priestore (Slovenská Televízia, Prix Danube) 21. 10. – 22. 10. 2010 
� Mgr. A. Miklovi�ová, Mgr. A. Mišeková, PhDr. 	. Hrdináková. 

Pedagógovia Martin Vasil, Matúš Plavec: 
- nahrávanie nového singla kapely Clinic Music v Studiu „J”, 
- vystúpenia na festivaloch – Rio festival na Rudave, 1. miesto v sú�aži mladých kapiel, 
- DVD kapely Clinic music.
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Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  

Na Galakoncerte u�ite�ov ZUŠ Exnárova 6 boli ocenení traja „Najúspešnejší pedagógovia roka“: 
Alena �ažká (VO), Gabriela Badlíková (HO), Anton Lan�ari� (HO). 
Túto cenu ude�uje riadite�ka ZUŠ každoro�ne u�ite�om, ktorí sa najviac zaslúžili o významné výsledky školy. 

Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 

1.  Tvorivá dramatika v práci s detským �itate�om: Kurz tvorivej dramatiky pre knihovníkov (Tur�ianska 
knižnica v Martine) 25.10.2010,  PhDr. 	. Hrdináková – lektorovanie kurzu. 
Frekventantmi kurzu boli slovenskí a po�skí detskí knihovníci. 

2.  „Rozprávkové vretienko“(Bratislava): celoslovenská sú�ažná prehliadka v interpretácii rozprávok 
16.4.2011, PhDr. 	. Hrdináková – �len poroty.  

3.  ”Smery metodického myslenia v oblasti výu�by slá�ikových nástrojov” (Akadémia umení v B. Bystrici): 
 vysokoškolské skriptá vydané v roku 2011, Mgr. Z. Bou
ová, PhD – autorka skrípt.  

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30. 6. 2011 

Údaje o po�te NZ školy k 30. 6. 2010 

Priemerné platy zamestnancov školy 

a)  Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu: 724,32 EUR 
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu: 460,74 EUR 

ZUŠ  Fyzický 
po�et 
NZ. 

Z toho fyzický 
po�et 

zamestnancov, 
ktorí vykonávajú 

v   základnom 
úväzku viac  

kumulovaných 
pracovných 
�inností 

Po�et NZ., 
ktorí 

pracovali na 
kratší prac. 
úväzok  ako 
je základný 

úväzok 

Po�et  NZ, ktorí 
pracovali na vyšší 

pracovný ako 
je základný úväzok 

Po�et NZ, ktorí 
pracovali na 

dohodu 
o vykonaní 
práce alebo 
�inností 

3,89 4 1 2 0 2 

ZUŠ  Fyzický 
po�et NZ 

Z toho fyzický 
po�et NZ, ktorí 
vykonávajú v  
 základnom 
úväzku viac  

kumulovaných 
pracovných 
�inností 

Po�et NZ, 
ktorí pracovali 
na kratší prac. 
úväzok  ako je 

základný 
úväzok 

Po�et NZ, ktorí 
pracovali na 

vyšší 
pracovný ako 
je základný 

úväzok 

Po�et NZ, 
ktorí pracovali 

na dohodu 
o vykonaní 
práce alebo 
�inností 

3,89 4 1 2 0 2 
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IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Koncert žiakov ZUŠ 220 Prezentácia našich žiakov pred verejnos�ou. 

Tematické interné koncerty 105 „Ku d�u matiek“, „Fašiangový“, „Viano�ný“, „Šiltovkový“, 
„Koncert žiakov II. stup�a a ŠPD“ – kultúrny program  
pri príležitosti rôznych sviatkov. 

Výchovný koncert pre MŠ  14 Ukážky hry na rôzne hudobné nástroje pre deti MŠ. 

Triedne besiedky 564 Oboznámenie rodi�ov s pripravovanými aktivitami ZUŠ 
a rozpo�tom ZRPŠ.  

Viano�ný koncert 25 Prezentácia výkonov našich žiakov, spolo�ná rozlú�ka  
so starým rokom. 

„Vianoce s Music&Fellows 
a RocKids“ 

11 Reprezenta�ný koncert s viano�nou tematikou. 

„Rozprávkové Vianoce“ 16 Prezentácia prác s Viano�nou tematikou na verejnosti. 

„Viano�ný koncert“ 17 Verejné vystúpenie našich najlepších sólistov a ansámblov 
v Zichyho paláci.  

Koncert ku „D�u u�ite�ov“ 23 Vystúpenie žiakov ku „D�u u�ite�ov“ v Dome kultúry 
Ružinov.  

„Jarné variácie“ – koncert 
žiakov, BKI 

21 Prezentácia práce žiakov na verejnosti. 

Koncert žiakov  8 Koncert žiakov na �lenskej schôdzi ZO SZ�P d�a 24.03.2011. 

„Rozmarné drobnosti“  35 Spojenie hudobného a literárno-dramatického odboru – deti 
de�om. Vystúpenie komorného súboru Exnár�atá a divadielka 
LDO. 

Výchovný koncert pre MŠ  11 Oboznámenie detí z MŠ Západná s možnos�ami hry  
na keyboarde. 

„Galakoncert u�ite�ov“ 13 Ocenenie „Najúspešnejšieho u�ite�a roka“ a prezentácia 
u�ite�ov ako koncertných umelcov v Pálffyho paláci  
na Zámockej ulici. 

Absolventský koncert 10 Prezentácia výkonov absolventov I. a II. stup�a HO  
v Koncertnej sále ZUŠ. 

„Absolventský koncert“ 13 Prezentácia výkonov absolventov I. a II. stup�a HO  
na verejnosti v Zichyho paláci. 

„Závere�ný koncert“ 38 Vystúpenie našich najlepších sólistov a ansámblov  
v Primaciálnom paláci. 

Výchovný koncert pre ZŠ  10 Ukážky hry na rôzne hudobné nástroje pre deti ZŠ  
v koncertnej sále ZUŠ Exnárova. 

„RocKids“ 16 Prezentácia rockovej kapely na profesionálnej úrovni  
vo ve�kej sále DK Ružinov. Bola zabezpe�ená videoprojekcia 
a spolupráca so slá�ikovým orchestrom Národného divadla 
a Slovenskej filharmonie. Na koncerte odzneli aj vynikajúce 
úpravy diel autorov klasickej hudby. 

„S hudbou k priate�om“  23 Prezentácia výkonov našich žiakov na verejnosti – BKI. 

„Svet o�ami detí ZUŠ 
Exnárova“ 

 Informa�ná, zhodnocovacia a inšpiratívna výstava prác našich  
žiakov VO na Bratislavskom hrade.  

„Tane�ná akadémia“  45 Vystúpenie TO vo ve�kej sále DK Ružinov. 

„Slávik Slovenska 2011“ 19, 20, 23 Organizácia školského, obvodného aj krajského kola sú�aže 
v �udovom speve – popularizácia �udovej piesne 
medzi mladou generáciou. 
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Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

„Tri oriešky pre R. Rikkona“ 7 Prezentácia talentovaných žiakov bratislavských ZUŠ 
v spolupráci R. Rikkonom. 

Koncert „Vinobranie“ 1 Ú�as� spevá�ky M. Sýkorovej na hlavnom programe 
Vinobrania.  

Koncert  „Dúbravské hody“                                                   1 Kultúrny program pre obyvate�ov mestskej �asti Dúbravka. 

„Mladí tvorca na rozhraní“ 
v rámci festivalu ,,Nová 
slovenská hudba 

 Oboznamovanie sa so sú�astnou slovenskou hudbou v podaní 
žiakov ZUŠ a profesionálnych interpretov. 

„De� otvorených dverí NR SR“  9 Celove�erná produkcia kapiel „Music&Fellows“ a „Jazz  
na Ex“ pri príležitosti výro�ia 17. novembra –  spomienka  
na výro�ie.  

Benefi�ný koncert pre Mgr. 
Srholca 

 Každoro�né ú�inkovanie pedagóga M. Eliášovej pre sociálne 
slabších so sídlom v Podunajských Biskupiciach. 

„Viano�ný koncert“   Spolupráca komorného orchestra „Exnár�atá“ 
s profesionálnym symfonickým orchestrom v DPOH. 

„Bratislava pre všetkých“   Kultúrny program kapely „Jazz na Ex“ na Hlavnom námestí, 
komorného orchestra „Exnár�atá“ a sólistov v Pállfyho  
a Primaciálnom paláci pre obyvate�ov a návštevníkov 
Bratislavy pri príležitosti „D�a otvorených dverí“.  

„De� detí“  8 Koncert kapely „Music&Fellows“ na štadióne Slovanu 
pri príležitosti MDD.  

Výsledky zo sú	aží HO: 

• �arovná flauta, celoslovenská sú�až v hre na zobcovú flautu 
M. Mikušková  ú�as� v 3 kategórii,  

• Musika Camerata Ján Albrecht 2010, celoslovenská sú�až v komornej hre  
A. Svatík a A. Púchovská, Strieborné pásmo v 2. kategórii,  
A. Púchovská a M. Matejko, Strieborné pásmo v 2. kategórii,  
T. Hajduk a J. Boskovi�ová, Bronzové pásmo v 2. kategórii  

• Dni Miloša Ruppeldta 
J. Paradeiser, 3. miesto v 1. kategórii,  
P. Šolcová, 3. miesto v 2. kategórii,

      Donghao Wang, �estné uznanie,  
      F. Janák, M. Mikušková, M. Matejko, L. Maniaková, A. Púchovská, Diplom za ú�as�,  
• Celoslovenský Detský interpreta�ný festival J. Cikkera 
      J. Paradeiser, Zlaté pásmo v 2. kategórii,   
      Magdaléna Šolcová, Brondzové pásmo,  
• Nitrianska lutna
      M. Minarovi�, Zlaté pásmo v 2. kategórii, 
      Katarína Romanová, Strieborné pásmo v 2. kategórii,
      Dávid Liu, Bronzové pásmo v 2. kategórii,
      D. Liu a M. Minarovi�, štorru�ná hra, Zlaté pásmo, 
• Prehliadka mladých gitaristov 
      M. Maco, Bronzové pásmo v 3. kategórii,  
• Muzikálová hviezda Šamorín 
      K. Rybárová, 1.miesto, 

Z. Poláková, D. Abrman, 3.miesto,  
• H�adá sa muzikálová hviezda 

Z. Poláková, 2. miesto v 1. kategórii, 
• Slávik Slovenska/krajské kolo  
     Z. Poláková 3. miesto v 3. kategórii, 

R. Abrman 3. miesto v 2 kategórii,  
 P.Šolcová 1. miesto v 1. kategórii,  
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• Slávik Slovenska/celoslovenské kolo  
 P.Šolcová 2. miesto v 1. kategórii, 
• Piese� Lýdie Fajtovej 

P. Šolcová, 1. miesto v A. kategórii,  
• finále celoštátnej sú	aže Zp�vá�ek 

Z. Poláková, diplom za ú�as�, 
• Galakoncertoch Slávik 2010 v Pieš	anoch v Dome umenia 

Z. Poláková, ú�inkovanie na koncerte, 
P. Šolcová, ú�inkovanie na koncerte, 

•Po�akovanie za ú�as	 a úspešnú reprezentáciu školy na prehliadke žiakov bratislavských škôl  
v hre na   keyboarde, 

      Karolína Taká�ová, Nikola Hincová, u�as�. 

Sú	aže, výstavy a prezentácia žiakov VO: 

• Vesmír o�ami detí 
      Š. Krivda 1. miesto v V. kategórii, 
 N. Šašinková 1. miesto v I. kategórii, 
• Pre�o som na svete rád, medzinárodná sú�až
   Z. Foglszinger, cena ve�vyslankyne Daniely Rozgo�ovej, 
      Anna Bojová, mimoriadna cena gen. riadite�a Národného osvetového centra, 

Ondrej Zarevúcky 3. miesto,  
• sú	až Novoro�enky 2011 (Rimavská Sobota) 
 Hana Kliká�ová 2. miesto,  
•Detská mapa sveta 2011, kartografickej sú�aže Paríž 
      Monika Szundiová 2. miesto a postup do medzinárodného kola,  

Tomáš Sokol, práca ocenená v I. kategórii,  
 Kamila Horváthová, práca ocenená v II. kategórii, 
 Júlia Ká�erová, Kristína Tomajková, pochvala za ú�as�, 
• Umenie zblízka, celoslovenská sú�až 

prestížne ocenenie, tento projekt organizuje GMB, 
 • Ma�ovaná ZUŠKA 
      Alexandra Pussová, Norbert Molnár, Patrícia a Renné Hauskrechtové, kolektívna práca-   hlavná cena Ex 

Aeque, 
5 žiakov diplom za ú�as�, 

•Výtvarné alternatívy (Považská Bystrica) 
ú�as� a vystavené práce, 

• Tady bydlím, to jsem já (Lidice) 
Karol Paluska, medaila za mimoriadne úspešnú výtvarnú prácu, 

• Viano�ná poh�adnica,  
 ú�as� na sú�aži, 
• Senecká dúha 

ú�as� na sú�aži, 
• Dajme stromom šancu  
 Veronika Gurková, 3. miesto,  
 Dajana Maršovská, 2. miesto, 
 Jakub Gajdoš, 1. miesto za animáciu, 
 Václav Belický, 2. miesto za animáciu, 
 Szolt Foglszinger, 3. miesto za animáciu,  
• Lidice, medzinárodná detská výtvarná sú�až

Karol Paluska, pamätná medaila za mimoriadne úspešnú prácu   
• Bratislava pre všetkých 

Stánky na Hlavnom námestí pri príležitosti „D�a otvorených dverí“, 
• Svet o�ami detí ZUŠ Exnárova 

Výstava prác žiakov na Západnej terase Bratislavského hradu, 
•Tvorba propaga�ných materiálov pre školské podujatia, 
•Tvorba plakiet pre sú	až „Slávik Slovenska“. 
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Verejné vystúpenia a sú	aže TO a LDO 

• Tane�ná akadémia v DK Ružinov, 
• Rozmarné drobnosti – slovesno-dramatická �as� programu v DK Ružinove, 
• Deti de	om, vystúpenie LDO pre žiakov ZŠ Borodá�ova 
  
•Hviezdoslavov Kubín 

A. Martiš, 3. miesto v obvodnom kole, 
•Prednášam teda som, celoslovenská prehliadka v experimentálnom prednese 
 A. Martiš, špeciálna cena poroty, 
• Rozprávky bratov Grimmovcov 

ú�as� na festivale. 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy  

Vyzývate�   
na predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt školy 

Názov projektu Cie� projektu a cie�ová skupina 

Termín 
za�atia 
realizácie 
a 
ukon�enia 
realizácie 

Vlastný projekt školy „RocKids“ V zmysle nových koncepcií „Moderná 
tvár ZUŠ Exnárovej“ – objavovanie 
umenia aj prostredníctvom IKT a 
experimentálneho projektu, vznikol 
na našej škole projekt „RocKids. 
Jeho cie�om je umožni� mládeži  
so záujmom hra�, cvi�i�, vystupova�, 
hudobne, kultúrne a spolo�ensky rás�
v spolo�nosti �udí, priblíži� jej 
profesionálny hudobný život, nau�i� ju 
ako sa správa� na javisku, ako 
komunikova� a ako pozitívne vplýva�  
na publikum. 
Cie�ovou skupinou sú žiaci 
dychového, gitarového, strunového, 
klávesového, slá�ikového, bicieho 
a speváckeho oddelenia a to v rámci 
orchestra 20 �lenov + 50 ostatní 
interpreti, mládež, umelecké agentúry 
a vzdelávacie inštitúcie. 

apríl, máj, 
jún 2011 

Grant  EÚ YEAH 3 Cie� projektu: ojedinelý prístup 
k prezentácii hudby v širšom 
spolo�enskom kontexte. 
Cie�ová skupina žiaci rôznych 
vekových kategórií 

Projekt 
neúspešný 

Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja 

Hudbou k priate�stvu Cie� projektu: výmena skúseností 
a spolo�né kultúrne podujatia, 
workshopy. 
Cie�ová skupina: u�itelia, žiaci, 
rodi�ia

Projekt 
schválený, 
zatia�
nerealizova
ný 
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Základná umelecká škola Exnárova 6 je partnerom projektu: „Vytvorenie internetovej siete 
impulzných centier pre podporu turistických informa�ných kancelárií a rozvoj cestovného ruchu  
v prihrani�nom regióne s Rakúskom“. Impulzné centrum zriadené v Základnej umeleckej škole Exnárova 6, 
pobo�ka Orenburská  �. 31,  zabezpe�uje umelecké programy a rozmanité výmenné podujatia s dôrazom  
na  kultúrne dedi�stvo Slovenska – �udovú hudbu, tradi�né remeslá.  

ZUŠ Exnárova je organizátorom Medzinárodnej interpreta�nej sú�aže v hre na plechové dychové 
nástroje v sólovej i komornej hre žiakov základných umeleckých škôl. Sú�až sa koná v prepojení 
s Medzinárodným hudobným festivalom Brass Seans. V novembri 2010 sa uskuto�nil 4. ro�ník sú	aže v rámci 
Medzinárodného hudobného festivalu Brass Seans.  

ZUŠ Exnárova na�alej rozvíja spoluprácu s hudobnou školou Galambos János Zeneiskola 
v Budapešti/Ma�arsko a s hudobnou školou Music-a-la-mobile v Zurndorfe/Rakúsko. Spolupráca prebieha 
formou výmenných stretnutí pedagógov a žiakov, spolo�ných koncertov a odovzdávaní si nových skúseností.

V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

Inšpek�ná �innos� sa neuskuto�nila.

VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ 

Vykonanou následnou finan�nou kontrolou boli zistené administratívne nedostatky pri plnení 
pracovných povinností niektorých zamestnancov ZUŠ. 
Tieto administratívne pochybenia boli zaprí�inené predovšetkým dlhodobou absenciou obsadenosti pozície 
personalistky, ktorej úlohou je o. i. kontrolova� a koordinova� �innosti súvisiace s odovzdávaním a riadnym 
vyp��aním dokumentov slúžiacich ako podklad k tvorbe mesa�ných výplat zamestnancov.  
Vedúci zamestnanci na jednotlivých úsekoch riadenia, resp. jednotlivých detašovaných pracoviskách boli 
písomne upozornení na dôsledné plnenie pracovných povinností a dodržiavanie platných zákonov SR  
pri výkone svojej funkcie.  
Od marca 2011 ZUŠ Exnárova 6 zamestnáva na pozícii personalistky novú zamestnanky�u, ktorá je oboznámená 
so zistenými nedostatkami uvedenými v správe a jej nápl�ou práce je o. i. kontrolova� výkazy dochádzky 
zamestnancov odovzdané jednotlivými vedúcimi detašovaných pracovísk a dôsledne dodržiava� platné zákony 
SR tak, aby k zisteným nedostatkom viac nedochádzalo.  

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

ZUŠ Exnárova 6 sídli v nedostato�ných a nevyhovujúcich priestoroch.  
Vo zverenej budove na Exnárovej 6 sídli aj materská škola (nateraz stále bez zmluvného zabezpe�enia 
nájomného vz�ahu).  
Priestory na Exnárovej 6 sú pre potreby ZUŠ nedostato�né, vyu�ovanie musí prebieha� aj v detašovaných 
pracoviskách na iných základných školách. Priestory, ktoré má ZUŠ k dispozícii využíva len na vyu�ovací 
proces. Vybavenie tried a u�ební nie je dostato�né, vyžaduje si neustále dop��anie, údržbu a opravy. 

Zabezpe�enie vyu�ovacích priestorov šk. r. 2010/2011: 
V tomto školskom roku boli obnovené zmluvné záväzky so 6 detašovanými pracoviskami: 
ZŠ Borodá�ova, ZŠ Ostredková, ZŠ Drie�ová, ZŠ Mierová, CV� na Kulíškovej a pobo�ka na Bancíkovej. 
K vyu�ovaniu bolo potrebných 45 tried:
Exnárova 6  15 tried, koncertná sála, 
Orenburská 31 9 tried, 
CV� Kulíškova  2 triedy, 
Bancíkovej 2  2 tane�né sály, 3 triedy, 
ZŠ Ostredková  6 tried, 
ZŠ Borodá�ova 3 triedy, 
ZŠ Drie�ová  1 trieda, 
ZŠ Mierová  3 triedy. 
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ZUŠ sa už nieko�ko rokov potýka s priestorovými problémami.  
Ideálnym riešením by bolo získanie samostatnej budovy, ktorá by priestorovo z prevažnej miery nahradila 
detašované pracoviská, ktoré sú síce polohovo výhodné pre žiakov navštevujúcich uvedené ZŠ, ale nastáva 
komplikovanejšia komunikácia a spolupráca medzi pedagógmi a vedením.  Zárove� ve�ké, �asto neestetické 
triedy sú pre potreby ZUŠ nevyhovujúce. ZUŠ nemôže realizova� svoj programový zámer a naplno využi�
umelecko-pedagogický potenciál. Opakovaným problémom je platenie energií za prenajaté priestory v ZŠ, 
pretože ide o finan�né výdavky, ktoré sú prí�ažou prevádzkového rozpo�tu našej školy. 

Školský rok 2010/2011 v oblasti opráv a údržby u�ebných pomôcok a priestorov bol pozna�ený 
celospolo�enským dosahom finan�nej krízy. Na opravu a údržbu priestorov bola venovaná len minimálna 
�as	 rozpo�tu výdavkov. Opravy a údržba sa vykonávali len v nevyhnutných prípadoch, aby nedošlo 
k ohrozeniu zdravia a života žiakov a pedagógov a aby zárove� nebol narušený vyu�ovací proces.  
V nevyhnutnej miere boli zabezpe�ované aj revízie elektrických zariadení v súlade s bezpe�nostnými predpismi. 
Exnárova 6, Orenburská 31:  
V týchto priestoroch bola vykonaná štandardná oprava a údržba u�ebných pomôcok, kancelárskej techniky 
a hudobných nástrojov.  
  

Prenájmy priestorov v šk. r. 2010/2011 ZUŠ Exnárova 6 nerealizovala z dôvodu nevysporiadaného 
správcovstva budovy na Exnárovej 6 a  Bancíkovej 2. Priestory na Exnárovej 6 boli zverené do správy ZUŠ 
Exnárova 6 v závere školského roka. 

VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy v roku 2010 

1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 583 455 EUR.
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov – školné: 75 690 EUR.
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške: 650 EUR boli použité na úhradu zvýšených 
      nákladov na energie (ek. klasifikácia 632001). 
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov – pri ZUŠ Exnárova 6 pracuje ob�ianske združenie 
  „Rodi�ovské združenie pri ZUŠ Exnárova 6“. Toto združenie je samostatným právnym 
 subjektom a participuje na aktivitách školy, pri�om financovanie týchto aktivít je v súlade s vnútorným 
 poriadkom združenia. 
5. Iné finan�né prostriedky: 376 EUR na organizovanie krajského kola sú�aže Slávik Slovenska 2010. 

IX. Ciele, ktoré si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  

Koncep�ný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Exnárova sú 
založené na modernom, dynamickom a tvorivom prístupe zameranom na potreby a požiadavky širokej 
verejnosti: žiakov, rodi�ov, vzdelávacích a iných organizácií.  
Všeobecné ciele a poslanie ZUŠ Exnárova vychádzajú z koncepcie programu realiza�ného tímu školy, obsahom 
ktorého je kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie našich žiakov.  
Svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cie�mi, obsahom a organizáciou vzdelávania v plnej 
miere sp��ajú požadované atribúty umeleckej školy s významným kultúrno-výchovným poslaním.  
Naša organizácia poskytuje vzdelanie i sociálne znevýhodneným de�om z Domu sociálnych služieb Rosa, ktoré 
prostredníctvom špeciálneho pedagogického prístupu rozvíjajú svoj umelecký potenciál. 
ZUŠ Exnárova svojou �innos�ou a svojim zameraním predstavuje významnú a zmysluplnú sú�as� programu 
výchovy a vzdelávania vo svojom regióne a patrí k ú�innému nástroju, ktorý usiluje o potlá�anie negatívnych 
prejavov správania sa, drogovej závislosti a kriminality.  
Ciele:
1. Moderná škola = moderný u�ite� = moderný žiak.  
2. Zavádzanie informa�no-komunika�ných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu.
3. Oboznamovanie žiakov s modernými informa�nými technológiami, s novodobými aspektmi z oblasti
 umenia (hudobného, tane�ného, výtvarného, literárno-dramatického) a realizácia obsahovej prestavby 
 konkrétneho vyu�ovacieho predmetu. 
4. Poskytovanie základne pre štruktúrované umelecké vzdelávanie v oblasti po�íta�ovej gramotnosti.  
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Prioritným cie�om Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Exnárova je zavádzanie informa�ných technológií 
a multimediálnej techniky do vyu�ovania, rozširovanie ponuky výchovy a vzdelávania a zvyšovanie kvalitatívnej 
úrovne školy.  

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom sa sústre�ujeme na: 
• integrovanie IKT do vyu�ovania, 
• využitie IKT na spoluprácu medzi školami, 
• zabezpe�enie IKT kompetencií pre u�ite�ov, 
• zabezpe�enie prístupu k IKT pre žiakov a u�ite�ov, 
• využívanie IKT vo vyu�ovacom procese a aj mimo vyu�ovania. 
V sú�asnosti sa informa�né technológie využívajú vo všetkých umeleckých odboroch. Po�íta�ová gramotnos� sa 
tak stáva nevyhnutnou podmienkou uplatnenia úspešného absolventa na trhu práce.  
Špecifiká študijných odborov s dôrazom na využitie IKT:

V hudobnom odbore vyu�ujeme hru na všetky hudobné nástroje, t.j. aj elektronické ako sú keyboard, 
elektrická gitara a to so zameraním na rôzne hudobné štýly a žánre – v sólovej i komornej hre: klasická hudba, 
�udová hudba, džez, muzikálová hudba, rocková hudba, populárna hudba. 

IKT v hudobnom odbore využívame vo viacerých rovinách: 

• elektronické hudobné nástroje, digitálne spracovanie hudby, 
• komponovanie a �alšie spracovanie materiálu, 
• digitálne zdroje umeleckých diel, 
• eduka�né hudobné programy. 

Dôraz kladieme na rozvoj a materiálno-technické vybavenie komorných telies: 

„Exnár�atá“: charakteristické hudobné teleso, ktoré vzniklo spoluprácou akordeónového a komorného súboru. 
Špeciálnou formou, �innos�ami a cie�mi udržiava súdržnos� kolektívu a programovo sa zameriava na rozvoj 
myšlienky hudobnej komunikácie na základnej úrovni. Zoskupenie využíva podporu elektronických nástrojov  
na dotvorenie zvukovej kompaktnosti. 

„RocKids“: skupina mladých hudobníkov usilujúca o estetickú komunikáciu špecializovanú na rockovú hudbu. 
Rozvíja paralelne viaceré rockové štýly populárnej hudby a experimentuje s rôznymi hudobnými formami 
a typizovanými prezentáciami. Pracuje s modernou aparatúrou, osvet�ovacou technikou a vhodnou formou 
spracováva najnovšie trendy z oblasti digitálnej hudby.  

„Jazz na Ex“: džezová formácia špecializujúca sa na  swing, big band jazz a classic rock, dance music. 
Formácia pracuje s modernou aparatúrou a vhodnou formou spracováva najnovšie trendy z oblasti digitálnej 
hudby. 

„Music&Fellows“: teenegerská popová formácia s eduka�ným a prezenta�ným zámerom.

Hudobná náuka: cie�om vyu�ovania je aplikovanie tvorivého prístupu v rámci výchovno–vzdelávacieho 
procesu, komplexnejšie žiakom priblíži� a poukáza� na vzájomné súvislosti tvarovania a vývoja hudobného 
procesu.  

Improvizácia: odha�uje žiakom nové špecifiká hudobnej re�i a žiaci sa s tvorivým individuálnym prístupom 
u�ia definova� základné improviza�né vlastnosti a rozvíjajú základné atribúty improviza�ného myslenia  
s použitím základných moderných nástrojov IKT. 

Jazzová harmónia: prináša ustálené, obrazné a expresívne spojenie zavedených harmonických koncepcií 
v džeze a prepojenie druhovo západnej harmonickej teórie a praktiky. Žiaci postupne nachádzajú súvislostí 
medzi jazzovou harmóniou a tradi�nou klasickou harmóniou vrátane zavádzania príslušných nota�ných techník.  

Výtvarný odbor je sú�as�ou obsahu všeobecného vzdelávania spravidla ako jeden z esteticko-
výchovných predmetov. Využíva okrem kresby, ma�by, grafiky, modelovania, dekoratívnych �inností aj 
po�íta�ovú grafiku, digitálnu fotografiu a softwarové vybavenie Corell Flash a Photoshop.  
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Po�íta�ova grafika - digitálna fotografia predstavuje �alší nový prvok pre rozvoj alternatívnej tvorby.  
Žiaci pracujú so špecifickými a náro�nými technológiami, ktoré smerujú k tvorbe multimediálnych projektov. 

Ponuka literárno - dramatického odboru sa sústre�uje na budovanie základného dramatického cítenia 
a prejavu, techniky pohybu, techniky re�i a slovesného prejavu, schopnosti za�leni� sa a spolupracova�  
v rámci tvorivého kolektívu.  

5. Podporovanie verejnej prezentácie sa žiakov a zabezpe�enie ú�asti talentovaných žiakov  
na sú�ažiach celoštátnych i medzinárodných. 

6.  Kladenie dôrazu na rozvoj komorných telies a zabezpe�enie materiálno- technického vybavenia potrebného 
pre kvalitné prezentovanie sa na verejnosti. 

7.  Prehlbovanie tvorivej spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami a odbormi (HO, TO, VO, LDO), ktorej 
výsledkom sú a budú pútavé multimediálne umelecké projekty. 

8.  Rozvíjanie medzinárodných aktivít a partnerských vz	ahov s inými školami formou výmenných 
koncertov žiakov a pedagógov a seminárov zameraných na obohatenie pedagogických metód. 

9.  Prehlbovanie kultúrnej spolupráce s organizáciami, charitatívnymi inštitúciami a domom sociálnych 
služieb ROSA. 

10.Rozvíjanie služieb impulzných centier  - cezhrani�nej spolupráce. 

11.Kladenie dôrazu na osobnostný – kvalifika�ný rast zamestnancov.   

12.Zabezpe�enie plynulého chodu a života školy v podobe bezpe�nej, podporujúcej a podnetnej klímy, klímy 
dôvery, otvorenej komunikácie a korektných vz	ahov.  

13.Udržiavanie a �alšie rozvíjanie statusu ZUŠ Exnárova – školy, ktorá je otvorená novým podnetom a svojou 
existenciou výrazne vplýva na proces kultúrneho a spolo�enského diania vo svojom regióne. 

Vyhodnotenie plnenia koncep�ného zámeru: 

Všetky uvedené body sa nám darí postupne úspešne realizova�. Je dôležité podotknú�, že uvedený 
koncep�ný plán predstavuje dlhodobejší záber v rámci realizácie a je ovplyvnený finan�nými dotáciami, ktoré sú 
potrebné na materiálne a personálne zabezpe�enie jeho realizácie. Výsledky úspešnosti plnenia sú badate�né 
v rámci uvedených zrealizovaných podujatí, projektov, výsledkov zo sú�aží a najmä neutíchajúcemu záujmu 
�alších detí navštevova� našu školu.  
Ako hlavné priority treba spomenú� v rámci výtvarného odboru zvýšený záujem o po�íta�ovú grafiku, 
animáciu a fotografiu. V rámci hudobného odboru stúpajúcu popularitu rockového zoskupenia „RocKids“, 
jazzovej formácie „Jazz na Ex“, popovej formácie „Music&Fellows“ ako aj komorného orchestra „Exnár�atá“. 
Na rozvoj komorných telies, ktoré sú pýchou našej školy kladieme ve�ký dôraz.  
Prostredníctvom atraktívneho u�ebného plánu v jednotlivých odboroch a oddeleniach sa snažíme vyhovie�
širokému záujmu moderných žiakov, pre ktorých umelecké vzdelanie v sú�asnom pretechnizovanom svete 
predstavuje nad�asovú kvalitu v rámci rozvoja emo�nej inteligencie, ako i rozvoja ich osobnosti.  
Škola v našom po�atí predstavuje centrum výchovno-vzdelávacieho procesu, kultúrneho a spolo�enského diania 
pre žiakov, u�ite�ov, rodi�ov a verejnosti vo svojom regióne.

Návrh projektu alebo  koncep�ného zámeru rozvoja školy na šk. r. 2011/2012 

Koncep�ný zámer rozvoja školy na nasledujúci šk. r. 2011/2012 bude vychádza� z bodov spomenutých 
v koncep�nom pláne zo šk. r. 2010/2011 a obsahového zamerania školy uvedeného v Školskom vzdelávacom 
programe.  
Na�alej budeme žiakom poskytova� široký výber študijných smerovaní v rámci ich prejaveného záujmu 
o štúdium a rozvíja� aplikovanie moderných metodík vo výchovno-vzdelávacom procese s dôrazom na tvorivý 
prístup žiaka a pedagóga. 
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Vynikajúce výsledky našich žiakov zo speváckeho oddelenia v sú�aži „Slávik Slovenska“ ako aj propagáciu 
slovenskej �udovej piesne budeme podporova� založením nového komorného zoskupenia 	udová hudba 
„Exnárik“. 
Našu snahu umožni� mládeži so záujmom hra�, cvi�i�, vystupova�, hudobne, kultúrne a spolo�ensky rás�
v spolo�nosti �udí, snahu priblíži� im profesionálny hudobný život, nau�i� ich komunikova�, ako sa správa�  
na javisku a ako pozitívne vplýva� na publikum reprezentuje jeden  z našich �alších projektov – „RocKids“. 

X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši	 vrátane návrhov opatrení  

Škola v oblasti vzdelávania dosahuje výborné výsledky vo všetkých svojich odboroch, o �om sved�í 
úspešná reprezentácia našich žiakov na domácich ako aj zahrani�ných podujatiach.  
Na�alej narastá záujem detí navštevova� našu školu, pretože poskytuje výuku na všetky hudobné nástroje, 
široký rozptyl techník v rámci VO a tvorivé vyžitie sa v rámci LDO a TO. V tomto duchu bude škola pokra�ova�
i v nasledujúcom šk. r. 2011/2012.  
Škola sa pozítivne zapísala i pri organizovaní sú	aží, ktoré zastrešovala z poverenia Krajského školského 
úradu. 
Klás� dôraz nielen na vzdelávanie, ale i na výchovu predstavuje maximálnu starostlivos� a zainteresovanos�
pedagóga vo vz�ahu k žiakovi. Musíme zhodnoti�, že oproti minulým rokom sme zaznamenali výrazný pokrok 
a dúfame, že i na�alej sa nám bude dari� posúva� hranicu výchovného a vzdelávacieho faktoru smerom 
ku komplexnejšej pedagogickej �innosti, kde osobnos� žiaka a jej tvarovanie je na prvom mieste. 
Hodnotiaca správa ako reflexia vývoja školy za uplynulý školský rok je podkladom stratégie pre �alšie aktivity. 

Kvalitné vzdelanie potvrdené výbornými výsledkami je podnetom pre �alšiu �innos	  
a aktivity v oblasti slovenského školstva a jeho postaveniu v medzinárodnej konkurencii.  

SILNÉ STRÁNKY 
• Pýchou školy sú jej 4 komorné hudobné 

telesá „Exnár�atá“, „RocKids“, „Jazz na Ex“ 
a „Music&Fellows“.  
V rámci verejného koncertu kapely 
„RocKids“ vo ve�kej sále DK Ružinov bola 
zabezpe�ená videoprojekcia  
a spolupráca so slá�ikovým orchestrom 
Národného divadla a Slovenskej 
filharmónie Na koncerte odzneli aj 
vynikajúce úpravy diel autorov klasickej 
hudby. 

• Škola dosahuje mimoriadne výsledky  
v speváckom oddelení v oblasti �udového 
a muzikálového spevu („Muzikálová 
hviezda“ Šamorín – 1. miesto, „Slávik 
Slovenska“ krajské kolo – 1. miesto v 1. 
kategórii, „Slávik Slovenska“ celoslovenské 
kolo – 2. miesto v 1. kategórii, „Piese� Lýdie 
Fajtovej“ – 1. miesto v A kategórii). 

• Výrazné výsledky dosahujú aj žiaci VO
(„Vesmír o�ami detí – 1. miesto v I. kategórii, 
1. miesto v V. kategórii, „Pre�o som na svete 
rád“, medzinárodná sú�až – cena 
ve�vyslankyne Daniely Rozgo�ovej, 
mimoriadna cena gen. riadite�a Národného 
osvetového centra, „Ma�ovaná ZUŠKA“ – 
hlavná cena EX Aeque, „Dajme stromom 
šancu“ – 1. miesto za animáciu, „Lidice“, 
medzinárodná sú�až – pamätná medaila  
za mimoriadne úspešnú prácu, 

SLABÉ STRÁNKY 
• Nižší po�et žiakov v TO budeme rieši�

zvýšenou pozornos�ou venovanou náboru
nových žiakov v MŠ, na ZŠ ako aj SŠ 
a zavedením nových progresívnych 
a atraktívnych metód vyu�ovania ako aj 
jej obsahovej stránky a personálnou 
stabilizáciou. 
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      „Svet o�ami detí“ – výstava prác žiakov VO  
      na Západnej terase Bratislavského hradu). 

PRÍLEŽITOSTI 
• Vysoká profesionalita a efektívna štruktúra 

pedagógov.
• Škola rozvíja svoj status – status školy,

ktorá je otvorená novým podnetom a svojou 
existenciou výrazne vplýva na proces 
kultúrneho a spolo�enského diania vo svojom 
regióne. 

• Zabezpe�enie plynulého chodu a života školy 
v podobe bezpe�nej, podporujúcej a podnetnej 
klímy, klímy dôvery, otvorenej komunikácie, 
korektných vz�ahov a kultúry v školstve.

RIZIKÁ  
• Pretrvávajúce priestorové problémy, kvôli 

ktorým ZUŠ nemôže plnohodnotne 
realizova� svoj programový zámer 
a naplno využi� umelecko-pedagogický 
potenciál. 

• Finan�né zabezpe�enie, ktoré musí škola 
rieši� v súlade s pokynmi svojho 
Zria�ovate�a Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy. 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov  
na pracovnom trhu alebo ich úspešnos	 prijímania na �alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í 

1. Daniel Urbán, Konzervatórium BA
2. Daniel Eduard Kalický, Konzervatórium BA 
3. Barbora Illíková, SUŠ BA, Sklenárova 7
4. Fanni Urbán, SSU� animovanej tvorby 
5. Micheala Beláková, SSU� animovanej tvorby
6. Katarína Tóthová, ŠUV Bratislava
7. Michal Golák, ŠUV Bratislava 
8. Stanislav Macko, ŠUV Bratislava 

Po�et žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahrani�í 

1. Viktória Zacharová, STU fakulta architektúry 
2. Michal Žák, STU fakulta architektúry 

Každoro�né úspešné prijatie žiakov na �alšie štúdium umeleckého zamerania poukazuje na kvalitný 
a širokospektrálny záber výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy, ktorý nadväzuje na sú�asné trendy 
a možné profesijné uplatnenie žiakov.

XI. �alšie informácie o škole  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa v tomto školskom roku na našej škole nekonala. 

2. Spolupráca školy  

3.1. Spolupráca s rodi�mi detí 

Spolupráca ZUŠ Exnárova s rodi�mi, Radou rodi�ov a žiakmi bola a je ve�mi efektívna a motiva�ná. 
Škola získala podnetnú spätnú väzbu pre svoj �alší rozvoj a smerovanie v rámci potrieb regiónu v ktorom 
pôsobí, ako aj spätnú väzbu, ktorá vedie k neustálemu zdokona�ovaniu kvality a programového smerovania 
školy. Koncep�ný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Exnárova vychádzajú  
z potrieb a požiadaviek širokej verejnosti: žiakov, rodi�ov, vzdelávacích a iných organizácií.  
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ZUŠ Exnárova svojou �innos�ou a svojim zameraním predstavuje významnú a zmysluplnú sú�as�
programu výchovy a vzdelávania vo svojom regióne a patrí k ú�innému nástroju, ktorý usiluje o potlá�anie 
negatívnych prejavov správania sa, drogovej závislosti a kriminality.

3.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, ob�ianskymi 
združeniami, nadáciami, 

Naša škola poskytuje vzdelanie i sociálne znevýhodneným de�om z Domu sociálnych služieb ROSA, 
ktoré prostredníctvom špeciálneho pedagogického prístupu rozvíjajú svoj umelecký potenciál. 
�alej pri ZUŠ Exnárova 6 pracuje ob�ianske združenie „Rodi�ovské združenie pri ZUŠ Exnárova 6“.Toto 
združenie je samostatným právnym subjektom a participuje na viacerých aktivitách školy, pri�om financovanie 
týchto aktivít je v súlade s vnútorným poriadkom združenia. 

3.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

Na�alej prehlbujeme vzájomné vz�ahy, ktoré sú na ve�mi dobrej úrovni s M� Ružinov, M�
Podunajské Biskupice, Magistrátom hl. mesta Bratislavy, Bulharským kultúrnym inštitútom, Univerzitnou 
knižnicou a Domom kultúry Ružinov. Pre uvedené inštitúcie organizujeme celoro�ne rôzne kultúrne podujatia 
k viacerým významným príležitostiam.  

3.4. Iná spolupráca  

Z poverenia Krajského školského úradu ZUŠ Exnárova organizuje už nieko�ko rokov krajské kolo 
speváckej sú�aže „Slávik Slovenska“. Sú�až prebieha v súlade s organiza�nými pokynmi a Krajský školský úrad 
už viackrát vyjadril svoju spokojnos� s organizátorom.  
ZUŠ Exnárova rozvíja aj medzinárodné aktivity (služby impulzných centier – cezhrani�nej spolupráce) 
a partnerské vz�ahy s inými školami (ZUŠ Ša�a, ZUŠ Nové Zámky) formou výmenných koncertov žiakov 
a pedagógov a seminárov zameraných na obohatenie pedagogických metód. Okrem toho organizuje aj koncerty 
v Domovoch dôchodcov (Domov dôchodcov v Dúbravke, Dom seniorov Pri Kríži) k rôznym príležitostiam.

V Bratislave d�a:     5. 9. 2011 
Správu predkladá:    Mgr. A. Miklovi�ová  
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S t a n o v i 

s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ 
. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej 
umeleckej školy �udovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava za školský rok 

2010/2011

I. Základné informácie o škole 

a) Identifika�né údaje 
Zria�ovate�:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy:  Základná umelecká škola �. Rajtera 
Adresa: Sklenárova 5, 821 09  Bratislava  
Kontakty: 

tel.: 02/53412919   
fax: 02/534129219 
www.zussklenarova.sk 
e-mail: lrajtera@zussklenarova.sk, škola@zussklenarova.sk  

b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riadite�a:  Mgr. Erika Fáberová 
Volebné obdobie:  od 1. 7. 2009 – do 30.6.2014       
�alší vedúci zamestnanci školy s ur�ením ich funkcie: 
   Mgr. Helena Kopsová, štatutárny zástupca riadite�ky 
   Mgr. art. Daniela Schredlová, zástupca riadite�ky 
    

c) Údaje o rade školy  
�lenovia RŠ: 

1. Doc. PhDr. Martin Šmatlák – za rodi�ov, predseda 
2. PhDr. Alžbeta Rajterová – za ob�ianske združenie 
3. Mgr. Viera Kyselicová – za Mestské zastupite�stvo 
4. Ing. Erika Pisar�íková – za zria�ovate�a 
5. Eva Guldanová – za M� Ružinov 
6. JUDr. Branislava Pivovár�iová – za rodi�ov 
7. Irena Chrapanová – za rodi�ov 
8. Daniela Šaturová- za rodi�ov 
9. PaedDr. Gabriela Balažovi�ová – za pedagogických zamestnancov 
10. Mgr. Katarína Reháková – za pedagogických zamestnancov 
11. Ladislav Lacika – za nepedagogických zamestnancov 

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011: 

Rada školy sa v uvedenom školskom roku vyjadrila (na zasadnutiach a elektronicky) 
k nasledovným dokumentom:   
1. Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ za 
    šk.r.2009/2010 
2. Školský vzdelávací program na školský rok 2009/2010 
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3. Návrh rozpo�tu školy na r. 2011-2014 
4. Plán práce školy na školský rok 2010/2011 
5. Správa o hospodárení k 31.12.2010  
6. Koncepcia rozvoja ZUŠ �. Rajtera na obdobie rokov 2011-2014 

d) Iné poradné orgány riadite�a školy 
Umelecká rada zasadala: 30.8., 13.10., 24.11., 19.1., 16.2., 16.3., 25.5. a 15.6. 
Umelecká rada preberala riešenie aktuálnych tém a problémov,  prípravu plánu práce školy, 
prípravu Školského vzdelávacieho programu, hodnotenie práce jednotlivých predmetových 
komisií, informovanie vedenia školy o skuto�nostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 
procesom a inými otázkami, informovanie riadite�kou školy o zásadných skuto�nostiach 
týkajúcich sa existencie a umeleckého smerovania školy. 
Pedagogická rada zasadala: 16.9., 24.11., 25.1., 20. 4. a 22.6.  
Pedagogická rada na svojich zasadnutiach schva�ovala Plán práce školy, ŠkVP pre daný 
ro�ník, prerokovala klasifikáciu a hodnotenie žiakov, kontrolu uznesení, prijímanie opatrení 
v duchu nových postupov a riešenia mimoriadnych situácií. 
Predmetové komisie zasadali: 15.-18.11., 17.-19.1., 11.-13.4. a 13.-15.6. 
Predmetové komisie sa na svojich zasadnutiach zaoberali tvorbou ŠkVP, tvorbou plánu práce, 
riešením problémov v jednotlivých triedach,  prípravou a plánovaním verejných podujatí, 
ú�as�ou žiakov na sú�ažiach, prehliadkach a výstavách, tvorili dramaturgiu prehrávok 
jednotlivých ro�níkov, pripravovali žiakov do programov rôznorodých akcií školy, zaoberali 
sa vzdelávaním a odborným rastom pedagógov. 

II. Údaje o žiakoch školy   
(K termínom 15. 9. 2010 a  k 30. 6. 2011 )  

a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch  
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre: 

     15.9.2010   30.6.2011

Prípravné štúdium:    212 z toho deti MŠ 139 198 z toho deti MŠ 103 

Hudobný odbor:    498    489    
         z toho absolventi:  41   
Prípravné štúdium           49/20 MŠ     49/20 MŠ 
I. stupe�:              363    360 
II: stupe�                   58      57 
ŠPD                                 24      23 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia HO:   4 (I. st.- 3, II.st.– 1)      4 (I. st.- 3, II.st.– 1) 

Tane�ný odbor:           156    143 
         z toho absolventi: 6 
Prípravné štúdium    105/77 MŠ     89/51 MŠ   
I. stupe�                          38       40 
II. stupe�                            7         8 
ŠPD                                    6         6 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia TO:   0         0 

Výtvarný odbor:       323    304    
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         z toho absolventi:10 
Prípravné štúdium         58/42 MŠ     60/42 MŠ 
I.stupe�           173    169 
II. stupe�                  71      62 
ŠPD                                  21      13 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia VO:    0        0 

Spolu:      977    936 
    
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2011: 247 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie 
Vyhodnotenie a komentár 
K 30. 6. 2011 ukon�ilo školský rok spolu 936 žiakov.  
Z toho prospeli s vyznamenaním: I. stupe�  459 
     II. stupe�  115 
     ŠPD     42 

prospeli:   I. stupe�  107 
     II. stupe�    10 
     ŠPD       0 

neklasifikovaní:  I. stupe�      1 
     II: stupe�      2 

Neklasifikovaní boli žiaci z vážnych zdravotných dôvodov, na základe priložených 
lekárskych potvrdení im bude povolené opakovanie ro�níka.  

Za vynikajúce výkony a výsledky svojej práce bolo Komorné flautové trio v zložení Zuzana 
Števove, Lucia Šmatláková, Paulína Šmatláková ocenené primátorom mesta Bratislavy 
Milanom Ftá�nikom na stretnutí talentovanej mládeže, kde obdržali �estné uznanie za rok 
2010. 

  
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a u�ebné odbory a ich zameranie školskom 
roku 2010/2011*) 

V školskom roku 2010/2011 sa v škole zaviedlo vyu�ovanie nového predmetu kompozícia 
pod vedením Mgr. art. Lucie Papanetzovej, ArtD.  

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 
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HO 40 42 19 17 0 

TO 3 3 3 0 0 

LDO 0 0 0 0 0 

VO 7 6 3 0 1 

iné 0 0 0 0 0 

Spolu: 50 51 25 17 1 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 

Kariérový stupe�: 
 a/ samostatný pedagogický zamestnanec –  41 
 b/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou – Mgr.Helena Kopsová, 
PaedDr.Gabriela Balažovi�ová, Mgr.Dobromila Baloghová, Mgr.art.Yvona �ižmárová, 
PaedDr.Radoslava Füllerová, PaedDr. Angela Vargicová, Mgr.Sylvia Viskupová, 
PaedDr.Milan Zahradník 
 c/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou – Mgr.art. Lucia Papanetzová ArtD.  

Kariérové pozície: 
  a/ pedagogický zamestnanec špecialista triedny u�ite�: 49 
vedúci predmetových komisií: 
Ingrid Ginzeryová – oddelenie klávesových nástrojov
Mgr.Katarína Reháková – oddelenie dychových a bicích nástrojov 
Mgr.Renáta Klempárová -  oddelenie  strunových nástrojov  
Mgr.Vladimír Zajíc -  oddelenie hudobno – teoretických predmetov 
PaedDr.Angela Vargicová – spevácke oddelenie 
Mgr. art. Yvona �ižmárová – tane�ný odbor 
PaedDr.Radoslava Füllerová – výtvarný odbor 
  b/ vedúci pedagogický zamestnanec: 
štatutárny zástupca školy - riadite�ka školy: Bc. Erika Fáberová 
štatutárny zástupca riadite�a: Mgr. Helena Kopsová 
zástupca riadite�a: Mgr.art. Daniela Schredlová 

Školský rok 2010/2011 bol zabezpe�ený horeuvedeným po�tom pedagógov, pri�om v októbri 
pristúpil korepetítor do hudobného odboru. Za�iatkom nového kalendárneho roka sa vrátili 
z materskej dovolenky dvaja pedagógovia.  
V uvedenom školskom roku všetci pedagógovia sp	�ali kvalifika�né predpoklady pre 
vykonávanie svojich funkcií.  
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Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ  

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 

Adapta�né     

Aktualiza�né   
1 
1 

28.5.2011 
trvá 

25.3.2011 
9.5.2011 

Špecializa�né inova�né     

Špecializa�né kvalifika�né     

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 1  trvá marec 2010 

Vedenie ZUŠ si uvedomovalo potreby profesijného a osobnostného rastu u�ite�ov, �o       
môže pre školu v budúcnosti predstavova� skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
a posilnenie dobrého mena školy. Pre uvedený školský rok kvalifikovanos� pedagogického 
zboru posta�ovalo, avšak každý nový podnet zo strany pedagogických zamestnancov 
o kontinuálne vzdelávanie bude samostatne prehodnotený a zvážený v súvislosti 
s možnos�ami školy a zria�ovate�a.  
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Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  

Pedagógovia Gabriela Vaga�ová a Helena Kopsová boli vyznamenané primátorom M. 
Ftá�nikom na stretnutí s Talentovanou mládežou, obdržali �estné uznanie za rok 2010.  

Mimoriadna reprezentácia  PZ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 

Pedagóg Dobromila Baloghová sa zú�astnila ako �lenka sú�ažnej komisie za SR na 
animovanom workshope v Bibiane, pôsobila ako lektorka na Letnej škole animovaného filmu 
vo Vyhniach. 
Pedagóg Yvona �ižmárová pôsobí ako choreografka, lektorka a aktívna �lenka tane�nej 
skupiny Sahra, pôsobila ako porotky�a na tane�ných sú�ažiach v Bojniciach a Nových 
Zámkoch. Podie�ala sa ako jedna z autoriek na DVD EMMA – tajomstvo mojej línie, ktoré 
získalo brilantnú cenu za predaj ako jediné DVD na Slovensku  v oblasti Fitness. 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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Priemerné platy zamestnancov školy 
a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval  
     sumu 725,00 €
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu 

331,00 €  

IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Triedne koncerty – 48 675 
ú�inkujúcich

priamy kontakt s rodi�mi, sú�as� výchovno-
vzdelávacieho procesu, zvyšovanie sebavedomia 
žiakov, dôležitá príprava na vystupovanie a správanie 
sa na verejnosti 

Interné koncerty - 10 220 
ú�inkujúcich

vyšší stupe� triedneho koncertu, predstavujú sa žiaci 
z rôznych tried, vzájomné po�úvanie a hodnotenie 

Prehrávky žiakov 
jednotlivých oddelení  

68 overovanie nadobudnutých zru�ností 

Koncerty jednotlivých 
oddelení 

46 koncerty so špecifickým zameraním, riešenie rôznych 
hudobných problémov 

Koncerty pre PŠ 21 priblíženie krásy hudby najmenším žiakom, 
predstavovanie jednotlivých nástrojov 

Verejné koncerty školy - 8 260 koncerty zamerané na rôzne príležitosti, umocnenie 
predviano�nej atmosféry, oživovanie tradícií, 
budovanie spolupatri�nosti a úcty jeden k druhému 

B. Bartók a Slovensko 13 
ú�inkujúcich 
75 
ú�astníkov 

posedenie, beseda a malý koncert pri príležitosti 
výro�ia narodenia skladate�a, ako hos� sa predstavila 
histori�ka a hudobná vedky�a PhDr. A. Elscheková, 
CSc. 

Hudobné akcenty 150 spolo�ný slávnostný koncert pri príležitosti D�a 
u�ite�ov s hos�ami  z Francúzska. Ú�inkovanie 
žiakov,  pedagógov, spolo�ných orchestrov 
a komorných združení 

Naše striebro 40 koncert v Zrkadlovej sieni, venovaný jubilujúcim 
slovenským skladate�om, prítomní boli 4 slovenskí 
skladatelia a hostia z družobnej školy Fr. Jílka z Brna.

Absolventské koncerty - 4 
Slávnostné odovzdávanie 
absolventských  
vysved�ení 

67 prezentácia výsledkov práce absolventov hudobného 
odboru na  verejnosti, slávnostný akt odovzdávania 
vysved�ení absolventom všetkých odborov 

Výtvarná záhrada 10 
ú�inkujúcich 
110 
ú�astníkov 

spolupráca hudobného a výtvarného odboru, tvorivé 
dielne na tému priestorových útvarov v záhrade školy 
pod vedením M. Hubu, výstava absolventských prác 
VO  

Tane�ný koncert 140 
ú�inkujúcich 
350 
ú�astníkov 

závere�ná prezentácia práce TO všetkých ro�níkov, 
spoluú�inkovanie žiakov HO  a �udovej hudby pri 
ZUŠ 
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Zázra�ný Amadeus 24 
ú�inkujúcich 
110 
ú�astníkov 

koncert v Pálffyho paláci, hostia z družobných škôl 
z Györu a Prahy, pripomenutie výro�ia W. A. 
Mozarta v dobových kostýmoch a scénkach zo života 
hudobného génia 

Hudbou cez kontinenty – 
svetový koncert detí 

100 
ú�inkujúcich 
300 
ú�astníkov 

podujatie v rámci festivalu Kultúrne leto a Hradné 
slávnosti Bratislava, ve�ký spolo�ný koncert na pódiu 
Hviezdoslavovho námestia, ú�inkovanie Orchestra 
mladých, tane�nej a speváckej skupiny 
a diev�enského orchestra z Juhoafrickej republiky 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

Vernisáže výstav 10 Sprístupnenie prác na verejnosti , prezentácie práce 
žiakov a pedagógov 

Tri oriešky pre R. Rikkona 14 konfrontácia umenia žiakov s profesionálnym 
umelcom 

Svetový de� hudby – 
koncert v Šamoríne 

1 pripomenutie si výro�ia významného skladate�a F. 
Chopina 

Vystúpenia v penziónoch, 
pre S�K Mileti�ova 

84 prinášanie umenia medzi starších ob�anov, budovanie 
vzájomných vz�ahov, úcty a porozumenia, 
spoznávanie sa navzájom 

Vystúpenia pre 
ve�vyslanectvá 

12 spoznávanie inej kultúry, priblíženie práce ZUŠ, 
poskytnutie programu, realizácia výstavy 

Akcie pre MŠ, ZŠ, 
gymnázia a VŠ 

42 verejná prezentácia hudobného a tane�ného odboru 

Projekt Pocta Chopinovi 
v Empírovom divadle 
v H1ohovci 

15 pokra�ovanie projektu ChopIN je IN, spolupráca troch 
ZUŠ-iek, oslava výro�ia F. Chopina, prehliadka múzea 
v Hlohovci 

Festival po�skej hudby v 
Györi 

3 participácia 6 hudobných škôl, vzájomné spoznávanie 
rôznych umeleckých štýlov a spôsobov vyu�ovania, 
podpora mimoriadne talentovaných žiakov 

Viano�né vystúpenie Šedý 
medve�

18 prezentácia umenia ZUŠ v obchodnom centre Aupark 
pre širokú verejnos�

Prešporské perní�ky 45 spolo�ný koncert troch bratislavských ZUŠ, 
umocnenie predviano�nej atmosféry, pozdrav mestu 

I. ro�ník Medzinárodného 
festivalu sú�asnej hudby 

1 koncert v Košiciach, ú�inkovanie žiakov ZUŠ 
s profesionálnymi hudobníkmi 

Viano�né a novoro�né 
vystúpenia pre rôzne 
spolo�nosti 

48 prezentácia výsledkov práce ZUŠ na verejnosti, 
umoc�ovanie predviano�nej nálady 

Benefi�ný koncert Svetový 
de� šošovky  

3 spoluú�inkovanie na koncerte v Zrkadlovej sieni, 
pocta vynálezcovi šošovky O. Wichterlemu 

BA pre všetkých 70 Prezentácia ZUŠ v centre mesta, stánok na Hlavnom 
námestí, koncert na pódiu a v palácoch mesta 

Tane�ný koncert 
v Janá�kovom divadle v 
Brne 

25 spolupráca na programe s družobnou školou Fr. Jílka 
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Benefi�ný koncert na 
podporu Japonska 

26 koncert u Saleziánoch Don Bosca, vyjadrenie súcitu 
a podpory Japonsku 

Spolo�ný koncert žiakov 
Tane�ného konzervatória 
a ZUŠ-iek 

4 konfrontácia práce tane�ných odborov 

Folklórny festival vo 
Východnej 

4 spoluú�inkovanie našich žiakov a pedagógov 
v programe Skladate� a �udová piese�

Dostihová dráha v 
Petržalke 

8 ú�inkovanie tane�nej skupiny v rámci medzinárodných 
dostihov 

SÚ�AŽE 
Hudobný odbor  
Mladí klaviristi 2 sú�až v ZUŠ E. Sucho�a. 2 x druhé miesto 
Musica camerata J. 
Albrecht 

9 sú�až v komornej hre v ZUŠ J. Albrechta. 1 x Zlaté 
pásmo, 2 x Strieborné pásmo 

Prešporský Paganini 1 ú�inkovanie na hus�ovej sú�aži, �estné uznanie 

Sú�až – Dni M. Ruppeldta 9 1 x 3. miesto, 3 x �estné uznanie 

Malokarpatský Slávik 3 výberové kolo, do finále postúpila 1 žia�ka 

Schneidrova Trnava 2011 5 3 x Zlaté pásmo, 2 x Strieborné pásmo, Cena Rady 
rodi�ov, Ví�az kategórie 1 A, pedagógovi Cena za 
prípravu ví�aza 

Školské kolo Slávik 
Slovenska 

11 2 x 1. miesto, postup do okresného kola 

Mladý violon�elista 
Slovenska 

2 2 x 2. miesto, Laureát sú�aže (1. miesta neboli 
udelené) 

Klavír 20. a 21. storo�ia 3 Klavírna sú�až v Bánovciach nad Bebravou, 1 x 1. 
miesto, 1 x 2. miesto, Cena za slovenskú skladbu, 
Cena za skladbu J. Cikkera, 

Flautiada 2011 1 Medzinárodná flautová sú�až, Bronzové pásmo 

Celoštátna sú�až „Zahrajže 
nám píš�alô�ka“ 

1 sú�až v hre na zobcovej flaute – Strieborné pásmo 

Malokarpatský Slávik 2011 1 finálové kolo v speve, 3. miesto 

Nitrianska Lutna 2011 5 Hudobná interpreta�ná sú�až pre spev a dychové 
nástroje, 2 x 2. miesto 

Tane�ný odbor 
Tane�ný festival 

14 Tane�ný festival o cenu primátora mesta Skalica, 3. 
miesto vo vekovej kategórii mládež 

Výtvarný odbor 
Tatranský kamzík 

5 2., 3. cena, �estné uznanie 

IK Schwedt, SRN 47 vecná cena za kolekciu a 2 diplomy 

Azyl 4 filmy 1 film Kamaráti nominovaný v Top 40, film Úsmev 
vyšiel na DVD v denníku SME 

Detská mapa sveta 16 2. miesto v celoslovenskom kole a postup do 
medzinárodného kola v Paríži 

Cineama – krajské kolo 10 celá sú�ažná kolekcia postúpila do celoštátneho kola, 
pochvala za mimoriadne kvalitný výber hudby 

Cineama – celoštátne kolo 7 3 x 1. miesto, 3 x 2.miesto a 1. x 3. miesto 

Zelený svet a Envirofilm, 
B. Bystrica 

13 Cena za film Návštevník – kolektív autorov 
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Divy mojej krajiny - 
Hlohovec 

5 –––––––––––––– 

Antioskar Brno 5 filmov Cena za najuletenejší film 

Dajme stromov šancu 
Zvolen 

16 Cena a poukaz na pobyt „V korunách stromov“ 

Lidice 2011 39 Pamätná medaila Lidická r
že pre jednu prácu 

Mudrochova paleta 28 –––––––––––––– 

Ma�ovaná ZUŠ-ka 50 4 x Zlaté pásmo 

BA objektívom detí a 
mládeže 

2 1 x Cena internetovej sú�aže 

Kuba o�ami detí 11 vystavená 1 skupinová práca 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

Vyzývate� na 
predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt 
školy/CV�

Názov projektu Cie� projektu a cie�ová skupina 

Termín za�atia 
realizácie a 
ukon�enia 
realizácie 

Pokra�ovanie projektu 
Chopiniáda, 
spoluorganizátori Po�ský 
inštitút, ZUŠ Hlohovec a 
ZUŠ E.Sucho�a  

Chopiniáda 2010 cyklus podujatí k oslavám 
200.výro�ia narodenia F. Chopina, 
zapojenie všetkých odborov 

10.marec 2010 
– 27.október 
.2010 

Vlastný projekt k výro�iu 
W. A. Mozarta 

Zázra�ný Amadeus dôstojná oslava výro�ia narodenia 
a úmrtia najvä�šieho génia hudby 

Január 2011 

Vlastný projekt Hudobné akcenty stretnutie slovenskej a francúzskej 
hudobnej mládeže, spolo�né 
muzicírovanie, príprava na tvorbe 
programu, prehliadka mesta 

Marec 2011 – 
2. apríl 2011 

Vlastný projekt Naše striebro pripomenutie 5. výro�ia úmrtia 
dlhoro�ného dirigenta školského 
orchestra M. Šmída, tvorba 
jubilujúcich slovenských 
skladate�ov za ú�asti 4 
slovenských skladate�ov a hostí 
ZUŠ Fr. Jílka z Brna 

Marec 2011 – 
19. apríl 2011 

Vlastný projekt Hudbou cez kontinenty –
svetový koncert detí 

Koncert na pódiu Hviezdoslavovho 
námestia v rámci Kultúrneho leta
a Hradných slávností Bratislava, 
spoluú�inkovanie diev�enského 
orchestra a sólistov z Bloemhof, 
Južná Afrika 

Apríl 2011-
24. jún 21011 
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V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

V školskom roku 2010/2011 v ZUŠ �. Rajtera nebola vykonaná žiadna inšpekcia. 

VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ  

V školskom roku 2010/2011 v ZUŠ �. Rajtera nebola vykonaná žiadna finan�ná 
a ekonomická kontrola. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Škola využíva dve samostatné budovy na Sklenárovej ulici �. 5 a 2, ktoré má zverené. Tieto 
poskytujú dobré pracovné podmienky pre pedagógov, zárove� príjemné a tvorivé vyu�ovacie 
priestory pre žiakov. Tieto kritériá sp	�a budova na Sklenárovej �. 2, avšak budova na 
Sklenárovej �. 5 je typom starej stavby, ktorá je charakteristická zlým stavom vonkajšieho 
pláš�a budovy, netesniacimi oknami, nevhodnými podlahovými krytinami a zastaralým 
vybavením tried, kancelárií a koncertnej sály. Priestorové obmedzenie by mohlo vyrieši�
uvo�nenie školského bytu, ktorý nezákonne obsadzujú terajší nájomcovia.  
Priestorové obmedzenie poci�uje  výtvarný odbor (Sklenárova �. 2), kde v triedach nie je 
dostato�ný priestor na manipuláciu s materiálom a jeho uskladnením na realizáciu ur�itých 
výtvarných techník. Škola cíti �alšie priestorové obmedzenie v súvislosti s plánom 
prípadného otvorenia nových odborov (literárno-dramatický), alebo nových predmetov – hry 
na plechové dychové nástroje a pod.  
Naopak po zverení pozemku v okolí budovy na Sklenárovej �. 2 škola získala novú dimenziu 
pre realizáciu umeleckých výstupov všetkých odborov ZUŠ, �o aj využila na podujatí Záhady 
záhrady – de� otvorených dverí ZUŠ, Výtvarná záhrada – workshop VO na tvorbu 
priestorových útvarov v záhrade za hudobnej produkcie žiakov HO, samostatný saxofónový 
koncert Sax on air s vo�ným vstupom verejnosti. Pozemok záhrady obkolesuje narušené 
oplotenie, �o bolo v lete roku 2009 avizované ako havária. Vzh�adom na verejné ohrozenie 
bude riadite�ka opätovne žiada� o prehodnotenie pridelenia kapitálových prostriedkov na 
opravu. 
Na pozemku v okolí budovy na Sklenárovej 5 sa nachádza strom, ktorý bol na základe 
fytopatologického posudku ur�ený na výrub. Mestská �as� Bratislava Ružinov ako príslušný 
orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody vydala súhlas vlastníkovi 
pozemku Beta Group na výrub stromu, nako�ko predstavuje priame ohrozenie žiakov 
a pedagógov v budove ZUŠ. 
Závažným problémom sa ukazuje vlhnutie v priestoroch školy na Sklenárovej 2. Posudok 
odborníka odhaduje zásah na odstránenie závady formou drenáže a podkopanie objektu.   
Potrebné opravy menšieho rozsahu boli v budovách vykonávané priebežne. 
Revízie plánované na príslušný rok boli vykonané, menšie nedostatky  boli odstránené 
a neboli zistené žiadne skuto�nosti, ktoré by boli v rozpore s predpismi a ohrozovali 
prevádzku školy.  
Všetky priestory školy boli využívané na výchovno-vzdelávacie ú�ely, žiadne priestory škola 
neprenajímala.  
Vzh�adom na záujem rozšírenia kapacity vyu�ovacích priestorov v budove ZUŠ na 
Sklenárovej 5, je v záujme školy získa� pre vyu�ovacie priestory školský byt, ktorý bude  
predmetom návrhu na preklasifikovanie na nebytové priestory.  
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Sú�asný stav budovy je vyhovujúci za predpokladu nevyhnutných opráv a úprav. Jedná sa 
hlavne o : 

1. Výmenu okien 
2. Zateplenie budovy  
3. Výmena  dreveného  obkladu vstupu do budovy ZUŠ  
4. Rekonštrukcia koncertnej sály 
5. Vybavenie tane�ných sál povinným tane�ným povrchom - baltizol 
6. Odhlu�nenie jednotlivých tried – 3 triedy (tr. �udovej hudby a cimbalu, tr. bicie 

nástroje a  tane�ná sála). 
7. Výmena poškodených �asti obkladu jednotlivých tried  
8. Vonkajšia úprava (náter) oplotenia ZUŠ 

V budove ZUŠ na Sklenárovej 2 sa nachádza školský byt, o ktorého preklasifikovanie 
požiadalo vedenie školy v roku 2007 a opakovane v roku 2009. V sú�asnosti sa pripravuje 
nová žiados� v zmysle nových postupov na Stavebný úrad MÚ M� Bratislava -  Ružinov. 
Využívaním bytu na archív školy a na vyu�ovacie ú�ely by sa vyriešila otázka nedostato�nej 
kapacity. 
Ukazuje sa ako potrebné zabezpe�i� objekt budovy na Sklenárovej 2 signalizáciou proti 
vniknutiu neoprávnených osôb. 

VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy v roku 2010 

Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 550 875,00 € 
Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné: 70 996,00 € 
Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške :  0,00 €  boli použité: 0,00 € 
Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (ZRPŠ, ob�ianske združenia): 0,00 € 
Iné finan�né prostriedky: 0,00 € 
V prílohe sa nachádza Správa o hospodárení za kalendárny rok 2010. 

IX. Ciele, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  

Základná umelecká škola �. Rajtera v školskom roku 2010/2011 vo svojej �innosti 
odrážala obsah strategickej vízie a z toho vyplývajúcich krokov školy. Na základe 
zabezpe�enia �innosti školy spolu so zabezpe�ením výchovno-vzdelávacieho procesu 
realizovala �alšie úlohy týkajúce sa poskytovania rozvoja nadaným žiakom podporovaním 
rozvoja kreatívneho myslenia, emo�nej inteligencie a pestovania zmyslu pre dobro a krásu. 
Pedagógovia svoje úsilie smerovali k rozvíjaniu detí v oblasti komunika�no-�udskej, pri�om 
zoh�ad�ovali individualitu každého z nich. Žiakov viedli k verejnému vystupovaniu 
a prezentácii prác. Škola motivovala žiakov ku hre v orchestri, v �udovej hudbe a rôznych 
komorných telesách, aby stimulovala spolo�né muzicírovanie. Pri rôznych príležitostiach 
osláv výro�ných skladate�ov žiaci spoznávali hlbšie históriu a pozadie vzniku skladieb, ktoré 
sa nau�ili interpretova�, navyše sa mohli konfrontova� s osobnos�ou, ktorá bola nejakou 
formou v spojení s osobou oslavovaného skladate�a. Záujem školy o medziodborovú 
spoluprácu mal pokra�ovanie aj v tomto školskom roku. Škola úspešne rozvíjala družobné 
kontakty so školami v Prahe – �akovice, Brne, Seyssins z Francúzska a Györi z Ma�arska. 
Žiaci a pedagógovia spomínaných škôl v tomto roku prijali pozvania školy a stali sa 
aktívnymi ú�astníkmi spolo�ných podujatí. Škola zorganizovala a ponúkla priestory školy 
ú�astníkom celoslovenského violon�elového seminára. Flexibilita je v procese reagovania na 
ponuky zvonku školy nesmierne dôležitá. V tomto smere škola dokázala v�aka rýchlej reakcii 
zabezpe�i� žiakom ú�as� na výnimo�ných podujatiach a �asto konajúcich sa na 
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reprezentatívnych miestach. Škola v rozvíjaní projektu z predchádzajúceho školského roka do 
tohto zaangažovala aj �alšie základné umelecké školy, aby tak naplnila cie� spolupracova�
a otvára� sa �alším tuzemským školám rovnakého typu. V tomto duchu sa nieslo aj podujatie 
troch základných umeleckých škôl Bratislavy, kde ZUŠ �. Rajtera participovala. Záhrada, 
ktorá predstavuje kreatívny priestor bola aj v tomto roku využitá, �ím otvorila nové  možnosti 
prepojenia školy s mestskou �as�ou a jej obyvate�mi. Výborne sa rozvíjala spolupráca 
s Kubánskym ve�vyslanectvom, Bulharským kultúrnym inštitútom, Francúzskym inštitútom, 
Po�ským inštitútom a BKIS. Pravidelne školu oslovujú na spoluprácu školy ako Stredná 
umelecká škola scénického výtvarníctva, HTF VŠMU, Gymnázium Metodova, Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied UK, ZŠ Uršulínky, Pedagogická fakulta a iné. Výbornej 
spätnej väzby sa žiakom dostávalo po vystúpeniach v domovoch dôchodcov a penziónoch. 
Škola organizuje tiež malé koncerty v materských školách, kde nadšené najmladšie publikum 
potom následne prichádza na talentové skúšky. Na podporu vzdelávania pedagógov škola 
zorganizovala hus�ový a violon�elový seminár s celoslovenskou pôsobnos�ou. Umož�ovala 
tiež pedagógom zú�astni� sa �alších seminárov, kde boli tiež prizývaní aj ako lektori. 
Výnimo�nú oblas� výsledkov práce žiakov a ich pedagógov tvoria sú�aže hudobného, 
tane�ného a výtvarného odboru. Žiaci dosiahli najvyššie ocenenia. Prácami žiakov výtvarného 
odboru obosiela škola mesa�ne nieko�ko domácich a zahrani�ných sú�aží, ktoré má tradi�ne 
zavedené a tiež priebežne reaguje na novovzniknuté sú�aže a iné prezentácie. Kreatívni 
ambiciózni pedagógovia pripravovali aj v tomto roku samostatné koncerty svojim žiakom 
v koncertných sálach mesta. Rovnako niektoré z absolventských koncertov, �i recitálov bolo 
výnimo�ných v�aka netradi�nej forme a schopnosti žiakov samostatne naplni� kvalitným 
programom celý �asový rozsah koncertu.  
Konkrétne naplnenie cie�ov a úloh sa prejavilo v množstve a kvalite podujatí spadajúcich do 
jednotlivých oblastí práce školy. Nasleduje výber tých najvýraznejších z nich.  
Oblas� interných a verejných koncertov ako možnosti  žiakov prezentova� svoju prácu bola 
v uplynulom roku pokrytá internými koncertmi z cyklu „Hudba v nás“, ktoré sa stali rýchlo 
po ich zavedení ob�úbenými. Verejné koncerty na pôde školy, pred ktorými žiaci 
absolvovali výberovú prehrávku mali vzh�adom na obdobie v ktorom sa konali aj prízna�né 
názvy a program ako „Vitaj Martin“, „Hudobné srdie�ka“, „Fašiangové dozvuky“, 
„Rozkvitnuté melódie“ a „Aj my sme boli mladí“. �alšie verejné koncerty v mestských
koncertných sálach sa niesli pod názvami „Tichý �as radosti“, „Akordy Vianoc“, „Zázra�ný 
Amadeus“ a „Naše striebro“. Prvý z menovaných bol koncert v kostole u Saleziánov a �alší 
ve�ký Viano�ný koncert v Pálffyho paláci. Rovnako na tomto mieste sa konalo podujatie na 
po�es� génia hudobných dejín W. A. Mozarta. Za ú�asti žiakov z družobnej školy v Györi 
a Prahe - �akoviciach sa podujatie podarilo pripravi� ako hudobno-slovno-tane�né pásmo, 
ktoré odzrkad�ovalo nosné prvky života skladate�a. Na ukážkach zo skvelej Mozartovej 
tvorby si publikum pripomenulo skvosty jeho tvorby a za tanca a dialógov dobovo 
oble�ených ú�astníkov sa mali možnos� prenies� do dávno minulej doby. Koncert, ktorý sa 
konal v predve�er skuto�ných narodenín Mozarta simuloval oslavu jeho narodenín, �ím bol 
koncert slávnostne zakon�ený. Pokra�ovaním bolo zbieranie podpisov na vo�ne vystavenú 
podobize� skladate�a, do ktorej sa na výzvu „Podpíšte sa na Mozarta“ podpisovali okrem 
všetkých ú�astníkov koncertu aj �alší Mozartovi fanúšikovia  a obdivovatelia. „Naše 
striebro“, tento koncert v Primaciálnom paláci v Bratislave bol výnimo�ný tým, že okrem 
hostí z Brnenskej umeleckej školy, ktorí ú�inkovali na koncerte, prijali pozvanie riadite�ky 
ZUŠ aj významní slovenskí skladatelia ako J. Hatrík, S. Hochel, H. Domanský a I. Bázlik. 
Celý program ve�kého koncertu žiaci zostavili z diel slovenských skladate�ov, aj jubilantov 
a každý z pozvaných skladate�ov si vypo�ul svoje kompozície. Podujatie bolo obojstranne 
vysoko oce�ované a cenná bola skúsenos� s koncertom takejto tvorby, �o vyvolalo �alší 
záujem a škola pripravila s rovnakou tematikou aj koncert na pôde školy. Skladatelia ocenili 
záujem školy podporova� študovanie slovenských skladieb pre deti a naopak škola vyzvala 
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skladate�ov nech �alej píšu pre deti. Do projektu Nová slovenská tvorba na VŠMU v 
Bratislave bola pozvaná žia�ka školy. Projekt „CHopIN je IN“ zažil svoju prvú �as� v po�te 
troch významných podujatí ešte v predchádzajúcom školskom roku. V hodnotenom roku 
škola pripravila jeho druhú �as� a to za spolupráce so ZUŠ v Hlohovci a do ú�inkovania 
prizvala aj bratislavskú ZUŠ E. Sucho�a. Na prostredie Hlohovca sa škola sústredila v�aka 
informáciám miestnych výskumníkov, ktorí pátrajú po pôsobiskách F. Chopina 
a z podozrenia, že sa skladate� vyskytoval v danom historickom období v tomto prostredí, 
vyvolalo zorganizova� koncert a zárove� literárno-výtvarné pásmo v Empírovom divadle 
v Hlohovci. Žiaci a pedagógovia ocenili tiež �alší rozmer podujatia ako návšteva miestneho 
múzea a prehliadka parku v okolí Empírového divadla. Podujatie podporil Po�ský inštitút
v Bratislave a poskytol dar�eky pre ú�inkujúcich spájajúcich sa s menom a životom 
skladate�a. Škola privítala na pôde školy lektorku hus�ovej hry z Budapešti Ácsné Szily Évu, 
ktorá pripravila hodnotný celodenný program pre prihlásených ú�astníkov seminára 
spojeného s workshopom. V závere vystúpili žiaci pani lektorky ako demonštrovanie jej 
výnimo�ného prístupu a tvorivej umeleckej cesty. Celoslovenský violon�elový seminár 
Margity Procházkovej sa niesol v znamení prenášania skúseností a poznatkov 
z violon�elovej pedagogickej praxe na �alšie generácie pedagógov. Hos�om seminára bol aj 
koncertný umelec, �len Moyzesovho kvarteta a pedagóg na VŠMU pán Ján Slávik, ktorý sa 
prítomným prihovoril slovami odborníka ako aj �udsky prívetivo. Na praktických ukážkach 
dokazoval svoju zanietenos� a ochotu a záujem odovzdáva� skúsenosti �alej. Škola sa 
zapojila do projektu Tri oriešky pre Richarda Rikkona, kedy žiaci mali možnos� ú�inkova�
v spolo�nosti R. Rikkona a nadaných žiakov z iných škôl na koncerte, ktorého zámer bolo 
podpori� mladé talenty. Základná umelecká škola v Šamoríne pozvala žia�ku školy do 
programu významného podujatia pod názvom Svetový de� hudby. Zaujímavá bola 
spoluú�as� žiakov školy na programe festivalu po�skej hudby v Györi. Podpisom riadite�ky 
škola potvrdila svoju spoluú�as� na podpore mimoriadne talentovaných žiakov 
v pohrani�nom a blízko-pohrani�nom priestore. Žiaci školy boli prizvaní do spolupráce na 
tvorbe programu benefi�ného koncertu na po�es� vynálezcu kontaktnej šošovky O. 
Wichterleho v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Pod vedením pedagóga školy sa 
uskuto�nil benefi�ný koncert v kostole u Saleziánov na Mileti�ovej ulici. Vý�ažok z tohto 
koncertu putoval do Japonska na pomoc �u�om v núdzi po zemetrasení. V Dvorane 
Ministerstva kultúry žiaci školy vystúpili s hudobným programom na vernisáži Strednej 
umeleckej školy scénického výtvarníctva ku D�u proti chudobe. O dobrej spolupráci školy  
s rôznymi inštitúciami ako Slovenská filharmónia, Bratislavská teplárenská spolo�nos�, 
Ministerstvo zahrani�ných vecí,  Aupark a iné sved�ia aj v hodnotenom roku pozvania pre 
žiakov školy ú�inkova�  ako sú�as� ich programu na významných podujatiach. Kubánske 
ve�vyslanectvo pozvalo dvakrát žiakov hudobného a tane�ného odboru, aby svojím 
hudobným programom spríjemnili atmosféru na oficiálnych akciách ve�vyslanectva 
a požiadali riadite�ku školy o realizáciu výstavy prác žiakov školy priamo na Kubánskom 
ve�vyslanectve. Pre Dom dôchodcov a Penzión na Sklenárovej a �K na Mileti�ovej škola 
vystupovala v hudobných a tane�ných programoch pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, 
Jubilanti, Vianoce v Penzióne, Pod Jedli�kou, De� matiek, Majáles a iné. Jednotlivé odbory 
pripravili samostatné podujatia s vä�šou sondážou do odborne nastolenej témy ako Máme 
radi vokalízy,  Letom svetom opery a operety a Sme populárni speváckeho oddelenia, 
Novoro�ný koncert triedy kompozície a improvizácie, Koncert starej hudby všetkých 
hudobných oddelení, Objavme poéziu v etudách a Nepadnime na nos pre klávesové nástroje 
a Odmena pre Mikuláša  ako koncertná prehrávka pre žiakov dychového a strunového 
oddelenia a Prvý rok za sebou ako prehrávky 1. ro�níka dychového oddelenia. Na besedu 
a s �ou spojený koncert pod názvom B. Bartók a Slovensko škola pozvala �estného hos�a 
pani Alicu Elschekovú, ktorá ako hudobný vedec venovala spolu so svojim manželom �as�
svojho života výskumu pôsobenia Bartóka na Slovensku a zbierania nápevov slovenských 
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�udových piesní. Na besedu, kde odzneli v malom hudobnom vstupe Bartókove skladby 
v podaní žiakov školy, pani Elscheková priniesla výtla�ok zborníka piesní, ktorý vydal jej 
manžel. Škola dávala priestor kreativite pedagógov, ktorá je potrebná najmä pri styku 
s malým divákom, potom vznikali práve na tomto základe Karneval TO pre najmenších, 
Koncert pre PŠ hudobného odboru – My sme malí muzikanti a Koncert žiakov PŠ. 
V apríli škola privítala hostí  z Francúzska a spolo�ne strávili tri dni, ktorých obsahom boli 
skúšky žiakov v Orchestri mladých a v komorných združeniach spolu so speváckymi 
skupinami. Nasledoval �alší pracovný de� prípravy ve�kého slávnostného koncertu, ktorý 
zárove� pripomínal aj sviatok u�ite�ov pod názvom „Hudobné akcenty“ v Dvorane VŠMU. 
Posledný de� žiaci, pedagógovia školy a rodi�ia sprevádzali hostí mestom a v škole prebehla 
za spolo�ného muzicírovania rozlú�ka a spolo�enské posedenie. 
V tomto školskom roku škola vstúpila do organizovania Bratislavského kultúrneho leta 
a Hradných slávností programom „Hudbou cez kontinenty“ – svetový koncert detí, ktorý 
odprezentovala spolo�ne so žiakmi prestížnej školy z Južnej Afriky – Bloemhof, ako sú�as�
programovej štruktúry festivalu. Pedagógovia školy prijali ešte pred vystúpením na námestí 
žiakov africkej školy na pôde ZUŠ a ochotne s nimi konzultovali a vymie�ali si skúsenosti. 
Predstavili sa v spolo�nom koncerte na pódiu na Hviezdoslavovom námestí. Akt spojenia 
vzdialených kultúr sa podaril, o �om sved�ili publikum, spokojní hostia i domáci a najmä 
zblíženie žiakov a spojenie sa v hudbe malo obrovský význam pre ich �alší posun. 
Absolventské skúšky a následné výstupy absolventov sa uskuto�nili na dvoch k�ú�ových 
koncertoch v domácej koncertnej sále a v Zichyho paláci. Potom tu boli Absolventský 
koncert žia�ky Lucie Šmatlákovej a jej hostí a samostatný vokálny absolventský koncert
žia�ok speváckych tried v Zichyho paláci. Komorná hudba v spolupráci s vokálnou 
skupinou tvorila podstatu Koncertu komornej hudby Silvie Viskupovej.  
Bratislava pre všetkých, táto významná akcia mesta škole priniesla príležitos� pre 
ú�inkovanie žiakov na Hlavnom námestí a v koncertných sálach mesta, zárove� škola mohla 
propagova� štúdium na škole v stánku na Hlavnom námestí. Zhrnutím práce tane�ného 
odboru bol tane�ný koncert v DK Zrkadlový háj, kde sa predstavili všetky ro�níky žiakov 
v ucelenom programe.  
Výtvarný odbor okrem toho, že sústavne posiela vo vysokých po�toch práce svojich žiakov 
na rôzne sú�ažné i nesú�ažné fóra, sa zaoberá tvorbou dar�ekových predmetov pre potreby 
školy, stará sa o vkusnú výzdobu interiérov obidvoch budov školy a pracuje na návrhoch 
propaga�ných materiálov školy. Práce v tomto školskom roku vystavoval na Kubánskom 
ve�vyslanectve a v interiéry budovy školy na Sklenárovej 2. Jedno popoludnie venoval 
pedagóg VO názorným ukážkam ako vytvori� priestorové útvary v záhrade školy
z v�bového prútia. Žiaci aj v tomto roku prejavovali nadšenie z užitia si pri�ahlej školskej 
záhrady formou napríklad saxofónového koncertu, �i koncertovania po�as akcie VO. Do 
programov HO, ktoré boli koncipované ako medziodborové dodával VO práce svojich žiakov 
a tvorili tak cenný vizuálny doplnok podujatia. Išlo najmä o portréty F, Chopina a W. A. 
Mozarta. Sú�aže tvorili priestor, kde žiaci školy potvrdzovali svoje mimoriadne schopnosti 
a prinášali pre školu, mesto a Slovensko cenné úspechy (podrobne o sú�ažiach na inom mieste 
tejto správy). Škola ponúkla možnos� vyu�ovania a tým aj štúdia nového predmetu 
kompozícia a ukázalo sa ako výborné rozvíja� mimoriadne nadaných žiakov aj v tomto 
smere. Po verejnom prezentovaní práce triedy kompozície a improvizácie sa otvárajú aj pre 
pozorovate�ov nové možnosti ovládania hudobného jazyka. Bližšia špecifikácia podujatí 
školy sa nachádza v sekcii podujatia.  
Plánované naštudovanie detskej opery Malý Princ sa z plánov školy presunuli na �alší 
školský rok a to z dôvodov vysporiadania autorských práv autorky opery. Premiéra bude 
jedným z k�ú�ových podujatí v školskom roku 2011/2012, kedy škola oslávi 55. výro�ie 
svojho založenia.  
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Pedagógovia  rozvíjali svoje pedagogické schopnosti a zru�nosti na seminároch, tvorivých 
diel�ach, na vybraných programoch kontinuálneho vzdelávania a v  komunikácii s vyššími 
odbornými školami. Za hudobný odbor  to boli EPTA, Prípravné semináre ku koncertu 
z tvorby F. Chopina na VŠMU, semináre  pod vedením J. Hatríka  organizované AZUŠ a iné. 
Pedagóg VO sa zú�astnil seminárov o animovanom filme v Modre a na VŠMU v Bratislave. 
Pedagóg fotografie bol ú�astníkom fotografických sú�aží v Prahe a Paríži. Pedagóg VO si 
rozširoval svoje vzdelanie v oblasti keramika a porcelán na odbornej stáži v Londýne vo 
Ve�kej Británii. D. Baloghová lektorovala Letnú školu animovaného filmu vo Vyhniach 
a v rámci Bienále animácie Bratislava viedla tvorivé dielne animovaného filmu pre deti 
a mládež v roku 2010 ako jediná lektorka zo Slovenska. Pedagógovia pracujú v rôznych 
organizáciách a združeniach a rozvíjajú sa rôznymi formami samovzdelávania a vlastnej 
tvorby (VO) a vlastných výstupov ( samostatné koncerty pedagógov HO). Pedagógovia 
prejavujú svoju zanietenos� pre dianie v škole aj svojimi vystúpeniami na akciách školy, 
najmä v prípade družobných koncertov, kde sú príkladom pre žiakov a spolo�né vystupovanie 
tvorí dobrú základ�u pre dobrý vz�ah žiak – pedagóg. Rovnako sa zapájajú do podujatí 
viacúrov�ového charakteru, kde vystupovali ako herci, �i moderátori. Pedagógovia TO si 
rozširovali svoje obzory na Letnej škole tanca a na seminári so Sasharom Zarifom, na 
seminári cigánskych tancov, na seminári Pilates v Trnave s Danielom Müllerom. Vedúca PK 
sa zú�astnila ako porotky�a sú�aží v Bojniciach a Nových Zámkoch. Je tiež aktívnou �lenkou, 
pedagógom a choreografom tane�nej skupiny Sahra. Pre súbor Rosénka z Prahy postavilA 
Pásmo Hry a Tance z Kubry Slovenská filharmónia, Bratislavská teplárenská spolo�nos�, 
Ministerstvo zahrani�ných vecí,. Riadite�ka školy v hodnotenom roku ukon�ila magisterské 
štúdiu na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. V štúdiu na VŠMU pokra�uje 
pedagóg tanca Alexandra Slu�iková a na Viedenskej akadémii pedagóg gitary Aneta Tóthová. 
   
Výsledky plnenia úloh jednotlivých predmetových komisií (PK) 

PK klávesové nástroje 
PK naplnila svoj cie� venova� sa tvorbe bohatej  všestrannej �innosti zameranej na kvalitnú 
prácu v jednotlivých triedach a aktívnym zapájaním sa do života školy. Zorganizovala 
atraktívne koncertné prehrávky jednotlivých ro�níkov a zapojila množstvo žiakov do 
komornej a hry a ponúkla korepetítorov do iných nástrojových tried. Na zasadnutiach PK 
rozoberala otázky, ktoré zazneli na tvorivých seminároch  školeniach pedagógov. PK 
vytvorila vhodné podmienky pre rozvoj mimoriadne talentovaných žiakov a umožnila im rast 
formou podujatí na školách vyššieho typu ako VŠMU, ZUŠ F. Liszta, ZUŠ v Šamoríne a iné, 
kde boli žiaci konfrontovaní s �alšími mimoriadne nadaným žiakmi iných škôl. Žiaci 
frekventovane vystupovali a nechýbali na žiadnom z podujatí školy. Svoju výbornú úrove�
potvrdzovali na sú�ažiach, odkia� prinášali najvyššie ocenenia. 
PK strunové nástroje 
PK naplnila svoj hlavný cie� zodpovedného a odborného prístupu pedagógov k vyu�ovaniu. 
Naplnila žiakmi potreby pre hru v Orchestri mladých a �udovej hudbe. Vytvorila priaznivú 
situáciu pre rozvoj komorných telies na škole. Ujala sa organizovania dvoch seminárov 
(violon�elový a hus�ový). Zapojila potrebný po�et žiakov do programu koncertov na všetkých 
úrovniach. Zú�astnila sa so svojimi žiakmi sú�aží a tvorivých dielní, aby zaznamenala progres 
v prístupe k �alšej práci. Pripravila motiva�né vystúpenie pre žiakov prípravných ro�níkov. 
Podporovala realizovanie rôznorodých komorných zoskupení okrem hus�ových a violových 
aj v gitarových triedach a vzájomné spojenie s �alšími triedami na škole. 
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PK dychové nástroje 
Ciele dychového oddelenia sa naplnili ú�as�ou žiakov na plánovaných i neplánovaných 
akciách školy i mimo nej a zabezpe�ením kontinuálneho odborného rastu žiakov a podpora 
najtalentovanejších žiakov. Realizovanie atraktívnych podujatí patrí tiež k splneným cie�om 
tohto oddelenia. Ú�as�ou na sú�ažiach dosiahla ´pre školu cenné úspechy. Zabezpe�ila žiakov 
do Orchestra mladých. Realizovala podmanivé vystúpenia tried bicích nástrojov, saxofónov, 
�i flautových tried. PK spolupracovala s ostatnými triedami s cie�om obohati� obzory svojich 
žiakov o nové poznatky z iných nástrojových skupín a zabezpe�enia pocitu zo spolo�ného 
muzicírovania.  
PK spevácke oddelenie 
Naplnili svoje ciele v súvislosti s ú�as�ou žiakov na reprezentatívnych podujatiach školy. 
Pripravili zaujímavé tematické podujatia pripomínajúce tiež výro�ia skladate�ov ako J. 
Concone, M. Sch. Trnavský, I. Bázlik, J. Cikker, W. A. Mozart a G. Verdi. So svojimi žiakmi 
sa zú�astnili vybraných sú�aží, kde obsadili popredné miesta. Zabezpe�ili nácviky 
a vystúpenia žiakov sústredených v speváckych skupinách Myšky, Lastovi�ky a skupinka 
malých spevákov vedená pani Mäsiarovou. Pri príležitosti komorných koncertov vzniklo nové 
zoskupenie žia�ok speváckeho oddelenia, ktoré vystúpili tiež na Adventnom koncerte Tichý 
�as radosti, na Komornom koncerte pani Viskupovej a na absolventskom speváckom 
koncerte. Pri príležitosti návštevy z Francúzska vznikla spevácka skupina Musicale vocalis 
zložená prevažne z pedagógov a starších žiakov školy, rovnako táto ú�inkovala na pódiu 
mesta na Hviezdoslavovom námestí pri príležitosti koncertu so školou z Južnej Afriky. 
PK teoretických predmetov 
Predmetová komisia si kládla za hlavný cie� položenie dobrých teoretických základov vo 
forme vedomostí a ich praktické cvi�enie, overovanie opakovaním a využívanie v iných 
predmetoch. Žiaci pracovali na zadaniach, ktoré kopírovali celoškolský plán práce, pri�om 
vznikali teoretické práce napríklad o výro�ných skladate�och. Pedagógovia motivovali žiakov 
k návšteve podujatí, aby si rozširovali svoje obzory. V predmete kompozície a improvizácie 
bol splnený cie� zvládnu� totálnu funk�nú harmóniu na základnej úrovni, pracova� na 
formovom cítení a vytvori� na základe práce s motívom vlastnú skladbu v malej pies�ovej 
forme. Žiaci demonštrovali tieto skuto�nosti na januárovom koncerte v KS ZUŠ.  
PK tane�ný odbor 
Predmetová komisia naplnila svoje ciele analýzou podujatí získa� správnu sebareflexiu a to 
ako u pedagóga, tak u žiaka. Podarilo sa jej tiež rozvinú� spoluprácu a zainteresovanos�
rodi�a do procesu vyu�ovania a to realizovaním otvorených hodín pre rodi�ov. Žiakov nižších 
ro�níkov motivovala podujatím karnevalového typu. PK participovala na množstve podujatí, 
ktoré mali viacúrov�ový charakter. Žiaci s pedagógmi vycestovali na družobný tane�ný 
koncert do Brna. Cie� neustáleho odborného rastu pedagógov naplnili ú�as�ou rôznych 
seminárov, �i spolo�ne so žiakmi návštevou kurzov klasického tanca Sharon Pinsley v River 
Dance School v Bratislave. Obohatením pre odbor je zanášanie prvkov Pilates, brušného 
tanca, perzských tancov a moderných tancov do vyu�ovania. Na koncerte s africkými 
študentmi na Hviezdoslavovom námestí žiaci TO v spolupráci s triedou bicích nástrojov 
pripravili „pozdrav Afrike“ v podobe efektného tanca, ktorý významne gradoval podujatie. 
PK výtvarný odbor 
Komplex cie�ov, s ktorými predmetová komisia za�ala školský rok sa v závere roka podarilo 
naplni�. Úlohou bolo zabezpe�i� kvalitné vyu�ovanie žiakov a najmä podchytenie žiakov po 
zosnulom pedagógovi, kde hrozil úbytok žiakov. Úlohu prezentova� svoje práce PK 
zabezpe�ila vystavovaním svojich prác v budove školy na Sklenárovej 2, na Sklenárovej 5, na 
Kubánskom ve�vyslanectve, pri príležitosti podujatia Bratislava pre všetkých v mestskom 
autobuse a pri podujatiach, kde boli zainteresované aj iné odbory a VO tam zohral významnú 
estetickú úlohu. Pedagógovia reagovali na potreby výzdoby oboch budov školy a vytvárali 
tiež dar�ekové keramické predmety pre hostí zo zahrani�ia (keramické hrady Bratislavy pre 
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Afri�anov, keramické jarné motívy pre Francúzov, keramické predmety pre ú�astníkov 
violon�elového a hus�ového seminára at�.). Pedagógovia boli pre žiakov príkladnými vzormi 
svojou vlastnou umeleckou tvorbou, �i ú�as�ou na seminároch, programových prehliadkach, 
výtvarných prezentáciách, vernisáží výstav, kde sú prizývaní. 

Medializácia aktivít školy 
Riadite�ka školy poskytla rozhovor pre in BA, kde poukázala na široký záber školy, množstvo 
podujatí, ktoré škola pripravuje a atmosféru, ktorá tu panuje. Rozsiahly �lánok bol doplnený 
o fotografie z vystúpení žiakov a z práce v triedach. V prípade koncertu v rámci Kultúrneho 
leta a Hradných slávností Bratislava bolo toto podujatie spropagované vo všetkých výstupoch 
z BKIS, na uvedený program lákali Bratislav�anov a turistov ve�ké magaboardy v centre 
mesta. Akcia bola aktuálne zaradená na web stránke BKIS, kde sa rovnako po uskuto�není 
podujatia nachádzali fotografie z podujatia. Koncert „Hudobné akcenty“ ako jedno podujatie 
z projektu pobytu francúzskych hostí na škole bolo odprezentované riadite�ovi Francúzskeho 
inštitútu, ktorý prevzal nad podujatím záštitu. V priebehu školského roka Ružinovská TV 
prichádzala na podujatia (Zázra�ný Amadeus a iné), aby referovala o �innosti školy, ktorá má 
sídlo v tejto mestskej �asti. 
  
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení  

Silné stránky

� Škola s dlhodobou a výbornou tradíciou (55 rokov). 
� Možnosti študova� v troch odboroch (hudobný, tane�ný a výtvarný). 
� Ustálený po�et žiakov bez vä�ších výkyvov v zmysle úbytkov a neprimeraných 

nárastov (do 1000 žiakov). 
� Prítomnos� silných pedagogických a umeleckých osobností. 
� Vysoké pracovné nasadenie �lenov Umeleckej rady a vedenia školy. 
� Existencia komorných združení a orchestra ako �alších možností rozvoja žiakov 

a prezentácie �innosti školy ( Orchester mladých, komorné slá�ikové súbory mladších 
a starších žiakov, spevácke skupiny Myšky a Lastovi�ky, saxofónové skupiny, 
Skupina bicích nástrojov a perkusií, violon�elová skupina príležitostné zoskupenia 
gitarových, violon�elových, speváckych a iných tried). 

� Záujem pedagógov o ich �alší odborný rast a štúdium (odborné semináre, workshopy, 
kurzy, kontinuálne vzdelávanie, štúdium na VŠ a pod.). 

� Zabezpe�enie kontinuálneho pedagogického a výchovného procesu výberom 
adekvátnych pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

� Schopnos� školy vytvára�, udržiava� a rozvíja� družobné vz�ahy so školami 
v zahrani�í (Francúzsko, �eská republika, Ma�arsko, Juhoafrická republika). 

� Participácia ZUŠ na projektoch družobných škôl a tvorba vlastných projektov za 
ú�asti týchto škôl. 

� Realizácia podujatí na základe medziodborovej spolupráce. 
� ZUŠ ako organizátor Celoslovenského violon�elového seminára Margity 

Procházkovej a Hus�ového seminára s workshopom pod lektorským vedením Ácsné 
Szily Éva z Budapešti. 

� Náklonnos� a podpora zo strany rodi�ov prejavená darmi škole (notebooky, 
ozvu�ovacia technika, potreby pre VO, papier do tla�iarne a pod.). 

� Dobre nastavená spolupráca s nasledovnými inštitúciami: Konzervatórium, VŠMU, 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, SND, Jednota dôchodcov, �ervený kríž,  
domovy dôchodcov, materské školy, VŠVU, PDF-UK, Stredná umelecká škola 
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scénického výtvarníctva, Národné hudobné centrum, NOC – Národné osvetové 
centrum, ZSVTS – Zväz slovenskej vedecko-technickej spolo�nosti a iné. 

� Škola ako vyh�adávaný partner pre ú�inkovanie na podujatiach zahrani�ných 
kultúrnych inštitútov (po�ský, bulharský, francúzsky), ve�vyslanectiev na Slovensku 
(Kubánske ve�vyslanectvo, Holandské ve�vyslanectvo, Americké ve�vyslanectvo a 
Belgické ve�vyslanectvo), Ministerstva kultúry SR, MÚ Ružinov, IKEA, Tesco, 
Bratislavská teplárenská spolo�nos�, a iné. 

� Organizovanie podujatí rôznorodého zamerania s uplatnením �o najvä�šieho po�tu 
žiakov. 

� Realizácia podujatí v reprezenta�ných sálach mesta Bratislavy (Zichyho palác, 
Pálffyho palác, Zrkadlová sie� primaciálneho paláca, Cikkerovo múzeum, Moyzesova 
sie�, Koncertná sie� Rakúskeho kultúrneho inštitútu a iné). 

� Vysoká návštevnos� podujatí ZUŠ a pozitívne ohlasy verejnosti. 
� Tvorivá pracovná atmosféra prejavená prípravou a realizáciou podnetných 

a hodnotných podujatí. 
� Podnety zo strany ZUŠ na spoluprácu s �alšími ZUŠ Slovenska (ZUŠ E. Sucho�a, 

ZUŠ Hálkova, ZUŠ Hlohovec, ZUŠ Š. N. Šamorínskeho a iné). 
� Vysoké po�ty prijatých žiakov na umelecké školy vyššieho typu – VŠMU, 

Konzervatóriá, VŠVU, Fakulta architektúry, školy zamerané na dizajn a textil, Stredná 
pedagogická škola, ŠUV, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná 
umelecká škola animovaného filmu a iné. 

� Vysoké ocenenia žiakov na domácich a medzinárodných sú�ažiach. 
� Záujem vedenia školy o prezentovanie práce školy v médiách (TV BA, TA3, STV, TV 

Lux, TV Ružinov, in ba, Mamina, Ružinovské Echo, SME, SRO a pod.). 
� ZUŠ ako škola s úctou k tradícii a hodnotám zapájajúca do diania školy potomkov �. 

Rajtera, žijúcich slovenských skladate�ov – Juraj Hatrík, Stanislav Hochel, Miroslav 
Bázlik, Jevgenij Iršai, Hanuš Domanský, interpretov – Ján Slávik, Richard Rikkon, 
Peter Pažický, hudobných vedcov – Alica Elscheková a iné významné osobnosti 
kultúrneho života. 

� Aktivity školy smerujúce k pritiahnutiu pozornosti obyvate�ov mestskej �asti – De�
otvorených dverí, koncerty v záhrade školy (Sax on air) a pod. 

� Dobré materiálno-technické zabezpe�enie – prevádzka v dvoch budovách školy, 
nástrojové vybavenie, nevyhnutné zariadenie v triedach a zborovniach, prístup na 
internet v jednej z budov, vedenie školy a kancelária vybavená stolovými po�íta�mi 
a telefónmi. 

� Existencia záhrady školy v okolí budovy na Sklenárovej ul. �. 2 so širokými 
možnos�ami využitia na realizáciu podujatí hudobného, výtvarného a tane�ného 
odboru. 

� Umiestnenie identifika�ného panelu s monumentálnou ma�bou na budovu na 
Sklenárovej ul. �. 2 (práca viacerých žiakov ZUŠ výtvarného odboru) ako 
komunika�ného prvku s verejnos�ou. 

� Vyu�ovanie v dvoch budovách ne�aleko susediacich – možná kontrola a operatívnos�
pri riešení úloh. 

� Dobrá spolupráca vedenia školy s orgánmi školy ako Rada školy, Umelecká rada, 
Pedagogická rada, Rodi�ovské združenie, ZO OZ PŠ a V na Slovensku. 

� Otvorenos� vedenia školy pre nové podnety a ich spracovanie v prospech školy 
a hlavného mesta Bratislavy. 
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Slabé stránky

� Zlý technický stav budovy na Sklenárovej ul. �. 5 (potreba výmeny okien a zateplenie 
pláš�a budovy). 

� Pozemok pod budovou a v okolí – Sklenárova �. 5 v roku 2009 predaný spolo�nosti 
Beta Group. 

� Narušená budova na Sklenárovej ul. �. 2 z dôvodu vlhnutia pivni�ných priestorov – 
ohrozenie �innosti z hygienických dôvodov. 

� Avizovaný stav ohrozenia oplotenia pozemku budovy na Sklenárovej ul. �. 2. 
� Nezrealizovaný výrub stromu na pozemku v okolí budovy na Sklenárovej ul. �. 5 

ohrozujúci budovu školy. 
� Pomerne zastarané vybavenie tried, tane�ných sál (podlahová krytina, potreba 

vybavenia videotechnikou, CD prehráva�mi), kancelárie a koncertnej sály v budove na 
Sklenárovej ul. �. 5 (takmer nefunk�né pracovné kreslá v kancelárii, stará nábytková 
zostava s nedostatkom odkladacieho priestoru, nákladná tla�iare�, nedostato�ne 
vyhovujúci kopírovací systém, Koncertná sála vplyvom starých kobercových krytín 
a textíliou potiahnutých kresiel nesp	�a atribúty sály s vhodnou akustikou a esteticky 
vyhovujúcou, skrinky v triedach – nedostato�ný po�et a nevyhovujúce typy 
s problematickým uzamykaním at�). 

� Nemožnos� kopírovania notového materiálu pedagógmi školy priamo v budove školy 
(výnimo�ne povolené v kancelárii). 

� Budova ZUŠ na Sklenárovej ulici 2 nezabezpe�ená alarmom. 
� Nemožnos� pripojenia na Internet v budove na Sklenárovej ul. �. 2. 
� Vysoké náklady na údržbu hudobných nástrojov (ladenie, opravy) a nákup nových. 
� Nemožnos� rozšírenia ponuky štúdia o nové odbory (literárno-dramatický), �i 

predmety (hra na klarinete, trubke a pod.) z dôvodov neposta�ujúcej kapacity 
vyu�ovacích priestorov. 

� Rušivé prvky pôsobiace po�as vyu�ovania (vzájomné vyrušovanie) v dôsledku 
neodhlu�nených tried (�udová hudba verzus trieda s vyu�ovaním hry na gitare). 

� Zamestnanos� nepedagogických pracovníkov na �iasto�né úväzky a pohyb na týchto 
pracovných pozíciách. 

� Nedostatok finan�ných prostriedkov z  rozpo�tu mesta (zakúpenie nových hudobných 
nástrojov, CD a DVD prehráva�ov, krojov a kostýmov do tane�ného odboru, video 
prehráva�ov do tane�ných sál a magnetofónov do tried). 

� Nedostatok možností finan�ne ohodnoti� úspechy a nadštandardné aktivity 
zamestnancov. 

Príležitosti

� Získavanie finan�ných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov, od sponzorov 
a donorov. 

� H�adanie nových možností rozšírenia kapacity školy na vyu�ovanie nových priestorov 
(napríklad nevysporiadané služobné byty v budovách). 

� Zvýšenie rozpo�tu školy zria�ovate�om. 
� Zabezpe�enie modernizácie a doplnenie zariadenia školy. 
� Vyriešenie problematiky vlhnutia budovy na Sklenárovej ul. �. 2. 
� Získanie prostriedkov na opravu oplotenia na Sklenárovej �. 2. 
� Zabezpe�enie alarmu na budovu na Sklenárovej ul. �. 2. 
� Zavedenie pripojenia na Internet v budove na Sklenárovej ul. �. 2. 
� Realizova� modernizáciu koncertnej sály a zabezpe�i� tiež odhlu�nenie tried. 
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� Oslovenie zria�ovate�a oh�adom navýšenia finan�ných prostriedkov pre 
štandardizáciu vybavenia tane�ných sál školy od podlahovej krytiny baletizol po 
vybavenie technikou na prehrávanie záznamov z koncertov a inštruktážnych filmov. 

� Získavanie finan�ných prostriedkov od zria�ovate�a na ohodnotenie nadštandardných 
úspechov a �innosti zamestnancov. 

� Zvýšená komunikácia oh�adom významu zachovania ZUŠ smerom k Ministerstvu 
školstva, Vláde SR a �alším inštitúciám. 

� Skvalit�ovanie vyu�ovacieho procesu zavádzaním moderných progresívnych prvkov. 
� Budovanie good will školy ako obrazu organizácie mesta. 
� Tvorba hodnotných projektov so zapojením všetkých odborov a participácie 

Magistrátu hlavného mesta Bratislavy (napr. naštudovanie detskej opery Malý Princ). 
� Presadzovanie uspokojovania potrieb a želaní potenciálnych žiakov a ich rodi�ov. 
� Získanie prostriedkov na zakúpenie kopírovacieho prístroja pre potreby pedagógov. 
� Získanie sponzorov na darovanie event stanu (záhrada) a premietacieho plátna (sú�as�

projektora). 

Ohrozenia

� Pretrvávajúce nízke finan�né ohodnotenie práce pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov v školstve. 

� Hrozba normatívneho financovania. 
� Nedostato�ný po�et uchádza�ov o štúdium z h�adiska preferencie iných atraktívnych 

spopularizovaných �inností. 
� Zvýšenie po�tu súkromných umeleckých škôl ako konkurencie pre štátne ZUŠ. 
� Nezáujem spolo�nosti venova� potrebe existencie ZUŠ pozornos�. 
� �ahostajnos� k riešeniu problematiky nízkych rozpo�tov pre ZUŠ. 
� Nezáujem sponzorov o podporu vzdelávacích inštitúcií. 
� Nedostatok žiakov vplyvom demografického vývoja. 
� Rastúce ceny tovarov a služieb = zvýšené náklady ZUŠ na prevádzku. 
� Nemožnos� �alšieho rozvoja škôl vplyvom obmedzujúcich skuto�ností vyplývajúcich 

z nízkeho financovania. 

Návrhy opatrení vo ve�kej miere závisia od finan�ných prostriedkov pridelených škole 
z rozpo�tu mesta. Škola vyvíja úsilie o zabezpe�enie chodu a rozvoja školy aj za daných 
podmienok. Komunikuje s rodi�mi,  a oslovuje sponzorov, žiada o pridelenie finan�ných 
prostriedkov z grantov na pomoc škole. 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í:  
1. Peter Herman    Konzervatórium Bratislava 
2. Anna Štrbová   Konzervatórium Žilina 
3. Lýdia Kevická   ŠÚV J. Vydru 
4. David Plachý   ŠÚV J. Vydru 
5. Kristína Franóová  ŠÚV J. Vydru 
6. Asen Cvetanov   ŠÚV J. Vydru 
7. Peter Ku�erák   ZSŠSV 
8. Alexandra Herichová  ZSŠSV 
9. Ingrid V. Richterová  ZSŠSV 
10. So�a Nôtová   ZSŠSV 
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Po�et žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahrani�í : 
1. Michaela Nováková  PdF UK  
2. Jakub Huba   VŠVU 
3. Martina Mandáková  VŠVU 
4. Kristína Országhová  VŠVU 
5. Žofia Šutá   VŠVU 
6. Kristína Berecová  STU FA 
7. Ján Va�ura   STU FA 
8. Jakub Volenti�   STU FA 
9. Lenka Kušnieriková  VŠMU, FAMU Praha 

XI. 	alšie informácie o škole 

Spolupráca s rodi�mi 
Škola po�as celého školského roka komunikovala s rodi�mi žiakov, pravidelne ich pozývala 
na podujatia, rodi�ovské aktívy a Plenárnu schôdzu Rodi�ovského združenia pri ZUŠ v snahe 
informova� ich o dianí školy, smerovaní školy a tým o podmienkach v akých sa vzdelávajú 
ich deti. Rodi�ia so záujmom nap	�ali koncertné sály, zaujímali sa o napredovanie ich detí 
prejavovali svoju spokojnos� a poukazovali na možnosti zlepšenia formou dobrých nápadov. 
Pomoc prejavili darmi škole vo forme zbytkov papiera a textílií pre VO, prinesením 
kancelárskeho papiera pre potreby tla�e, poskytnutím ob�erstvenia pre žiakov pri triednych 
koncertoch, �i pri návšteve hostí zo zahrani�ia. Rodi�ia z lekárskych pozícií pravidelne 
dop	�ajú lekárni�ku školy. Rodi� žiakov HO poskytol škole sponzorský dar na zakúpenie 
ozvu�ovacej techniky. Na zbližovanie rodi�ov so školou bolo plánované podujatie „Aj my 
sme boli malí“, kde rodi�ia vystupovali spolo�ne so svojimi de�mi. Rodi�ia prejavili svoju 
spolupatri�nos� ku škole výškou odvedených 2% z dane, �o �inilo v tomto roku 2 602,00 €. 
Rodi�ia poskytli škole pomoc aj vo forme bezplatnej právnickej služby Škubla & partners, �i 
opráv, ktoré škola neuhrádzala (Ing. Šablatúra). Z h�adiska svojich odborností sú ochotní 
škole pomôc� a obohacujú školu vzácnymi publikáciami umeleckého charakteru (p. 
Cuperová). Uvedomujúc si finan�né problémy školstva �asto poskytujú bezodplatne odvozy 
žiakov na sú�aže a iné podujatia. Zabezpe�ujú �asto  aj odvoz techniky a hudobných nástrojov 
na miesto konania podujatia.  

Spolupráca so ZO OZ pri ZUŠ �. Rajtera 
Škola v zmysle zákonov komunikuje so ZO OZ a dohaduje pracovné podmienky pre 
zamestnancov školy, �o deklaruje v Kolektívnej zmluve ZUŠ.  

Spolupráca s právnickými osobami, OZ 
Rodi�ovské združenie pri ZUŠ �. Rajtera – OZ  
RZ spravuje finan�né príspevky rodi�ov a pokrýva náklady školy na realizáciu podujatí, 
opravy a kúpu hudobných nástrojov, tvorbu propaga�ných materiálov školy, ú�astnícke 
a �alšie výdavky súvisiace s ú�as�ou žiakov na sú�ažiach a prehliadkach, financuje náklady 
na prenájom koncertných sál, uhrádza náklady na vstupenky žiakov na kultúrne podujatia, 
�iasto�ne uhrádza kopírovanie programov a ob�erstvenie pre žiakov na triednych koncertoch 
a koncertoch PŠ, tiež dar�eky a ob�erstvenie pre absolventov školy. Podie�a sa na zakupovaní 
kvetinových a �alších darov pre hostí z iných škôl a zo zahrani�ia. Poskytuje prostriedky na 
opravu hudobných nástrojov a na zakúpenie u�ebných pomôcok do všetkých odborov. 
Uvo��uje financie na opravu a zakúpenie nových tane�ných kostýmov. Spravuje prostriedky 
VO, ktoré rodi�ia darujú škole ako finan�nú pomoc na zakúpenie pracovného materiálu pre 
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VO. Rodi�ovské združenie vykázalo v hodnotenom školskom roku príjem 24 341,25 € 
a výdaj 19 918,43 € 
Škola sa prostredníctvom projektu Chopiniáda dostala do spolupráce OZ pri ZUŠ v Hlohovci, 
za�iatok spolupráce  - rok 2010. 

Spolupráca s mestskými organizáciami 
Magistrát hlavného mesta Bratislavy sa významnou mierou podie�al na práci školy a jej 
existencii. Rozpo�tom pokrýval náklady na školskú prevádzku, mzdy zamestnancov školy, 
služby a iné výdavky. Konkrétne sa záujem o prácu školy prejavil prijatím záštity nad 
podujatím „Prešporské perní�ky“, ktoré bolo pozdravom mestu od troch umeleckých škôl, 
ktorého je zria�ovate�om. Výborná spolupráca sa prejavila po�as dní „Bratislava pre 
všetkých“, kedy mesto vytvorilo podmienky na prezentáciu školy a zárove� zužitkovalo 
potenciál školy vytvori� hodnotný kultúrny program pre návštevníkov mesta. BKIS sa stalo 
partnerom pri tvorbe podujatia v rámci Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava, �oho 
výsledkom bol atraktívny výstup žiakov školy spolu so študentmi prestížnej školy z Južnej 
Afriky.   

Iná spolupráca 
V hodnotení splnenia plánu práce školy sú zadefinované aj �alšie formy spolupráce ako 
s domovmi dôchodcov, penziónmi, materskými školami, základnými školami, gymnáziami, 
strednými odbornými školami, pedagogickými fakultami, Konzervatóriom, Tane�ným 
konzervatóriom, VŠMU, VŠVU, Fakultou sociálnych vied, Gymnáziom Metodova, ZŠ 
Uršulínky, Kultúrnymi inštitútmi Bulharska a Francúzska, Kubánskym ve�vyslanectvom, 
Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahrani�ných vecí, Vedeckou spolo�nos�ou, 
Bratislavskou teplárenskou spolo�nos�ou, Dámskym klubom a inými organizáciami.  
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 



SPRÁVA 
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ �INNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  ZÁKLADNEJ  UMELECKEJ  ŠKOLY  HÁLKOVA 56, 
BRATISLAVA  ZA ŠKOLSKÝ  ROK  2010/2011

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE 

1.1 IDENTIFIKA�NÉ ÚDAJE 

Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 

Názov školy: Základná umelecká škola, Hálkova 56 

Adresa: Hálkova 56, 831 03 Bratislava 

Kontakty: tel.: 02 / 44632117 -9  

     fax:02 / 44632118  

     www.zushalkova.eu  

     e-mail:zus-riaditelka@stonline.sk 

1.2 VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY/ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

Meno riadite�a: Mgr. art. Ingrid Bubení�ková 

Volebné obdobie: 2009 - 2013       

�alší vedúci zamestnanci školy s ur�ením ich funkcie: 

Viktória Isteníková, štatutárny zástupca 

1.3 ÚDAJE O RADE ŠKOLY

- Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Hálkova 56, Bratislava 

- Funk�né obdobie RŠ od 23. 05.2008 – 23. 05.2012 

- Štatút RŠ bol schválený 10.10.2005 

- RŠ pri ZUŠ Hálkova 56 pracovala v tomto zložení: 

   predseda – Mgr. art. Eva Plesníková, PhD / zástupca pedagógov / 

   podpredseda – Mgr. Iveta Syneková / zástupca rodi�ov / 

   Delegovaní zástupcovia hl. m. SR – Doc. Ing. Ružena Apalovi�ová, CSc. 

                  Mgr. Oliver Kríž 

                  Ing. Patrik Lutter 

   Zástupca konzervatória – Mgr. František Poul 

   Zástupcovia rodi�ov – Ing. Stanislava Dräxlerová 
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                  Ing. Mgr. Eva Ko�ínková      

                  Ing. Martin Štefík 

   Zástupca pedagógov – Mgr. Silvia �ierniková 

   Zástupca nepedagogických zamestnancov – Ing. Beatrix Jarošková 

-  V šk. r. 2010 / 2011 zasadala RŠ  dva krát. 

-  Vyjadrovala sa k základným bodom programu: 

     * Správa o výchovno –  vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ   

        v šk.r.2009 /2010                    

     * Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2009 

     *  Návrh rozpo�tu na rok 2010 

     *  Stav po�tu žiakov k štatistickému zberu /september 2010/ 

     *  �iasto�ná úhrada nákladov so štúdiom za 1. Polrok 2010 

     *  Novovzniknutý študijný odbor / Hudba a po�íta�/ 

     *  Plán práce na šk. r. 2009 /2010 

     *  Spolupráca pri organizovaní speváckej sú�aže „H�adá sa muzikálová hviezda“ 

     *  Návrh Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2010 / 2011 

     *  Informácia o pedagogicko – organiza�nom a materiálno – technickom zabezpe�ení  

         výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

1.4 INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITE�A ŠKOLY:

1.4.1 Pedagogická rada 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2010 / 2011 celkom 9 krát,  

v termínoch -23.8.2010., 2.9.2010, 21.9.2010, 23.11.2010, 25.1.2011,13.4.2011, 24.5.2011, 

21.6.2011, 4.7.2011.  

Základnými témami rokovaní boli:  

- schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organiza�nými 

dokumentmi  

- organizácia školského roka 

- rozdelenie pracovných úloh 

- vyhodnotenia 

- konferencie 
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- informácie rôzneho charakteru v oblasti školstva 

- výsledky finan�nej kontroly 

1.4.2 Umelecká rada 

Umelecká rada zasadala  v školskom roku 4 krát, 

v termínoch- 23.9.2010, 2. 12. 2010, 18.4.2011, 24.5.2011.  

- vyjadrovala sa k aktuálnymi a dôležitým témam vyu�ovacieho procesu 

- riešila otázky umeleckej prezentácie absolventov  a ostatných žiakov školy 

- riešila požiadavky vyplývajúce z bežného vyu�ovacieho procesu na škole 

-

1.4.3 Predmetové komisie 

Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2010 / 2011 pracovalo 9 predmetových komisií, ktoré 

sú metodickým  orgánom vedenia školy: 

- Hra na dychových  nástrojoch 

- Spev a korepetície 

- Hra na husliach 

- Hra na violon�ele a gitare 

- Hra na klavíri 

- Hra na keyboarde, akordeóne , bicích nástrojoch a kapela 

- Hudobná náuka 

- Výtvarný odbor 

- Literárno-dramatický odbor a Tane�ný odbor  

PK zasadali najmenej 4 krát ro�ne: 

- vyjadrovali sa k aktuálnym otázkam vyu�ovacieho procesu na škole 

- riešili pod�a dôležitosti  svoje individuálne a špecifické úlohy v rámci  oddelení 
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2 ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY  
(K termínom 15. 9. 2010  a  k 30. 6. 2011 )  

2.1  ÚDAJE O PO�TE ŽIAKOV, ODBOROCH A ABSOLVENTOCH (ZUŠ) 

Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre: 

Novoprijatí žiaci  k 15.9.2010: 231 

HUDOBNÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  65 z toho deti MŠ : 30 
I.stupe	:  230,  
II. stupe	:  77, 
 ŠPD:    61,  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia : 5 
Spolu žiakov :  438 
  
TANE�NÝ ODBOR 
Prípravné štúdium: 10 z  toho deti MŠ : 10 
I.stupe	:  19,  
II. stupe	:  0,  
ŠPD:    0,  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov:   29
  
VÝTVARNÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  13 z toho deti MŠ : 7 
I.stupe	:  122,  
II. stupe	:  14,  
ŠPD:    8,  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov:   157
  
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  1 z toho deti MŠ : 0 
I.stupe	:  29,  
II. stupe	:  17,  
ŠPD:    0,  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov :  47  
  
Spolu stav k 15.9.2010 : 671 

Pod�a výkazu o po�te žiakov k 30. 06. 2011 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre:
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HUDOBNÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  63 z toho deti MŠ : 30 
I.stupe	:  210,  
II. stupe	:  77,  
ŠPD:   62,  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia : 5 
Spolu žiakov: 417 z toho absolventi k 30.6.2011:18 

TANE�NÝ ODBOR 
Prípravné štúdium: 10 z  toho deti MŠ : 10 
I.stupe	:  18,  
II. stupe	:  0,  
ŠPD:    0,  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov: 28 z toho absolventi k 30.6.2011: 0

VÝTVARNÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  16 z toho deti MŠ : 7 
I.stupe	:  122,  
II. stupe	:  16,  
ŠPD:    7,  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov: 161 z toho absolventi k 30.6.2011: 7

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  2 z toho deti MŠ : 0 
I.stupe	:  32,  
II. stupe	:  15,  
ŠPD:    0,  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov : 49 z toho absolventi k 30.6.2011: 3 

Spolu stav k 30. 06. 2011 :655 

2.2  VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE (PRE ZUŠ) 

Prospeli s vyznamenaním:  491 žiakov /január /11/, 

    482 žiakov / jún / 2011/ 

Prospeli:    68 žiakov /január /11/,  

    67 žiakov / jún /2011/ 

Neprospeli:    0 

Neklasifikovaní :   6 žiakov / január /11/,  

    10 žiakov / jún/2011/ 

Komentár:
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V základnej umeleckej škole prevažuje vlastný záujem žiakov umelecky sa vzdeláva�. 

Vychádzame z individuálnych predpokladov a daností žiakov a  tomu zodpovedajú aj 

výsledky hodnotenia .  

Žiaka okrem známky ve�mi motivuje aj slovné hodnotenie a prezentácia nadobudnutých 

vedomostí a zru�ností na verejnosti.  

V  ZUŠ vychádzame zo štvorstup	ovej klasifikácie a na základe výsledkov sú pod�a nej žiaci 

hodnotení.  

Neklasifikovaní  boli v školskom roku 2010 / 2011 tí, ktorí na vlastnú žiados� zo zdravotných 

alebo iných vážnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zú�astnili opravnej skúšky 

z hudobnej náuky do 15. 9. 2011. 
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3 NOVOZALOŽENÉ ŠTUDIJNÉ U�EBNÉ ODBORY A ICH 
 ZAMERANIE ŠKOLSKOM  ROKU 2010/2011 

Komentár: 
V sú�asnosti možno pozorova� prudký vzrast zavádzania technických vymožeností do 

rôznych oblastí spolo�enského života. Informa�no - komunika�né technológie (IKT) sa 

stávajú sprostredkovate�om nepreberného množstva poznatkov, ale aj prostriedkom 

utvrdzovania a preverovania nového, �i stimulom pre podnecovanie a rozvoj �udskej 

tvorivosti. V školskom roku 2010 /2011 sme na našej škole zaviedli nový predmet Hudba a 

po�íta� . 

Študijné zameranie hudba a po�íta� predstavuje novú formu vzdelávania v rámci základného 

umeleckého vzdelávania na Slovensku. Vytvorením tohto študijného zamerania ide 

predovšetkým o snahu reagova� na sú�asný technický pokrok. Výsledkom je implementácia 

IKT do hudobných oblastí umenia. Študijné zameranie ponúka tri u�ebné plány v závislosti 

od po�iato�ných vedomostí uchádza�a.

Zameriava na osvojenie si podstatných pojmov a postupov z okruhu hudobno-teoretických 

poznatkov v prepojení na poznávanie a praktické využívanie informa�ných technológií. 

Teoreticky i prakticky sa orientuje v sú�asných hudobných žánroch, v hudobnej teórii 

(harmónii, rytmike, inštrumentácii, v hudobných formách, náuke o hudobných nástrojoch), 

at�. Na základe týchto vedomostí je žiak spôsobilý verbálne definova�, prakticky (aj 

interpreta�ne) realizova� a tvori� hudobné skladby (vrátane tvorby hudobnej partitúry), je 

schopný orientova� sa v sú�asných hudobných trendoch, v príslušných formách, žánroch a 

druhoch.   

Po�as štúdia sa kladie zvýšený dôraz na nadobudnuté adekvátnych zru�ností v práci s 

hudobným softvérom a elektronickým ako aj tradi�ným hudobným nástrojom. Rovnako 

nevyhnutná je aj interpreta�ná oblas� spojená s hrou na elektronickom alebo tradi�nom 

hudobnom nástroji, improvizácia a rozvíjanie hudobnej tvorivosti a tvorby.  

Do vyu�ovacieho procesu v novom predmete sa zapojilo 9 žiakov z tried hry na keyboarde 

,ktorí pod�a u�ebných osnov predmetu Hra a po�íta� obohacovali získané vedomosti a 

zru�nosti z oblasti hry na keyboarde s novými prvkami ./prepojenie elektronického 

klávesového hudobného nástroja s hudobným softvérom /. 

Žiaci sa prezentovali na triednych a interných koncertoch, žiak Michal Kren sa zú�astnil 

celoslovenskej sú�aže v Považskej Bystrici.  
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4  PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY 

4.1 PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI (PZ) K 30.6.2011 
Š
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HO 38 38 21 0 2 
TO 1 1 1 0 0 

LDO 2 2 2 0 0 

VO 3 3 2 0 0 

Spolu: 44 44 26 0 2 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 

Komentár: 

Vyu�ovací proces v ZUŠ Hálkova 56 prebiehal pod vedením všetkých kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov. 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

Vyhodnotenie a komentár. 

V školskom roku 2010 / 2011 sa zapojilo 5 zamestnancov do plánu kontinuálneho 

vzdelávania. Dvaja za�ínajúci pedagogickí zamestnanci absolvovali adapta�né vzdelávanie 

pod vedením uvádzajúcich u�ite�ov. Na tému Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 

a komunika�ných zru�ností  absolvoval na MPC BA aktualiza�né vzdelávanie 1 pedagogický 

zamestnanec. Funk�né inova�né vzdelávanie na tému Inovácia v riadení školy prebieha, 

ukon�enie absolvuje riadite�ka školy  a zástupky	a riadite�ky v júni 2012. 
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Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávanýc
h 

Vzdelávanie 
ukon�ilo 

Za�iatok 
vzdelávania 

Koniec 
vzdelávania 

Adapta�né vzdelávanie 2 2 
September 
2010 

Jún 2011 

Aktualiza�né 1 1 Apríl 2011 Máj 2011 

Funk�né inova�né 
vzdelávanie 

2    

Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  

Komentár: 

Za dlhoro�nú  a  tvorivú pedagogickú �innos , vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého 

vzdelávania bola d	a 28.marca 2011 pri príležitosti D	a u�ite�ov na návrh riadite�ky školy 

ocenená primátorom hlavného mesta Bratislavy  dlhoro�ná u�ite�ka hry na husliach Mgr. art. 

Alena Heribanová. 

D	a 17. júna 2011 sa konalo stretnutie primátora s talentovanou mládežou mesta Bratislavy. 

Za výborné výsledky bolo udelené  ocenenie žia�ke Simone Jexovej  a jej pedagógovi  v hre 

na flaute Mgr. Veronike Zapletalovej . 

Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 

podujatiach: 

Naši žiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2010 / 2011 zapojili a zú�astnili sa na mnohých 

sú�ažiach medzinárodného a  celoštátneho charakteru. Podrobné vyhodnotenie je uvedené 

v tabu�ke Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila. Mimoriadne výsledky so svojimi 

žiakmi dosiahli  Mgr. Dagmar Skalická a Mgr. art. Alena Heribanová na medzinárodných 

sú�ažiach / v tabu�ke sú hrubšie vyzna�ené / . 
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4.2 NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI K 30.6.2010 
Z

U
Š

  

F
yz

ic
ký

 p
o�

et
 N

Z
. 

Z
 to

ho
 f

yz
ic

ký
 p

o�
et

 
za

m
es

tn
an

co
v,

 k
to

rí
 

vy
ko

ná
va

jú
 v

  
 z

ák
la

dn
om

 ú
vä

zk
u 

vi
ac

  
ku

m
ul

ov
an

ýc
h 

pr
ac

ov
ný

ch
 �

in
no

st
í 

P
o�

et
 N

Z
., 

kt
or

í 
pr

ac
ov

al
i n

a 
kr

at
ší

 p
ra

c.
 

úv
äz

ok
  a

ko
 je

 z
ák

la
dn

ý 
úv

äz
ok

 

P
o�

et
  N

Z
, k

to
rí

 
pr

ac
ov

al
i n

a 
vy

šš
í 

pr
ac

ov
ný

 a
ko

 
je

 z
ák

la
dn

ý 
úv

äz
ok

 

P
o�

et
 N

Z
, k

to
rí

 
pr

ac
ov

al
i n

a 
do

ho
du

 
o 

vy
ko

na
ní

 p
rá

ce
 a

le
bo

 
�i

nn
os

tí
 

6 2 4 0 0 

Nepedagogickí zamestnanci k 30.6.2011 

Z
U

Š
  

F
yz

ic
ký

 p
o�

et
 N

Z
. 

Z
 to

ho
 f

yz
ic

ký
 p

o�
et

 
za

m
es

tn
an

co
v,

 k
to

rí
 

vy
ko

ná
va

jú
 v

   
zá

kl
ad

no
m

 
úv

äz
ku

 v
ia

c 
 k

um
ul

ov
an

ýc
h 

pr
ac

ov
ný

ch
 �

in
no

st
í 

P
o�

et
 N

Z
., 

kt
or

í p
ra

co
va

li
 n

a 
kr

at
ší

 p
ra

c.
 ú

vä
zo

k 
 a

ko
 je

 
zá

kl
ad

ný
 ú

vä
zo

k 

P
o�

et
  N

Z
, k

to
rí

 
pr

ac
ov

al
i n

a 
vy

šš
í 

pr
ac

ov
ný

 a
ko

 
je

 z
ák

la
dn

ý 
úv

äz
ok

 

P
o�

et
 N

Z
, k

to
rí

 p
ra

co
va

li
 n

a 
do

ho
du

 o
 v

yk
on

an
í p

rá
ce

 
al

eb
o 
�i

nn
os

tí
 

6 2 4 0 0 

4.3  PRIEMERNÉ PLATY ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu : 

    630, 50 €(vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 

b)Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu:  

   516, 79 €(vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 
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5  AKTIVITY ŠKOLY 

5.1  ÚDAJE O AKTIVITÁCH, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA  

SÚ�AŽE 

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

5.- 8. 5. 2011  

FLAUTIÁDA 2011- 

2. RO�NÍK 

MEDZINÁRODNEJ 

SÚ�AŽE v hre na flaute, 

Konzervatórium Bratislava

1 žia�ka Katarína Tren�anová- strieborné pásmo v kategórii 1./B

13. – 15. 5. 2011 

TALENTY PRE 

EURÓPU- 

15. ro�ník 

MEDZINÁRÁRODNEJ 

SÚ�AŽE BOHDANA 

WARCHALA v hre na 

slá�ikových nástrojoch 

2 žiaci Matúš Farkaš – 6. miesto v 1. kategórii
Olívia Krivá�ová- ú�as� v 2. kategórii

15. 3. 2011- LIDICE,

17. RO�. MEDZINÁR. 

SÚ�AŽE  

4 žiaci diplom za ú�as� a kolekciu prác žiakov Mgr. art. 
�iernikovej 

30. 4. 2011 

TORU�- PO�SKO 

3 žiaci diplom za ú�as� a kolekciu prác žiakov Mgr. art. 
�iernikovej 

10. 11. 2010 – 12. 11. 2010 

„�AROVNÁ FLAUTA“ 

9. ro�ník celoslovenskej 

sú�aže v hre na zobcovej 

flaute a drevených  

dychových nástrojoch- ZUŠ 

Nižná

7 žiakov Simona Jexová- 1. miesto v v 2. kat.- prie�na flauta 
Katarína Tren�anová- 2. miesto v 5. kat.- prie�na flauta 
Hana Ko�ínková- 2. miesto v 5. kat.- zobcová flauta 
Martina Mydlová- 3. miesto v 5. kat.- prie�na flauta 
Barbora Kazi�ková- �estné uznanie v 5. kat.- prie�na  
                                     flauta 
Martina Fecková- �estné uznanie v 3. kat.- zobcová 
                                  flauta 
Katarína Czaková- �estné uznanie v 3. kat.- zobcová 
                               flauta
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24. – 25. 11. 2010  

„MLADÍ KLAVIRISTI 

2010“, celoslovenská sú�až 

žiakov ZUŠ v sólovej hre na 

klavíri - ZUŠ Eugena 

Sucho�a, Bratislava

2 žiaci Olívia Krivá�ová- ú�as� na sú�aži v 3. kategórii 
Igor Hron- ú�as� na sú�aži v 6. kategórii 

26. – 27. 11. 2010 

„MUSICA CAMERATA“, 

3. ro�ník celoslovenskej 

sú�aže v komornej hre, ZUŠ 

Jána Albrechta

6 žiakov Katarína Šmigová, Lukáš Rajnoha - klavírne duo- 
2. miesto v 1. kategórii 
Jana Šubrová- flauta, 
Yvetta Kajanová- flauta, Lucia Maršallová - violon�elo, 
Adéla Šušklebová -komorné kvarteto- 2. miesto v 4. 
kategórii

27. 11. 2010 

„PREŠPORSKÝ 

PAGANINI“,  

14. ro�ník sú�ažnej 

prehliadky žiakov ZUŠ v hre 

na husliach, Miestny úrad 

M� Bratislava- Staré Mesto, 

Zichyho palác

2 žiaci Olívia Krivá�ová- 1. miesto v 2 . kategórii 
Matúš Farkaš- ú�as� na sú�aži v 1. kategórii 
Mgr. art. Jana Hluchá bola ocenená za najlepší klavírny 
sprievod

2.- 3. 12. 2010 

 „DNI MILOŠA 

RUPPELDTA“,  

2. ro�ník sú�aže ZUŠ 

v sólovej hre na Dychových 

nástrojoch a v sólovom 

klasickom speve, ZUŠ 

Miloša Ruppeldta, 

Bratislava

18 žiakov 2. 12. 2010- dychové nástroje 
Simona Jexová - 2. miesto v 1. kategórii  
Martina Mydlová- �estné uznanie v sólovej hre na 
prie�nej flaute 
Katarína Tren�anová- �estné uznanie v sólovej hre na 
prie�nej flaute  
Katarína Czaková- ú�as� na sú�aži, II. kategória 
Martina Fecková- ú�as� na sú�aži, II. kategória 
Hana Ko�ínková-  ú�as� na sú�aži, III. kategória  
Mgr. art. Xénia Maskalíková bola ocenená za najlepší 
klavírny sprievod
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  3. 12. 2010- sólový klasický spev 
Miroslava Hargašová - 3. miesto v I. kategórii 
Dorota Kozárová - �estné uznanie v I. kategórii 
Ema Hergottová- �estné uznanie v I. kategórii 
Monika Vrábliková - ú�as� na sú�aži, I. kategória 
Daniel Hurinský- 3. miesto v I. kategórii 
Cristina Clementoni - ú�as� na sú�aži, II. kategória 
Vanda Bednárová - 2. miesto v II. kategórii 
Martina Fecková - �estné uznanie v II. kategórii 
Sára Lovecká - ú�as� na sú�aži, II. kategória 
Ivica Ondrušová - ú�as� na sú�aži, V. kategória 
Lucia Trebulová - ú�as� na sú�aži
Andrej Komada - ú�as� na sú�aži
Mgr. art. Jana Hluchá bola ocenená za najlepší klavírny 
sprievod

7. 12 2010 

 „...A SLOVO BOLO 

U BOHA...“, krajské kolo 

18. ro�níka recita�nej 

sú�aže, Spojená škola 

Vincenta de Paul, Bratislava

4 žiaci Maximilián Sobek  
Erika Rajtová 
Lucia Hívešová  
Darina Hudecová 
umiestnili sa na 3. mieste

10. 12. 2010  

FESTIVAL POÉZIE 

BENIAKOVE 

CHYNORANY,  

17. ro�ník, Košice

1 žiak Maximilián Sobek - najlepší ú�astník festivalu

17.- 18. 3. 2011  

KRAJSKÁ SÚ�AŽ 

V KOMORNEJ HRE 

RENESANCIE 

A BAROKA,  

ZUŠ Júliusa Kowalského, 

Bratislava 

2 žiaci Yvetta Kajanová, 
Jana Šubrová- 

 flautové duo- �estné uznanie v III. kategória

22. 3. 2011 

 PREHLIADKA 

MLADÝCH 

GITARISTOV-  

8. ro�ník- ZUŠ Eugena 

Sucho�a, Batkova 2, 

Bratislava 

1 žiak Barbora �urovcová- ú�as� na prehliadke, IV. kategória
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25. 3. 2011  

3. RO�NÍK HUS�OVEJ 

SÚ�AŽE RUDOLFA 

ORSZÁGA ZUŠ J. L. Bellu 

v Kremnici

4 žiaci Matúš Farkaš - zlaté pásmo v I. kategórii 
Olívia Krivá�ová- zlaté pásmo v I. kategórii 
Vladimír Ondrášek- bronzové pásmo v II. kategórii 
Adrián Kollár- ú�as� na sú�aži

14. – 15. 4. 2011 

REGIONÁLNA 

SÚ�AŽNÁ 

PREHLIADKA 

V ŠTVORRU�NEJ HRE 

NA KLAVÍRI,  

16. ro�ník , ZUŠ Ferka 

Špániho, , Žilina 

2 žiaci Katarína Šmigová 
Lukáš Rajnoha - 
zlaté pásmo v I. kategórii 

19. 4. 2011  

4. KEYBOARDOVÁ 

SÚ�AŽNÁ 

PREHLIADKA,  

ZUŠ Považská Bystrica

2 žiaci Lívia Kla�anská – bronzové pásmo v II. kategórii 
Michal Kren- �estné uznanie v V. kategórii, najlepšia 
interpretácia povinnej skladby

27. 4. 2011  
57. HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN  
Krajské kolo celoštátnej 
postupovej sú�aže a 
prehliadky  

2 žia�ky Dominika Susková - 2. miesto v IV. kategórii  
Diana Šablicová- 2. miesto v II. kategórii 

22. 11. 2010 – 13. 11. 2010 
11. RO�NÍK SÚ�AŽNEJ 
PREHLIADKY 
SPEVÁKOV 
POPULÁRNEJ PIESNE – 
ZUŠ Gbely 

2 žia�ky Nina Balaš�áková - 1. miesto a absolútny ví	az v 2. 
sú�ažnej kategórii spev do 16 rokov 
Lívia Kla�anská- ú�as� na sú�aži v 1. sú�ažnej kategórii 
spev do 12 rokov 

13. – 14. 5. 2011 
NITRIANSKA LUTNA ,  
11. ro�ník celoslovenskej 
hudobno - interpreta�nej 
sú�aže v speve a v hre na 
drevených a plechových 
dychových nástrojoch 

10 žiakov Spev: 
Sára Lovecká - ú�as� v 2. kategórii 
Lívia Kla�anská - ú�as� v 2. kategórii 
Deborah �urišková - ú�as� v 2. kategórii 
Johana Eva Brezovská - ú�as� v 3. kategórii 
Vanda Bednárová- ú�as� v 3. kategórii 
Hra na zobcovej flaute: 
Karin Podhorcová- 2. miesto v 2. kategórii 
Katarína Czaková- 3. miesto v 2. kategórii 
Martina Fecková- 3. miesto v 2. kategórii 
Hana Ko�ínková- ú�as� v 4. kategórii 
Hra na drevených dychových nástrojoch: 
Simona Jexová- 3. miesto v 1. kategórii v hre na prie�nej 
flaute 
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24. – 25. 5. 2011-  
3. RO�NÍK 
CELOSLOVENSKEJ 
SÚ�AŽE V SÓLOVOM 
SPEVE PETRA 
DVORSKÉHO, 
ZUŠ Košice 

3 žia�ky Mária Horváthová - strieborné pásmo v 4. kategórii 
Dominika Jakabová - strieborné pásmo v 4. kategórii 
Lucia Trebulová - bronzové pásmo v 5. kategórii 

31.5.2011- 
 „DIELO TVOJICH 
RÚK“ 
6. ro�ník celoslovenskej 

divadelnej prehliadky, 
Topo��any 

6 žiakov Ú�as� žiakov LDO z triedy p. u�. Adamovi�ovej s hrou A. 
P: �echova „Pyta�ky“ 

24.-26.6.2011- 
„HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN“  
celoslovenské kolo 
prehliadky a sú�aže 57. 
ro�ník  

1 žiak Dominika Susková - 1. miesto v IV. kategórii 
p. u�. Adamovi�ová- �lenka poroty

4. 6. 2011- 
 „H�ADÁ SA 
MUZIKÁLOVÁ 
HVIEZDA“   
spevácka sú�až žiakov 
Bratislavských ZUŠ a ZUŠ 
Bratislavského kraja- 7. 
ro�ník, 
ZUŠ Hálkova , Bratislava 

15 žiakov Monika Vrábliková- 1. miesto v I. kategórii 
Lívia Kla�anská- 2. miesto v I. kategórii  
Daniel Hurinský- 3. miesto v I. kategórii 
Dominika Jakabová- 3. miesto v IV. kategórii 
Hana Arnold- ú�as� na sú�aži 
Vanda Bednárová- ú�as� na sú�aži 
Johana Eva Brezovská- ú�as� na sú�aži 
Martina Fecková- ú�as� na sú�aži 
Tereza Ferancová- ú�as� na sú�aži 
Sára Lovecká- ú�as	 na sú�aži 
Laura Morav�íková- ú�as� na sú�aži 
Barbora Šajbidorová, ú�as� na sú�aži 
Nina Balaš�áková- ú�as� na sú�aži 
Beáta Brandšteterová- ú�as	 na sú�aži 
Petra Adamíková- ú�as� na sú�aži 

25. 3. 2011 
MA�OVANÁ ZUŠ-KA,  
Banská Bystrica, 

5 žiakov diplom za ú�as	 a kolekciu prác žiakov Mgr. art. 
�iernikovej, Morav�íkovej  

31. 3. 2011-  
VESMÍR O�AMI DETÍ- 
Hurbanovo

10 žiakov diplom za ú�as	 a kolekciu prác žiakov Mgr. art. 
�iernikovej, Kuzmovej

30. 4. 2011 
NITRIANSKA LUTNA“, 
ZU� Nitra 

4 žiaci diplom za ú�as	 a kolekciu prác žiakov Mgr. art. 
Morav�íkovej a Kuzmovej

30. 4. 2011 
TWISTER- ALGIDA

7 žiakov diplom za ú�as	 a kolekciu prác žiakov Mgr. art. 
�iernikovej
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KONCERTY 

5. 10. 2010 

RÁDIO DEVÍN 

priamy prenos Slovenský 

rozhlas- 

7 žiakov Lívia Kla�anská, Igor Hron, Katarína Tren�anová, Simona 

Jexová, Martina Fecková, Marek Mader, Michal Zari�	ak 

12. 11. 2010 

KONCERT Z TVORBY 
SLOVENSKÝCH 
SKLADATE	OV PRE 
DETI A MLÁDEŽ, 
Koncertná sála  HTF 
VŠMU Zochova  

1 žiak Igor Hron 

13. 10. 2010-

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŽ�“,  

Vajnorská ul 

6 žiakov Martina Fecková, Katarína Czaková, Maximilián Sobek, 

Martina Mydlová, Danica Rusnáková, Lucia Talabová 

23. 11 2010  

KONCERT PRI 
PRÍL.EŽITOSTI 50. VÝR. 
GYMNÁZIA 
METODOVA 

2 žia�ky Nina Balaš�áková, Beáta Brandšteterová 

 7. 12. 2010-  

„ PREŠPORSKÉ 

PERNÍ�KY“ 

 spolo�ný 

 koncert troch ZUŠ  

/ Hálkova, Batkova, 

Sklenárova/ -Zrkadlová sie�

Primaciálneho paláca

8 žiakov Katarína Šmigová, Lukáš Rajnoha, Marek Mader, Mária 

Šinská, Katarína Tren�anová, Alena Olvecká, Mária 

Olvecká, Lívia Kla�anská 

5. 12. 2010,  

EUROVEA vystúpenie  

1žia�ka Nina Balaš�áková 

15. 12. 2010 

VEREJNOM 

KONCERTE ZUŠ 

EXNÁROVA 

1 žiak Michal Zari�	ak 
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16. 12. 2010
VYSTÚPENIE V KLUBE 
DÔCHODCOV 
 „Zlatý dáž�“-Vajnorská

9 žiakov Martina Fecková, Diana Šablicová, Sabina Jexová, Jakub 

Jurický, Danica Rusnáková, Lucia Talabová, Darina 

Hudecová, Laura Morav�íková, Debora �urišková 

16. 12. 2010  
MICROSOFT 
-Viano�né vystúpenie pre 
firmu 

2 žiaci Niny Balaš�ákovej a Michala Zari�	aka 

7. 5. 2011 

SLÁVNOSTNÝ 

KONCERT VÍ�AZOV 

SÚ�AŽE FESTIVAL 

MILOŠA RUPPELDTA, 

Zrkadlová sie	

Primaciálneho paláca 

4 žia�ky Lívia Kla�anská Vanda Bednárová, Dominika Jakabová, 

 Simona Jexová 

16. 4. 2011 

„BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“ 

 koncert v Pálffyho paláci  

10 

žiakov 

Matúš Majer, Vanda Bednárová, Mária Šinská, Ivica 

Ondrušová, Katarína Tren�anová, Roman Palacka, Jana 

Biznárová, Olívia Krivá	ová, Simona Jexová, Barbora 

Kazí�ková 

16. 4. 2011 

BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“- koncert na 

Hlavnom námestí

6 žiakov Martina Fecková, Lívia Kla�anská, Daniel Hurínsky, 

Dominika Jakabová, Nina Balaš�áková, Michal Zari�	ak 

16. 4. 2011

„BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“- 

Zrkadlová sie�

Primaciálneho paláca 

20 

žiakov 

Martina Fecková, Mária Horváthová, Katarína Šmigová, 

Lukáš Rajnoha, Hana Ko�ínková, Viera Karabínošová, Ján 

Cerovský, Radoslav Zeman, Vladimíra Semanová, žiaci 

slá�ikového súboru 

16. 4. 2011

„BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“-  

stánok na Hlavnom námestí 

30 

žiakov 

stánok na Hlavnom námestí- práca s de�mi, 

celodenná akcia, p. u�. Kuzmová, Morav�íková, 

�ierniková 

 31.5.- 10. 6. 2011

ŠTETCOM A FARBAMI 

PROTI DROGÁM“. 

výstava VO v Stredisku 

kultúry na Vajnorskej ul. 

pod názvom „ 

45 

žiakov 

Žiaci ped..:Kuzmová, Morav�íková, �ierniková 
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16. 4. 2011  

V AUTOBUSE PRED 

SND 

výstava prác žiakov VO  

15 

žiakov 

žiaci ped : pp.u�.Kuzmová, Morav�íková, �ierniková 

8. 5. 2011 

VYSTÚPENIE  V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŽ�

9 žiakov Martina Fecková, Diana Šablicová, Sabina Jexová, Jakub 

Jurický, Danica Rusnáková, Lucia Talabová, Darina 

Hudecová, Laura Morav�íková, Debora �urišková 

24. 5. 2011 

VYSTÚPENIE  V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŽ�

9 žiakov Martina Fecková, Diana Šablicová, Sabina Jexová, Jakub 

Jurický, Danica Rusnáková, Lucia Talabová, Darina 

Hudecová, Laura Morav�íková, Debora �urišková 

5.2 ÚDAJE O AKTIVITÁCH, KTORÉ ORGANIZOVALA ŠKOLA 

(Uvádzajú sa len vlastné aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy) 
  

Názov aktivity školy Po�et ú�astníkov Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

TRIEDNE KONCERTY 30 koncertov 

290 žiakov 

Žiaci predviedli ve�mi kvalitné aj 

priemerné výkony, spokojnos� rodi�ov, 

komunikácia pedagóga - rodi�a, 

odbúravanie trémy u žiakov, 

oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spolužiakov, motivácia 

k lepším výkonom

INTERNÉ KONCERTY 21 koncertov 

310 žiakov

Žiaci predviedli ve�mi kvalitné aj 

priemerné výkony, spokojnos� rodi�ov, 

komunikácia pedagóga  -rodi�a, 

odbúravanie trémy u žiakov, 

oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spolužiakov, motivácia 

k lepším výkonom 
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VEREJNÉ KONCERTY 

16. 11. 2010 

SPEVÁCKY 

ABSOLVENTSKÝ 

RECITÁL Niny 

Balaš�ákovej a Michala 

Zari�	aka 

6 žiakov Absolventi predviedli kvalitné výkony 

s vysoko odbornou prípravou svojich 

pedagógov, Michal Zari�	ak bol prijatý na 

Cirkevné konzervatórium v Bratislave 

16. 12. 2010 

VIANO�NÝ �AS 

RADOSTI 

Viano�ný koncert , 

Zichyho palác 

35 žiakov Zav
šenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

žiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané �lenmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodi�mi, širokou 

verejnos�ou a zástupcami zria�ovate�a. 

8. 3. 2011 

„FAŠIANGOVÝ 

KONCERT“, 

koncertná sála školy-  

51 žiakov Zav
šenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

žiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané �lenmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodi�mi, širokou 

verejnos�ou v maskách.Spolupráca v VO 

29. 3. 2011  

KONCERT 

PEDAGÓGOV PRI 

PRÍLEŽITOSTI D
A 

U�ITE�OV-  

Pálffyho palác- Zámocká 

ulica 

21 pedagógov, 6 

žiakov 

Prezentácia výkonov pedagógov. 

Prezentácia pred rodi�mi, širokou 

verejnos�ou 

5. 4. 2011  

SPEVÁCKY 

ABSOLVENTSKÝ 

KONCERT  Ivice 

Ondrušovej a Viery 

Karabínošovej

10 žiakov Absolventky predviedli kvalitný výkon 

s vysoko odbornou prípravou svojho 

pedagóga. 
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12. 4. 2011  

JARNÝ VEREJNÝ 

KONCERT- 

Zrkadlová sie�

Primaciálneho paláca 

39 žiakov Zav
šenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

žiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané �lenmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodi�mi, širokou 

verejnos�ou

20. 4. 2011 

SPEVÁCKY 

ABSOLVENTSKÝ 

RECITÁL Lucie 

Trebulovej 

5 žiakov Absolventka predviedla kvalitný výkon 

s vysoko odbornou prípravou svojho 

pedagóga.

19. 5. 2011  

VYSTÚPENIE ŽIAKOV 

TO, LDO 

Sála LDO ZUŠ Hálkova

32 žiakov Žiaci predviedli ve�mi kvalitné aj 

priemerné výkony, spokojnos� rodi�ov, 

komunikácia pedagóga - rodi�a, 

odbúravanie trémy u žiakov, 

oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spolužiakov, motivácia 

k lepším výkonom

4. 6. 2011

KONCERT VÍ�AZOV  

7. ro�níka speváckej 

sú�aže „H�adá sa 

muzikálová  

17 žiakov Prezentácia najlepších výkonov 

sú�ažiacich ohodnotených odbornou 

porotou. 

6. 6. 2011  

OTVORENÁ HODINA 

ŽIAKOV TO- PŠ- p. 

Bicáková 

Sála LDO

19 žiakov/ Žiaci predviedli ve�mi pekné výkony, 

spokojnos� rodi�ov, komunikácia 

pedagóga  rodi�a, odbúravanie trémy 

u žiakov. 
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9. 6. 2011 

 „MOJ PRVÝ

koncert“,najmladších 

žiakov školy pri 

príle�itosti d�a detí  v 

Pálffyho palác, Zámocká 

ul.  

49 Zav
šenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

žiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané �lenmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodi�mi, širokou 

verejnos�ou. Žiaci predviedli ve�mi pekné 

výkony, spokojnos� rodi�ov, komunikácia 

pedagóga  rodi�a, odbúravanie trémy 

u žiakov.

13. 6. 2011 

POP KONCERT-  

Koncertná sála ZUŠ 

Hálkova 56 

32 Znovu rozbehnutie oddelenia džezovej 

a tane�nej hudby. Zvyšovanie záujmu 

o tento žáner. 

15.6.2011  

ZÁVERE�NÝ 

KONCERT 

ABSOLVENTOV

Koncertná sála ZUŠ 

12 Zav
šenie etapy umeleckého vzdelávania. 

Prezentácia práce pedagóga a žiaka pred 

rodi�mi a širokou verejnos�ou. 

21. 6. 2011 

 KONCERT ŽIAKOV 

ŠPD

 Koncertná sála ZUŠ  

28 Podpori� zvyšujúci sa záujem o umelecké 

vzdelávanie dospelých. 

Zvyšovanie sebavedomia dospelých 

žiakov a odbúravanie trémy. 

17. 6. 2011  

VYSTÚPENIE LDO  

predstavenie „V divadle“ 

Sála LDO ZUŠ Hálkova

15 Žiaci predviedli kvalitné výkony pod 

vedením pedagóga LDO. 

22. 6. 2011 

Mozartova sie�  

Rakúskeho ve�vyslanectva, 

Ventúrska 10 

5 Prevedenie monodrámy a predstavenia 

„Pyta�ky“ od A.P. �echova 
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5.3 PROJEKTY ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENOSTI, RESP. TVORBE  

Vyzývate�
na 

predkladanie 
projektu, 

resp. vlastný 
projekt školy

Názov projektu Cie� projektu a cie�ová skupina 

Termín 
za�atia 

realizácie a 
ukon�enia 
realizácie 

Z
U

Š 
H

ál
ko

va
 5

6

Koncertná prehliadka 

žiakov bratislavských 

ZUŠ v hre na 

keyboarde, 8. ro�ník  

Výmena skúseností  a odbornej 

umeleckej prípravy žiakov s pedagógmi 

bratislavských ZUŠ v tejto oblasti, 

motivácia žiakov, prezentácia, 

pozitívny ohlas verejnosti najmä 

rodi�ov a pedagógov ostatných  ZUŠ 

Cie�ová skupina: žiaci I. a II. stup	a 

umeleckého vzdelávania na ZUŠ 

16. 3. 2011

Z
U

Š 
H

ál
ko

va
 5

6

Spevácka sú	až žiakov 

bratislavských ZUŠ 

a ZUŠ Bratislavského 

kraja „H�adá sa 

muzikálová hviezda“, 7. 

ro�ník 

Výmena skúseností  a odbornej 

umeleckej prípravy žiakov s pedagógmi 

bratislavských ZUŠ v tejto oblasti, 

motivácia žiakov, prezentácia, 

pozitívny ohlas verejnosti najmä 

rodi�ov a pedagógov ostatných  ZUŠ, 

nadviazanie kontaktov s odborníkmi / 

odborná porota/, uplatnenie úspešných 

adeptov sú�aže v profesionálnych 

umeleckých telesách, muzikálových 

projektoch a stredných a vysokých 

školách umeleckého zamerania 

Cie�ová skupina: žiaci I., II. stup	a 

a ŠPD umeleckého vzdelávania na ZUŠ

4.6.2011 
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Z
U

Š 
H

ál
ko

va
 5

6
Školská sú	až v hre na 

dychových nástrojoch, 4. 

ro�ník 

Výmena skúseností  a odbornej 

umeleckej prípravy žiakov, vzájomná 

výmena skúseností medzi kolegami, 

širší záber a záujem o prácu v iných 

triedach dychového oddelenia, 

motivácia žiakov, verejná prezentácia 

Cie�ová skupina: žiaci I., II. stup	a 

a ŠPD umeleckého vzdelávania na ZUŠ

15. 3. 2011
Z

U
Š 

H
ál

ko
va

 5
6

Školská sú	až v hre na 

klavíri , 1. ro�ník  

Výmena skúseností  a odbornej 

umeleckej prípravy žiakov, vzájomná 

výmena skúseností medzi kolegami, 

širší záber a záujem o prácu v iných 

triedach klavírneho oddelenia, 

motivácia žiakov, verejná prezentácia 

Cie�ová skupina: žiaci I.stup	a  

umeleckého vzdelávania na ZUŠ 

16. 5. 2011
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6  VÝSLEDKY INŠPEK�NEJ �INNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
 ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

V školskom roku 2010 / 2011 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskuto�nila Štátna školská inšpekcia. 
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7  VÝSLEDKY  FINAN�NEJ A EKONOMICKEJ KONTROLY, 
 VYKONANEJ ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA HL.M. 
 SR BRATISLAVY V ZUŠ 

Na základe poverenia na výkon kontroly �. 1/2011 zo d	a 12.1.2011 v súlade s rámcovým 

plánom kontrolnej �innosti mestského kontrolóra na I. polrok 2011, schváleným uznesením 

Mestského zastupite�stva hlavného mesta SR Bratislavy �. 1170/2010 zo d	a 28.10.2010, 

vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra v �ase od 18.1.2011 do 7.2.2011 kontrolu 

plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finan�nou 

kontrolou  v roku 2008 v ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave. Kontrolované bolo obdobie od 

1.1.2008 do ukon�enia výkonu kontroly. 

  Kontrolou plnenia opatrení neboli zistené žiadne nedostatky a  8.2.2011 bol 

vypracovaný záznam o ukon�ení kontroly.  
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8  PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 
 ŠKOLY 

Základná umelecká škola zabezpe�uje výu�bu v budovách:  

a/ Centrálnou budovou je ZUŠ Hálkova 56, v ktorej sídli riadite�stvo a prebieha výu�ba vo 

všetkých poskytovaných odboroch.. Z kapacitných dôvodov musíme využíva� na výu�bu 

všetky miestnosti. Na štyroch podlažiach je 28 u�ební, 1 tane�ná sála, 1 koncertná sála a 1 

zasadacia miestnos�.  

b/  Na ZŠ s MŠ �eská 10 má škola elokované pracovisko, na ktorom prebieha štúdium 

v hudobnom odbore.  

c/  Na ZŠ s MŠ Sibírska 39 má ZUŠ elokované pracovisko, na ktorom prebieha výu�ba vo 

výtarnom odbore. 

Výhodou týchto elokovaných pracovísk je, že ZUŠ podchytí žiakov týchto základných škôl, 

ktorí potom vo vyšších ro�níkoch pokra�ujú v štúdiu v centrálnej budove. 

Do roku 2008 prebiehal vyu�ovací proces v s�ažených podmienkach, zatekali triedy 

z dôvodu poškodenej strechy, staré a rozpadávajúce okná boli nevyhovujúce, vznikal ve�ký 

únik tepla a kúrenie bolo spolo�né so Špeciálnou základnou školou, Hálkova 54. 

V roku 2008  bola škola zapojená do Investi�ného projektu hl. mesta. Z tohto projektu bolo 

zabezpe�ené: zateplenie budovy, nová fasáda, výmena okien, nová plynová  kotol	a, 

ma�ovanie, nákup a položenie nových podlahových krytín do niektorých tried. 

Po rekonštrukcii sa podmienky vyu�ovania ve�mi zlepšili a škola zaznamenala úsporu na 

energiách. 

Ke�že na škole po viacerých menších opravách kanaliza�ného potrubia i na�alej pretrvávajú 

neustále problémy, je potrebné v najbližšej budúcnosti urobi� jeho rekonštrukciu. �alšou 

dôležitou skuto�nos�ou sú nevyhovujúce opotrebované radiátory, ktorých výmena je tiež 

nevyhnutná.  

V budúcnosti je nevyhnutné myslie� na umiestnenie parkovacej plochy pre rodi�ov 

a návštevníkov školy. 

Snahou riadite�stva je získa� finan�né prostriedky nie len na skultúrnenie, ale aj na odborné 

zabezpe�enie jednotlivých priestorov školy: 

- odhlu�nenie u�ební / škola má plne vybavenú špecializovanú u�eb	u pre výu�bu hry na 

bicích nástrojoch, nedostatkom je však, že priestor nie je zabezpe�ený proti hluku/  

-  klimatizácia do koncertnej a tane�nej sály / obidva priestory sú s oknami na západ/ 
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-  nákup výpo�tovej techniky 

-  vybavenie tried novými hudobnými nástrojmi a nábytkom 

V školskom roku 2010/2011 sme na škole vykonali revízie komína 2 krát ro�ne, revíziu 

kotlov, �iasto�nú havarijnú opravu kanalizácie a jej �istenia, deratizáciu 2 krát ro�ne / hradenú 

z financií ZRŠ/, 

revízia BOZP a PO a školenie, 

Škola priestory neprenajíma, triedy sú plne využité na vyu�ovací proces, na koncerty a iné 

podujatia školy, ktoré súvisia s u�ebným procesom. 
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9  FINAN�NÉ A HMOTNÉ  ZABEZPE�ENIE VÝCHOVNO-
 VZDELÁVACEJ �INNOSTI ŠKOLY V ROKU 2010 

1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 430.834,51 eur 

2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 50.641,89 eur 

3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   

4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (ZRPŠ ) -  

stav na ú�te ZRŠ k septembru 2010 : 3.384,05 eur 

5. Iné finan�né prostriedky: 0 

Správa o hospodárení za rok 2010 

Pridelené rozpo�tové finan�né prostriedky      
   
Schválený rozpo�et :  bežné výdavky    celkom  600:  422 676 eur    

                                   z toho mzdy 610:  289 161,- 

   kapitálové výdavky:                      4 979,-

                                   spolu:                             427 655,- 

Rozpo�et bol v priebehu  roka  nasledovne upravený:

a) znížený na položke 713  v dôsledku šetrenia – odobraté kapitálové výdavky 

b) zvýšený na položkách 610 o 6 442,- a  620 o 2 267,- (vyššie �erpanie je dôsledkom 

Zákona �.317 /2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch , od 1.11.2009 bol 

zvýšený triednický príplatok, pedagogickí  zamestnanci s vyšším vzdelaním boli 

zaradení do vyššej platovej triedy, 3 zamestnanci boli zaradení do 12 platovej triedy, 

od 2. polroka 2011 boli žiaci PŠ zaradení na hru na nástroji, �o znamená zvýšenie 

hodinových dotácií u niektorých pedagógov individuálneho vyu�ovania a zárove	 táto 

skuto�nos� predstavovala  zvýšený nárast �erpania finan�ných prostriedkov na mzdy. 

c) s vyšším �erpaním finan�ných prostriedkov na položke 610 súvisí vyššie �erpanie na 

položke 620 – odvody. 

Skuto�nos�: výdavky celkom      430 834,51   

   z toho mzdy    610:   295 603,- 

   odvody  620:    101 953,42 

   tovary a služby 630:        32 757,51 

   transfery  640015:         520,58 
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Na položke 620 bolo šetrenie vo výške 1 413,58 €, ktoré bolo použité na vyplatenie práce 

neschopných za zamestnávate�a prvých 10 dní  a  na prevádzku. 

Nespotrebovanú dotáciu vo výške 550,49,-  z položky 630  sme v rámci šetrenia vrátili. 

Prepo�ítaný eviden�ný po�et zamestnancov k 31.12.2010 bol 37,45,- zamestnanca a 

priemerná mzda �inila 657,77 ,-. Naša priemerná mzda nedosahuje  deklarovanú 

priemernú mzdu SR. 

Porovnanie s rokom 2009  

ZUŠ Hálkova v roku 2010 z  financií na prevádzku hradila iba najnutnejšie výdavky.  

Náklady na prevádzku školy bez mzdových a odvodových povinností zamestnávate�a �inili: 

Rok 2009 v €.  rok 2010 v €.   

Položka 

632 energie  13 322,60   10 088,87 

633 materiál     8 589,46    5 355,80  

635 opravy           0,-           0,- 

636 nájom        2 241,98      2 165,24 

637 služby   15 320,97  15 086,85 

640 PN            709,31         520,58 

spolu    40 184,28  32 757,51 

Príjmy organizácie: 

školné od rodi�ov    50 641,89

dobropis faktúra za plyn   514,06 

úroky      6,38 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok: 

Stav investi�ného majetku ku d	u 31.12.2010-43 493,87 

z toho odpisy 41 678,66 

Prírastok  0,- 

Úbytok 0,- 
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Majetok bol odpísaný v zmysle opatrení MF SR a Zákona o daniach 595 / 2003 rovnomernou 

metódou odpisovania. Jeho zostatková ú�tovná cena je 1 815,21 €, ú�et 355 je 1 815,21 €. 

Stav dlhodobého hmotného majetku, ktorého vstupná cena je nižšia ako1 700,- € 

k 31.12.2009-85 631,71 

Prírastok 3 507,19 

Úbytok        0,- 

Neuhradené faktúry za obdobie 12/2010 �inili : 157,10 eur. 

Záväzok k SF za vedenie ú�tov v banke: 83,82 eur. 

D	a 31.12.2010 vrátila Všeobecná ZP sumu 193,18 z poistného z minulých období. 

Suma bude vrátená do rozpo�tu Magistrátu hl. m. Bratislavy. 

Krátkodobé záväzky vo�i zamestnancom tvoria mzdy 26 372,85, da	 3 276,27 

a záväzky vo�i pois�ovniam 10 103,71 eur. 

Záväzky sú kryté finan�nými prostriedkami na depozite. 

Tvorba a �erpanie sociálneho fondu: 

  

Zostatok 2009    3 562,39 

Tvorba SF    3 105,32 

�erpanie stravné   1 001,28 

Regenerácia    1693,99 

Zostatok 2010    3 972,44 

Nespotrebovaná dotácia  550,49 €, bude vrátená zria�ovate�ovi do konca februára 2010. 

  

Rozpo�et vy�erpaný na 99,87%.        

  

V Bratislave, d	a 20.01.2011      

Spracovali: Beatrix Jarošková Zodpovedná: Mgr. Ingrid Bubení�ková  

            Mária Sopociová     riadite�ka 

(Túto informáciu zabezpe�í škola  aj  priložením Správy o hospodárení za  kalendárny rok 

2010) 
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10 CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA UR�ILA V KONCEP�NOM  
ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 
A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA.

V školskom roku 2010 / 2011 sme sa snažili postupova� pod�a ur�ených cie�ov a plni� ich 

v rámci celého obdobia. Úspešne sme uskuto�nili 8. ro�ník koncertnej prehliadky žiakov 

bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, 7. ro�ník speváckej sú�aže žiakov bratislavských 

ZUŠ a ZUŠ Bratislavského kraja pod názvom „H�adá sa muzikálová hviezda“. Sú�až v hre na 

drevených dychových nástrojoch splnila opä� svoje o�akávania a výsledky. Pedagógovia 

klavírneho oddelenia uskuto�nili 1. ro�ník školskej sú�aže v hre na klavíri, ktorá mala 

výborné ohlasy u žiakov , pedagógov a rodi�ov. Ke�že v školskom roku 2009 / 2010 nám 

odišli 3 pedagógovia z Oddelenia džezovej a tane�nej hudby nako�ko nesp�	ali kvalifika�né 

predpoklady, snažili sme sa v  roku 2010 / 2011 opä� postavi� toto oddelenie 

s kvalifikovanými pedagógmi, �o sa aj do ur�itej miery podarilo. Kapela mladších žiakov pod 

vedením nových pedagógov uskuto�nili v máji koncert džezovej a tane�nej hudby. 

Speváckemu oddeleniu sa nepodarilo dokon�i� naštudovanie a následne predvies� verejnosti 

operné predstavenie V. Blodeka „V studni“  , nako�ko dvaja zo štyroch predstavite�ov 

operného predstavenia ukon�ili pred�asne štúdium na našej škole./ Patrik Palík a Andrej 

Komada / a medzi žiakmi oddelenia sa nenašla adekvátna náhrada. 
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11 OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ 
 VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A
 ÚROVE
 VÝCHOVY A VZDELÁVANIA, VRÁTANE NÁVRHOV 
 A OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE 

SILNÉ STRÁNKY 

. Budova školy je po rekonštrukcii  / zateplenie,  

  nová fasáda, výmena okien, nová plynová 

  kotol	a - samostatné vykurovanie, odvlh�enie 

  tried v prízemí, vyma�ovaný interiér školy, 

nové 

  podlahové krytiny v triedach/ 

. Škola je zabezpe�ená mrežami  / okná �asti 

  prízemia, celý vchod aj vnútorný /  a kódovým 

  otváracím systémom 

. Škola je plnoorganizovaná, sú zriadené všetky 

  4 odbory  - hudobný, výtvarný, literárno- 

  dramatický a tane�ný  

. Kvalifikovaný pedagogický zbor +/ autori 

  u�ebných osnov pre ZUŠ, poskytovanie  

  odbornej pedagogickej praxe pre študentov 

  Cirkevného konzervatória, PdF UK / 

. Školská a triedna pracovná atmosféra je na 

  ve�mi dobrej úrovni /tvorivá, pokojná,   

  akceputujúca, priate�ská, produktívna,  

  kooperatívna, zaujímavá a úspešná / 

. Celková kvalita pracovného prostredia je na 

  ve�mi dobrej úrovni 

. Aktivity školy, podujatia, verejná prezentácia 

  žiakov v priestoroch školy i mimo nej 

  /hudobný, výtvarný, literárno-dramatický  

  odbor / 

. Organizovanie speváckej sú�aže „H�adá sa  

  muzikálová hviezda“ 

. Organizovanie koncertnej prehliadky žiakov 

  bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde  

. Zavedenie predmetu Hudba a po�íta� v rámci  

SLABÉ STRÁNKY 

.  Doposia� nebola  uzatvorená nájomná zmluva  

   medzi školou a  zria�ovate�om/som  

   vo funkcii riadite�ky 7 rokov /  

.  Nedosta�ujúca vybavenos� u�ebných 

   Pomôcok     v niektorých predmetoch  /VO, 

   HN/ 

.  Zastarané vybavenie tried /starý nábytok,  

   interiérové dvere, staré radiátory.../ 

.  Nedostatok kvalifikovaných pedagógov 

   v predmete Hra na gitare, Hra na keyoarde, 

   Tane�ná hudba / 

.  Plne obsadené všetky priestory školy, 

   v súvislosti  s tým nie je možnos� prija� viac 

    žiakov 

.  Chýba klimatizácia v koncertnej sále, ktorá je 

   na 3. poschodí pod strechou budovy 

.  Nedosta�ujúce odhlu�nenie tried 

.  Nedostatok finan�ných prostriedkov na 

  ohodnotenie zamestnancov vo forme odmien 

   alebo osobných príplatkov 

NÁVRHY OPATRENÍ: 

Možnos	 riešenia všetkých slabých stránok sa 

odvíja od možnosti financovania, t. j. od od 

pridelenia finan�ných prostriedkov  

Rezervy sú v tane�nom odbore z dôvodu �astej 

migrácie pedagógov v tomto odbore, ale i žiakov 

z dôvodu vzniku nových hip - hopových 
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 Školského vzdelávacieho programu  

. Výborné výsledky a popredné umiestnenia 

  žiakov na celoslovenských   a medzinárodných 

  sú�ažiach 

. Výborné výsledky a prijatie žiakov na stredné a 

  vysoké školy umeleckého zamerania 

. Spolupráca s niektorými ZUŠ Bratislavy /  

  Batkova, Sklenárova, Jesenského / 

. Družobné kontakty s umeleckými školami 

  v zahrani�í /Budapeš�, Praha / 

. Spolupráca s inými inštitúciami / Mestská �as�

  Bratislava - Nové Mesto, kluby dôchodcov, ZŠ  

  s MŠ �eská, Konzervatórium v Bratislave, 

  Cirkevné konzervatórium  v Bratislave, Hlavné 

  mesto SR Bratislava, Pedagogická fakulta UK, 

  AUHS, VŠMU / 

. Spolupráca so združením rodi�ov na výbornej 

  úrovni  

. Združenie rodi�ov je poberate�om 2 % z daní 

. Spolupráca s osobnos�ami pedagogickej a 

  umeleckej oblasti / hudobný skladate�

  prof. J. Hatrík a V. Kubi�ka, E. Pavlíková, 

  Z. Mauréry, P.  Mauréry, M.  Malinovský, 

  J.  �urdiak, J. Slezák, J.  Smy�ková, Czongor 

  Kassai , J. Hittnerová/ / 

. Spolupráca s médiami / Televízia – Nové 

  Mesto,   RTVS, Televízia Markíza  

tane�ných skupín a súkromných    

tane�ných štúdií   

PRÍLEŽITOSTI 
. Modernizácia a postupné dop�	anie  

  materiálno –  technického zabezpe�enia školy 

. Nadviazanie kontaktov s novými družobnými  

  školami 

. Zvýšenie finan�ných prostriedkov zo strany 

  zria�ovate�a 

. Získavanie finan�ných prostriedkov z grantov  

  a od sponzorov 

. Tvorba a participácia na projektoch 

RIZIKÁ  
.  Limitované pride�ovanie finan�ných 

   prostriedkov 

    v rámci normatívneho financovania 

.  Nízke a nedosta�ujúce finan�né ohodnotenie 

   zamestnancov v školstve 

.  Nedokonalos� najmä zákona 317 / 2009 a jeho 

   dopad v praxi 

.  Slabá akceptácia ZUŠ zo strany vládnych 

   predstavite�ov, poslancov 
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. Medializácia a zvidite�	ovanie školy .  Nízka kultúrna vyspelos� širokej verejnosti  

   a ignorovanie podpory umeleckého   

   vzdelávania a umenia ako takého 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnos	 prijímania na �alšie štúdium 

V školskom roku 2010 / 2011 boli na stredné odborné školy prijatí: 

- Barbora Kazi�ková, hra na prie�nej flaute, Konzervatórium, Bratislava 

- Samuel Ma�o, hra na  husliach , Cirkevné konzervatórium, Bratislava 

- Michal Zari�	ak, spev, Cirkevné konzervatórium, Bratislava 

- Dominika Sandorová, hudobno - dramatický odbor, Cirkevné konzervatórium, 

Bratislava 

- Barbora Rakovská, Stredná škola scénického výtvarníctva, animovaná tvorba, 

Bratislava  

- Erika Rajtová, Stredná škola pedagogická, Bratislava 

Absolventi školy  pôsobia v rôznych  profesionálnych umeleckých telesách a divadelných 

súboroch a šíria dobré meno  našej základnej umeleckej škole / Nela Pocisková, Jana 

Golisová, Miroslava Partlová, Anežka a Eliška Drmolové, Andrea Gábrišová a iní/ 
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12 �ALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE  

12.1  PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE 

V školskom roku 2010 / 2011 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskuto�nila kontrola Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva. 

12.2  SPOLUPRÁCA ŠKOLY  

Spolupráca s rodi�mi žiakov 

Neoddelite�nou sú�as�ou úspešného napredovania školy je aj spolupráca s Radou rodi�ov pri 

ZUŠ Hálkova 56. Rodi�ia sa zú�ast	ujú na všetkých podujatiach, ktoré škola organizuje, 

pomáhajú pri organizovaní týchto podujatí /napr. letné sústredenie slá�ikového súboru/ 

Prispievajú rodi�ovskými príspevkami do fondu ZRŠ a poukazujú na ú�et ZRŠ 2% z daní  

Z finan�ných príspevkov ZRŠ škola organizuje verejné koncerty, výstavy , sú�aže, 

zabezpe�uje a nakupuje u�ebné pomôcky, ale i iné materiálno-technické zabezpe�enie pre 

potreby vyššej úrovne vyu�ovacieho procesu. Sú to práve rodi�ia, ktorí nám pomáhajú  

financova� položky, na ktoré škola nemá finan�né prostriedky z rozpo�tu školy./ deratizácia, 

revízie, rekonštrukcia sociálnych zariadení v minulo období/  

Spolupráca s právnickými osobami  

Vedenie školy sa snaží získava� kontakty aj z radov sponzorov, �o nie je v dnešnej komer�nej 

dobe vôbec jednoduché.  

Pri organizovaní speváckej sú�aže H�adá sa muzikálová hviezda nás výlu�ne podporujú 

sponzori , ktorých oslovujeme z radov rodi�ov, známych a sympatizantov našej ZUŠ. V tomto 

školskom roku  nám do  sú�aže  prispeli a na ú�et ZRŠ poslali sponzorské príspevky: 

R-DAS s.r.o. Ing. Libor Majer, PhD. 

NEUMAHR - Roman Neumahr- tla�iare	, s.r.o. 

NAJDAR�EKY - Roman Doj�an 

XANTO ZVOLEN – Ing.. Ján Plesník 

JUDr. Boris Šimkovi� - starosta obce Záhorská Ves 
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Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

Škola spolupracuje so zria�ovate�om, Magistrátom hl. m. SR Bratislavy . Už nieko�koro�ná 

skúsenos� spolupráce najmä v súvislosti s projektom Bratislava pre všetkých prináša každý 

rok výborné ohlasy z radov žiakov, rodi�ov, pedagógov a vedenia školy. Žiaci bratislavských 

ZUŠ reprezentujú na týchto podujatiach v palácoch a na Hlavnom námestí seba, pedagógov, 

svoju školu a šíria dobré meno hlavného mesta na verejnosti. 

V rámci M� BA - Nové Mesto spolupracujeme s Kultúrnym strediskom na Vajnorskej ulici, 

kde uskuto�	ujú žiaci a pedagógovia výtvarného odboru vernisáže a výstavy svojich prác. 

Spolupracujeme so základnými školami s MŠ na �eskej a Sibírskej ulici, kde sídlia aj naše 

detašované pracoviská. 

Iná spolupráca  

V školskom roku 2010 / 2011 sme na�alej spolupracovali s Klubmi dôchodcov „Zlatý 

dáž�“- Nové Mesto a v rámci  podujatí pre seniorov sme  pripravili nieko�ko koncertov pre 

�lenov týchto klubov pre seniorov.  

Propagácia školy sa realizuje v písomnej forme, fotodokumentácii, vo videotéke, na webovej 

stránke a v školskej kronike. Škola spolupracuje aj s rôznymi médiami- televízia Markíza, 

STV, Regionálna televízia – Nové Mesto, Slovenský rozhlas, U�ite�ské noviny, Twin City 

Journal, Hlas Nového Mesta. 

Spolupracujeme s družobnými školami:  Hudobná škola v Budapešti  

 ZUŠ Ilja Hurníka v Prahe 

V budúcnosti by sme chceli oslovi� ku spolupráci ZUŠ z �eskej republiky alebo Rakúska. 
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�akujem všetkým, ktorí sa podie�ali na výchovno–vyu�ovacom procese a výborných 

výsledkoch našej školy v školskom roku 2010/2011, žiakom, pedagógom, nepedagogickým 

zamestnancom, zria	ovate�ovi našej školy, Magistrátu hlavného mesta SR, najmä 

oddeleniu školstva , kultúry a športu a finan�nému oddeleniu, Rade školy a v neposlednom 

rade Združeniu rodi�ov pri ZUŠ Hálkova 56. 

V Bratislave d	a: 08. septembra 2011 

Vypracovala: Mgr. art. Ingrid Bubení�ková  

telefón, email: 02/44632117-9, zus-riaditelka@stonline.sk  
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho	a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy, Vrbenského 1, Bratislava za školský rok 2010/2011   

 I. Základné informácie o škole 

a) Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky  Bratislava, Primaciálne námestie 1,  
                     814 99 Bratislava 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Vrbenského �. 1, 831 53 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/44884543  
www: www.zusvrbenskeho.eu 
e-mail: zusvrb-riad@nextra.sk 

b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riadite�a: Mgr. Ulrich Ulmann
Volebné obdobie: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2014 – dohodou o zmene pracovnej zmluvy  
�alší vedúci zamestnanci školy s ur�ením ich funkcie: 
Mgr. Tatiana Kokošová – zástupca riadite�a 

c) Údaje o Rade školy pri ZUŠ (�alej len „RŠ“) 
�lenovia RŠ  
Za zria�ovate�a:
1. Ing. Zuzana Dzivjáková 
2. Ing. Michal Hrdli�ka 
3. Mgr. Katarína Dibáková 
4. Ing. Klaudia Košíková 

Za rodi�ov: 
5. MUDr. �ubomír Turkota, PhD. 
6. JUDr. �ubica Turkotová 
7. Jolana Peri�ová 
8. Anastázia Ferancová 

Za pedagógov: 
9. PaedDr. Marta Žáková 
10. Milan Ba�o, DiS. art. 

Za nepedagogických pracovníkov: 
11. Eva Halinkovi�ová 

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011: 
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Zasadnutia Rady školy pri ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava sa uskuto�nili: 

1) 27. 9. 2010 - Prerokované materiály: 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej  
umeleckej školy v školskom roku 2009/2010  

2. Návrh na zmenu štatútu RŠ 
3. Rôzne:  

a) vo�ba podpredsedu RŠ 
b) informácia o plnení �l. 7 ods. 2 písm. a) Štatútu RŠ pri ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
c) návrh programu zasadnutí RŠ v školskom roku 2010/2011 

2) 14. 3. 2011 – Prerokované materiály:  

1. Správa o hospodárskej �innosti ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava za rok 2010 
2. Informácia o delegovaní �lenov do RŠ za zria�ovate�a a rodi�ov žiakov ZUŠ 

3) 28. 6. 2011 – Prerokované materiály: 

1. Prerokovanie školského vzdelávacieho programu na šk. r. 2011/2012 (4. ro�ník) 
2. Informácia o pedagogicko-organiza�nom a materiálno-technickom zabezpe�ení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na šk. r. 2011/2012 
3. Informácia o priebehu  prijímacích skúšok v šk. r. 2010/2011 
4. Koncep�ný zámer ZUŠ na roky 2012 - 2014 

d) Iné poradné orgány riadite�a školy: 
pedagogická rada, umelecká rada, predmetové komisie

II. Údaje o žiakoch školy 

a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch ZUŠ 

Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 9. 2010 (zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v 
štruktúre: 

Prípravné štúdium: 212 - všetky odbory    z toho deti MŠ: 180 

Hudobný odbor: 266 
PŠ: 32   
I. stupe�: 199 
II. stupe�: 20  
ŠPD: 15 
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Po�et žiakov rozšíreného štúdia HO: 0 

Tane�ný odbor: 113 
PŠ: 86   
Po�et žiakov rozšíreného štúdia TO: 0 
I. stupe�: 27  
II. stupe�: 0 
ŠPD: 0 
Výtvarný odbor: 155     
PŠ: 94 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia VO: 0 
I. stupe�: 60 
II. stupe�: 1  
ŠPD: 0 

Spolu stav k 15. 9. 2010: 534 
Novoprijatí žiaci v šk. roku k 15. 9. 2010: 185 

Pod�a výkazu o po�te žiakov k 30. 6. 2011 (zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v 
štruktúre: 

Prípravné štúdium: 221          z toho deti MŠ: 178

Hudobný odbor: 258           z toho absolventi k 30. 6. 2011: 20  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia HO: 0 
I. stupe�: 184 
II. stupe�: 17 
ŠPD: 14 
PŠ: 43 

Tane�ný odbor: 103           z toho absolventi k 30. 6. 2011: 2  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia TO: 0 
I. stupe�: 22 
II. stupe�: 0 
ŠPD: 0 
PŠ: 81 

Výtvarný odbor: 172          z toho absolventi k 30. 6. 2011: 2  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia VO: 0 
I. stupe�: 73 
II. stupe�: 2 
ŠPD: 0 
PŠ: 97 

Spolu stav k 30. 6. 2011: 533 
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b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ)

Klasifikovaných žiakov: 307 
Prospeli s vyznamenaním: 277 
Prospeli: 29 
Neprospeli: 1 
Neklasifikovaní: 5 (4 žiaci vystúpili k 30. 6. 2011, 1 žia�ka opakuje ro�ník) 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a u�ebné odbory a ich zameranie v školskom 
roku 2010/2011 

V školskom roku 2010/2011 na ZUŠ Vrbenského vznikol Komorný orchester. 
Žiaci školy sa pod vedením Mgr. art. A. Ondrej�ákovej predstavili na viacerých podujatiach 
(Viano�ný koncert v Katedrále sv. Šebastiána, Viano�ný koncert v Nemeckom kultúrnom 
dome (�alej len „NKD“), „Bratislava pre všetkých“ – koncert v Primaciálnom paláci). 
Komorný orchester príležitostne spolupracoval s TO ZUŠ (Fašiangový koncert, Závere�ný 
koncert TO – v NKD v Ra�i). 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

Pedagogickí zamestnanci (�alej len „PZ“) k 30. 6. 2011 

Študijný 
odbor/oddelenie 
záujmových 
útvarov 

Fyzický po�et 
PZ 
k 
15. 9. 2010 

Fyzický 
po�et PZ 
k 30.6.2011 

Po�et tých, 
ktorí mali  
nižšiu 
vyu�ovaciu 
povinnos�

Po�et tých, 
ktorí mali 
vyššiu  
vyu�ovaciu 
povinnos�

Po�et PZ, ktorí 
pracujú na 
dohodu 
o vykonaní 
práce (DVP) 
alebo dohodu 
o vykonaní 
�inností (DV�) 

HO 20 20 6 9 0 

TO 2 2 0 2 0 

LDO 0 0 0 0 0 

VO 2 2 0 0 0 

iné 0 0 0 0 0 

Spolu: 24 24 6 11 0 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ

Po�et pedagogických zamestnancov celkom: 25, z toho 1 na materskej dovolenke 
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HO: 20, VO: 2, TO: 2 
Kvalifika�ný predpoklad sp	�a 24 PZ. 
1 zamestnanec si dop	�a kvalifikáciu. 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ 

Forma vzdelávania 
Po�et 
vzdelávaných

Vzdelávanie 
ukon�ilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
za�alo 

Uvádzanie do praxe     
Priebežné      
Špecializa�né inova�né     
Špecializa�né kvalifika�né     
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1 0 1 2009 

Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ 

Na sú�aži Schneiderova Trnava bol Mgr. art. Branko Ladi� vyhlásený za najlepšieho 
korepetítora. 

PaedDr. Marta Žáková bola na rovnakej sú�aži ocenená ako pedagóg ví�aza. Taktiež získala 
Cenu pre pedagóga ví�azného komorného zoskupenia.  

Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach 

Mnohí z PZ ZUŠ sú aj aktívni koncertní umelci, pôsobiaci na koncertných pódiách 
v zahrani�í, napr. v Rakúsku, Nemecku, Po�sku, �eskej republike, Chorvátsku, Bulharsku 
a pod. 

U�itelia - umelci nahrávajú CD platne, vedú prednášky o umení - ich umelecký vzor slúži 
ako inšpirácia pre žiakov školy, vedú �alšie súbory i v domnienke pokra�ovania našich 
absolventov v následných umeleckých telesách (súbor Vienok, Detský a diev�enský spevácky 
zbor RTVS at�.) 

Žia�ka z triedy PaedDr. Marty Žákovej Petra Pálková sa po�as školského roka viackrát 
(18. 12. 2010, 13. - 16. 1. 2011, 14. - 15. 5. 2011) zú�astnila na interpreta�ných kurzoch 
Humilitas MasterClass. Z triedy  Milana Ba�a, DiS. art. sa kurzov zú�astnila žia�ka 
Alexandra Glebocká. 
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Mgr. Dana Blahová prezentovala svoju prácu na 5. ro�níku Medzinárodného festivalu 
folklóru a sú�asného umenia Le spiagge d´Italia 2011 v talianskom prímorskom meste 
Riccione. 

Nepedagogickí zamestnanci (�alej len „NZ“) k 15. 9. 2010 

ZUŠ 
(CV�) 

Fyzický 
po�et NZ 

Z toho fyzický 
po�et 

zamestnancov, 
ktorí vykonávajú 

v základnom 
úväzku viac 

kumulovaných 
pracovných 
�inností 

Po�et NZ, 
ktorí 

pracovali na 
kratší prac. 
úväzok ako 
je základný 

úväzok 

Po�et NZ, ktorí 
pracovali na vyšší 

pracovný ako 
je základný úväzok

Po�et NZ, ktorí 
pracovali na 

dohodu 
o vykonaní práce 

alebo �inností 

 7 1 5 1 1 

Údaje o po�te NZ školy k 30. 6. 2011 

ZUŠ 
(CV�) 

Fyzický 
po�et NZ 

Z toho fyzický 
po�et NZ, ktorí 
vykonávajú v 

základnom 
úväzku viac 

kumulovaných 
pracovných 
�inností 

Po�et NZ, 
ktorí pracovali 
na kratší prac. 
úväzok ako je 

základný 
úväzok 

Po�et NZ, ktorí 
pracovali na vyšší 

pracovný ako 
je základný 

úväzok 

Po�et NZ, ktorí 
pracovali na 

dohodu 
o vykonaní 
práce alebo 
�inností 

 7 1 5 1 1 

Priemerné platy zamestnancov školy 
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a)  Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu: 702,60 
EUR 
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu: 
511,08 EUR 

(vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 

IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Školská sú�až vo 
všetkých odboroch školy 
16. - 26. 5. 2011 

137 Podporovanie zdravej sú�aživosti žiakov, motivácia  
k lepšiemu hodnoteniu pri klasifikácii, získanie 
vecných cien z fondu OZ „Hudbou k srdcu“ 

Interné koncerty - 11  Prezentácia práce žiakov HO pred rodi�mi 
Benefi�ný koncert  
8. 10. 2010 

5 Koncert na podporu ob�anov Nižnej Myšle 
postihnutých povod�ami (vyzbieraných a zaslaných 
700 EUR) 

Jubilejný koncert 
v Primaciálnom paláci 
19. 10. 2010 

22 Koncert pri príležitosti osláv 20. výro�ia založenia 
ZUŠ 

Jubilejný koncert v NKD 
- hudobný odbor  
12. 10. 2010 

39 Koncert pri príležitosti osláv 20. výro�ia založenia 
ZUŠ 

Jubilejný koncert v NKD 
- tane�ný odbor  
26. 10. 2010 

45 Koncert pri príležitosti osláv 20. výro�ia založenia 
ZUŠ 

Mikulášsky koncert  
7. 12. 2010 

14 Tematicky ladený koncert pre rodi�ov a širokú 
verejnos�

Viano�ný koncert HO 
21. 12. 2010 

23 Tematicky ladený koncert pre rodi�ov a širokú 
verejnos�

Viano�ný koncert TO 
15. 12. 2010 

40 Tematicky ladený koncert pre rodi�ov a širokú 
verejnos�

Viano�ný koncert 
v Katedrále sv. 
Šebastiána 
18. 12. 2010 

25 Tematicky ladený koncert pre rodi�ov a širokú 
verejnos�

Valentínsky koncert 
15. 2. 2011 

19 Tematicky ladený koncert pre rodi�ov a širokú 
verejnos�

Fašiangový koncert TO 
8. 3. 2011 

42 Tematicky ladený koncert pre rodi�ov a širokú 
verejnos�

Vajnoráci Vajnorákom 
22. 5. 2011 

15 Tematicky ladený koncert pre rodi�ov a širokú 
verejnos�

Koncert ví�azov školskej 
sú�aže – HO, TO, VO 
31. 5. 2011 

25 Prezentácia najlepších žiakov školy - ví�azov 
školskej sú�aže  
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Absolventský koncert HO
16. 6. 2011 

15 Závere�né vystúpenie absolventov školy v HO 

Závere�ný a absolventský 
koncert TO 
22. 6. 2011 

15 Závere�né vystúpenie absolventov školy v TO 

Závere�ný koncert HO 
23. 6. 2011 

25 Závere�né vystúpenie žiakov školy v HO 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

Medzinárodná sú�až J. 
Beliczayho  
20. 5. 2011 

19 Umiestnenie:  
Zlaté pásmo (�alej len „zlaté“) v komornej hre  
(3 ceny): 
 - kvarteto Denisa Jura�ková, Lukáš Smatana, 
Julianna Langová, Filip Smatana  
(ped. Mgr. art. K. Kr�márová, M. Ba�o, DiS. art., 
PaedDr. M. Žáková, Mgr. T. Kokošová),
- trio Alexandra Glebocká, Šimon Má�uš, Mgr. art. 
Branko Ladi�  
(ped. PaedDr. M. Žáková, M. Ba�o, DiS. art.), 
- trio Petra Pálková, Alexandra Glebocká, Mgr. art. 
Branko Ladi�  
(ped. PaedDr. M. Žáková),
Strieborné pásmo (�alej len „strieborné“) v 
komornej hre (1 cena):
- trio Barbora Blahová, Lucia Maršallová, Mgr. art. 
Branko Ladi�  
(ped. PaedDr. M. Žáková),  
Strieborné v sólovej hre na husliach (1 cena): 
- Petra Pálková  
(ped. PaedDr. M. Žáková),  
Bronzové pásmo (�alej len „bronzové“)   v 
komornej hre (1 cena):
- trio Laura Gieratová, Noemi Gieratová, Anna 
Sláviková  
(ped. PaedDr. M. Žáková, A. Battyányiová)



9

Schneiderova Trnava  
1. 4. 2011 

6 Zlaté, ví�az 3. kategórie v hre na husliach a Cena
za interpretáciu skladby Ch. Bériota:
- Petra Pálková 

(ped. PaedDr. M. Žáková),
Zlaté, ví�az sú�aže v komornej hre, 1. miesto v 2. 
kategórii:
- trio Petra Pálková - Andrea Babjaková - Peter Ertl  
(ped. PaedDr. M. Žáková),
Bronzové (1 cena):
- trio Laura Gieratová - Noemi Gieratová - Anna 
Sláviková  
(ped. PaedDr. Marta Žáková, Alica Battyányiová)

Festival hudby 
Rádia Devín 
1. 10. 2010 

3 Prezentácia žiakov školy prostredníctvom 
Slovenského rozhlasu 

Bratislava pre všetkých 
16. - 17. 4. 2011 

45 Koncerty pre verejnos� v Primaciálnom a Pálffyho 
paláci HO, na Hlavnom námestí TO, workshop VO 

Dni Ú�UV-u 
18. - 19. 4. 2011 

30 Štyri vystúpenia žiakov TO 

Krajská sú�až 
v komornej hre 
renesancie a baroka 
17. – 18. 3. 2011 

12 Umiestnenie:  
1. miesto v II. kategórii - (1 cena):  
- trio Alexandra Glebocká - Šimon Má�uš - Daniel 
Suchý  
(ped. PaedDr. Marta Žáková, Milan Ba�o, DiS. art., 
Miroslava Zapletalová),
 2. miesto v I. kategórii - (1 cena):  
- kvarteto Denisa Jura�ková - Lukáš Smatana - Hana 
Luknárová - Filip Smatana  
(ped. Mgr. art. Katarína Kr�márová, Milan Ba�o, 
DiS. art., PaedDr. Marta Žáková, Mgr. Tatiana 
Kokošová),
 3. miesto v II. kategórii - (2 ceny):  
- trio Laura Gieratová - Noemi Gieratová - Anna 
Sláviková  
(ped. PaedDr. Marta Žáková, Alica Battyányiová),  
- duo Michaela Brchnelová - Michaela Olahová  
(ped. Milena Kin�ešová)  

Musica camerata Ján 
Albrecht 
25. – 26. 11. 2010 

8 Umiestnenie:  
Zlaté – (1 cena): 
- trio Barbora Blahová - Petra Pálková - Daniel 
Suchý  
(ped. PaedDr. Marta Žáková, Miroslava Zapletalová)
Úspešné trio ú�inkovalo aj na koncerte ví�azov. 
Bronzové – (2 ceny): 
- duo Ivan Kanich - Anna Váchová  
(ped. Michaela Brusnická), 
- trio Laura Gieratová - Noemi Gieratová - Anna 
Sláviková  
(ped. PaedDr. Marta Žáková, Alica Battyányiová)  
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Svet okolo nás VO 
20. 10. 2010

3 Žiaci Petra Va�ková, Erik Ravasz a Tomáš Jurík 
získali ocenenie na celoslovenskej  výtvarnej sú�aži, 
ich práce boli prezentované na výstave MÚ 
v Prešove. 
(ped. akad. mal. Miroslav Šimkovic) 

My Dance TO 
15. 10. 2010 

21 Umiestnenie:  
1. miesto, Cena poroty, Laureát sú�aže – žiaci TO
(ped. Mgr. Dana Blahová) 

Bratislava objektívom 
detí a mládeže 
07. 10. 2010

1 Umiestnenie:  
2. cena – Pamela Fortunová   
(ped. akad. mal. Miroslav Šimkovic)

De� otvorených dverí 
10. 6. 2011 

20 žiaci TO tancovali v záhrade Prezidentského paláca 

V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

Komplexná inšpekcia v školskom roku 2010 – 2011 nebola vykonaná. 

VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ 

 Finan�ná kontrola, ktorá bola vykonaná útvarom mestského kontrolóra v �ase od 11. 7. 2011 
do 28. 7. 2011 bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov pri hospodárení s finan�nými prostriedkami  na ZUŠ Vrbenského 1 za obdobie od 
1. 1. 2010 do ukon�enia výkonu kontrolného orgánu. Riadite� školy prijal tri opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov: 

OPATRENIA PRIJATÉ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV  

1) zabezpe�i�, aby ru�ne vedená pokladni�ná kniha obsahovala podpisový záznam 
zodpovedných osôb najneskôr v okamihu odovzdania na prenos 

2) uzatvára� pracovné zmluvy s prijímanými zamestnancami až po predložení výpisu 
z registra trestov 

3) zodpovední zamestnanci budú na zistené nedostatky upozornení s tým, že ak sa tieto budú 
opakova�, budú vo�i nim vyvodené postihy 

Termín: 31. 10. 2011 

Zodpovední: pokladní�ka, zamestnanky�a pre personálnu prácu a riadite� školy 
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VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

ZUŠ sídli v budove, kde je sústredené vyu�ovanie všetkých odborov (HO, TO, VO): 
- kancelárske priestory: 3 (riadite�, zástupca, ekonóm) 
- triedy pre skupinové vyu�ovanie (HN): 2 
- triedy pre skupinové vyu�ovanie - výtvarný odbor (kresliarne): 2 
- trieda pre skupinové vyu�ovanie - tanec: 1 
- triedy pre individuálne vyu�ovanie: 11 
- detašované triedy: 1 (ZŠ Hubeného), 2 (ZŠ Vajnory) 
- koncertná sie� – pri mimoriadnych situáciách slúži aj na vyu�ovanie (komorná hra, príprava 
na sú�aže, sú�asné vyu�ovanie pedagógov so skráteným úväzkom v rovnaký de� - kvôli 
nedostatku priestorov). 
- po�as jarných, letných a jesenných dní sa koncerty TO usporadúvajú aj na nádvorí školy 

S rastom po�tu žiakov narastá aj potreba tried. 
Všetky miestnosti sú zariadené starším (ale funk�ným) nábytkom, ktorý sp	�a všetky 
požiadavky na pracovnú �innos� školy. 
V šk. roku 2007/2008 sa za�alo vyu�ova� v priestore, ktorý bol z bytového preklasifikovaný 
na nebytový. Škola tak získala 3 miestnosti, z ktorých 2 slúžia ako triedy, jedna ako zborov�a 
(�ím sa z bývalej zborovne stala trieda pre individuálne vyu�ovanie hry na nástroji) 
a miestnos� bývalého toaletného zariadenia slúži ako sklad pre hudobné nástroje a �istiace 
prostriedky. 
Budova ZUŠ bola zrekonštruovaná a jej priestory sú maximálne využívané popoludní aj 
dopoludnia. 
Hru na bicích nástrojoch vyu�uje jeden z pedagógov v triede ZŠ na Hubeného ulici (v 
blízkosti ZUŠ). 
Deti z Vajnôr necestujú do budovy ZUŠ na Vrbenského, dve u�ite�ky (klavír, flauta) u�ia 
v triedach ZŠ na Oslobodite�skej ulici vo Vajnoroch. 
U�itelia TO a VO vyu�ujú žiakov PŠ v materských školách Tbiliská, Barónka, Plickova, Pri 
Šajbách, Gelnická a Cyprichova. 
Priestorové podmienky školy si vyžadujú rozšírenie – sú neposta�ujúce najmä pre 
tane�ný odbor. Pri sú�asnom materiálno–technickom zabezpe�ení (nedostato�né 
po�íta�ové vybavenie - chýbajúce po�íta�e, ASC agenda, nové programy) nie je možné 
vybavova� neustále narastajúcu požadovanú agendu. Škole chýbajú aj kvalitné hudobné 
nástroje, nako�ko ladenie pôvodných inštrumentov z poh�adu odborníkov – ladi�ov už 
nedokáže zabezpe�i� kvalitný zvuk.  

VIII. Finan�né a hmotné zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy v roku 2010 

1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 

285.777,00 EUR (pridelený rozpo�et) 
294.187,00 EUR (upravený rozpo�et) 
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2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 

28.812,00 EUR – plánované 
29.466,17 EUR – skuto�ne vybrané 

3.   Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške: 0 EUR 

4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (Ob�ianske združenie „Hudbou k srdcu“ – �alej      
len „OZ“ Hudbou k srdcu):  

�lenské príspevky:   2.707,00 EUR 
 2 % z daní:        552,66 EUR 
 spolu:        3.259,66 EUR 

 Tieto finan�né prostriedky sú majetkom OZ „Hudbou k srdcu“. 

5. Iné finan�né prostriedky: 0 EUR 
 „Hospodárili sme mimoriadne úsporne, boli uhrádzané iba nutné výdavky na prevádzku 
školy, �o vykazuje aj porovnanie �erpania v roku 2009  a  v roku 2010, napriek tomu sme 
nemohli splni� záväzky vo�i OLU – 16,59 EUR, revízia  BOZP – 39,51 EUR, 
prevádzkovate�ovi internetu GTS – 53,55 EUR, nevytvorili sme SF za december 2010 vo 
výške 195, 67 EUR a vyplatenie OON- 220 EUR“. 

IX. Ciele, ktoré si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie ich  plnenia 

Splnené ciele: 

- vypracovaný Školský vzdelávací program (�alej len ŠkVP) pre 4. ro�ník 
- spolupráca s OZ „Hudbou k srdcu“ – podpora žiakov na sú�ažiach a koncertoch, podpora 
 pri organizovaní koncertov k 20. výro�iu školy 
- žiaci HO sa aktívne zapájali do sú�aží v komornej a sólovej hre a potvrdili svoju kvalitu   
 mnohými oceneniami, mnoho ocenení získali aj žiaci TO a VO 
- k 20. výro�iu školy sme pripravili viacero koncertov: 

Slávnostný koncert v Primaciálnom paláci 
(19. 10. 2010) 

Slávnostný koncert za prítomnosti námestní�ky primátora Anny Dyttertovej, zástupcov      
zria�ovate�a, prvého riadite�a ZUŠ - hudobného skladate�a Igora Dibáka a �alších 
osobností kultúrneho života sa konal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. V programe 
koncertu ú�inkovali sú�asní aj bývalí žiaci spolu s pedagógmi školy. Hos�om ve�era bol 
sólista opery Martin Babjak. Koncert dop	�ala prezentácia výtvarných prác žiakov. 

Koncert Hudobného odboru  
(12. 10. 2010) 
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V krásnych priestoroch novozrekonštruovaného Nemeckého kultúrneho domu v Ra�i       
ú�inkovali sú�asní žiaci Hudobného odboru spolu s bývalými absolventmi, ktorí si 
hudobné umenie vybrali za svoje životné povolanie. 

     
  Koncert Tane�ného odboru  
  (26. 10. 2010) 

Oslavy jubilea zav
šil koncert Tane�ného odboru v NKD v Ra�i.  
Žiaci pod pedagogickým vedením Mgr. Dany Blahovej na �om ú�inkovali spolu s 
Detským folklórnym súborom Vienok. Predviedli �udové tance a detské hry z rôznych 
regiónov Slovenska. Tane�níkov sprevádzala �udová hudba bratov Wimmerovcov  a 
pedagóg školy Mgr. Anton Cupec.  

Nesplnené ciele: 

- nepodarilo sa získa� priestory pre TO (finan�né dôvody) 
- nepodarilo sa nadviaza� spoluprácu s inou umeleckou školou, nako�ko: 

 -   škola oslavovala v šk. roku 2010/2011 jubileum, prioritou bolo pripravi� jubilejné  
      koncerty, 
-   neskôr škola žila bohatým umeleckým dianím (sú�aže, prehliadky, festivaly), ktoré  

 vyplnilo všetok priestor, pôvodne plánovaný na nadviazanie spolupráce s inou  
 umeleckou školou 

X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení  

SILNÉ STRÁNKY 

- disponovaný a kvalifikovaný pedagogický 
zbor, pedagógovia sa prezentujú verejnosti aj 
ako koncertne �inní umelci 
- komorná hra je na vysokej úrovni, 
každoro�ne sa žiaci ZUŠ  na celoslovenských 
a medzinárodných sú�ažiach umiest�ujú na 
popredných miestach  
- tane�ný odbor spolupracuje s folklórnym 
súborom Vienok 
-  spevácke oddelenie spolupracuje s Detským 
a diev�enským speváckym zborom RTVS  

SLABÉ STRÁNKY 

- pri stúpajúcom záujme  detí o štúdium na 
ZUŠ za�íname poci�ova� nedostatok  
priestorov najmä pre tane�ný odbor 

PRÍLEŽITOSTI 

- spolupráca s MÚ Ra�a a Vajnory na 
pravidelných spolo�enských podujatiach   
- koncerty žiakov i u�ite�ov pri výro�iach 
školy 

RIZIKÁ  

- najvä�šie riziko je kvôli nedostatku financií, 
kedy hrozí neatraktívnos� vyu�ovania 
(nedostatok vyu�ovacích pomôcok, 
vyu�ovacích priestorov (TO), a s tým spojené 
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-   benefi�né koncerty  
-   individuálne prezentácie u�ite�ov – vlastná 
koncertná �innos�
-   prezentácia  školy aj na akciách  mesta 

riziko straty záujmu detí o štúdium na ZUŠ 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í (meno 
žiaka, názov školy):  

Alexandra Glebocká - Konzervatórium v Bratislave (mimoriadna forma štúdia) 

Po�et žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahrani�í (meno žiaka, názov 
školy):  

Eduard Van�k – STU Bratislava, Katedra dizajnu 

	alšie informácie o škole  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

V šk. roku 2010/2011 nebola vykonaná kontrola zameraná na psychohygienické podmienky 
výchovy a vzdelávania v škole. 

2. Spolupráca školy  

a) Spolupráca s rodi�mi detí  

4. decembra 2008 vzniklo pri Základnej umeleckej škole Ob�ianske združenie Hudbou 
k srdcu, ktorého �lenmi sú rodi�ia žiakov. Cie�om Ob�ianskeho združenia je predovšetkým 
podpora umeleckého vzdelávania a kultúrneho rozvoja žiakov ZUŠ Vrbenského. Rodi�ia 
žiakov prostredníctvom dobrovo�ných príspevkov do OZ podporujú ich ú�inkovanie na 
sú�ažiach a pri kúpe hudobných nástrojov. Rodi�ia sa zú�ast�ujú aj mimobratislavských 
podujatí, na ktorých sa podie�ajú ako dozor, pomáhajú s prípravou žiakov (TO). Pán Kožík 
zabezpe�il grafickú úpravu a vytla�enie bulletinu k 20. výro�iu ZUŠ. 

b) Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, ob�ianskymi 
združeniami, nadáciami) 
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Okrem spolupráce s OZ Hudbou k srdcu sa ZUŠ podie�ala na Koncerte pre OZ Liga proti 
rakovine – Klub Venuša 15. 3. 2011 v Primaciálnom paláci. 

c) Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy škola usporiadala Jubilejný 
koncert k 20. výro�iu založenia ZUŠ (19. 10. 2010) v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. 

V spolupráci s Hudobným centrom a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy ZUŠ 
usporiadala Benefi�ný koncert pod záštitou 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR Jána Fige�a v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Koncert sa konal 
na podporu povod�ami postihnutých ob�anov Nižnej Myšle (700 EUR vyzbieraných na 
dobrovo�nom vstupnom bolo zaslaných na ú�et postihnutej obce). 

Žiaci ZUŠ (všetky odbory) sa aktívne zú�astnili podujatia „Bratislava pre všetkých“ (16. – 
17. 4. 2011). 

Žia�ka Petra Pálková z triedy PaedDr. Marty Žákovej sa zú�astnila tradi�ného stretnutia 
talentovanej mládeže s primátorom Bratislavy (17. 6. 2011), kde bola ocenená. 

d) Iná spolupráca  

Klub dôchodcov na Kadnárovej ul., Klub dôchodcov Ra�a, Miestny úrad Ra�a, Miestny úrad 
Vajnory, Kultúrna komisia MÚ Ra�a  
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 



17

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 
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I. Základné informácie o škole: 

a)Identifika�né údaje:
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1
Názov školy: Základná umelecká škola Jozefa Kresánka 
Adresa: Karloveská ul. �. 3,  841 04 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/65420465; 02/65443932  
fax: 02/65420465 www.zuskresanka.sk  
e-mail: zus@zuskresanka.sk   

b)Vedúci zamestnanci školy:
Meno riadite�a: Anna Gondášová
Volebné obdobie: od 1. 7. 2009      
�alší vedúci zamestnanci školy s ur�ením ich funkcie: 

• Marcela Kukumbergová – štatutárna zástupky�a riadite�ky školy a pedagogický 
zástupca pre PK gitara, akordeón, cimbal, keyboard, bicie nástroje, LDO; 

• Mgr. Iveta Majláthová – pedagogický zástupca pre PK klavír, slá�ikové nástroje, 
spev, TO; 

• Mgr. Vladislav Katrinec – pedagogický zástupca pre PK dychové nástroje, HN 
a VO; 

c)Údaje o rade školy: 
�lenovia RŠ: 
Marta Jurkovi�ová – M� Karlova Ves (iná inštitúcia) – predseda Rady školy
Ing. Peter Len� – poslanec MZ Bratislava 
PhDr. Miroslav Kamenický CSc. – poslanec M� Karlova Ves 
(nahradí ho Mgr. Juraj Kadnár – poslanec MZ Bratislava) 
Mgr. Jakub Bednárik - zria�ovate�
Gita Tilandyová - rodi�
Ing. Jozefína Križanová- rodi�
Mgr. Jarmila Wefers - rodi�
Ing. Jana Kopa�ková - rodi�
Mgr. �ubomír Današ – u�ite� ZUŠ
Mgr. art. Matej �ertík – u�ite� ZUŠ 
Iveta Jurí�ková – THP ZUŠ
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011: 

• 30. september 2011:  
Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti školy za šk. rok 2009/2010; 
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Školský vzdelávací program; 
• 29. marec 2011: 

Správa o hospodárení školy za rok 2010; 

d)Iné poradné orgány riadite�a školy: 

Umelecká rada /vedenie školy, vedúci predmetových komisií, predseda odborov/
Termíny zasadaní, základné témy rokovania:

1. zasadanie 22. 9. 2010 
– Štruktúra kariérových pozícií - zoznam u�ite�ov s kvalifika�nou skúškou s 1. a 2. 

Atestáciou;
– Plány �innosti všetkých predmetových komisií -návrhy a termíny do plánu 
�innosti školy; 

2. zasadanie 12. 1. 2011 
– Pokyny k januárovým zasadaniam PK, (identifika�né kódy u�ite�a a žiaka pri 

platení príspevkov na úhradu nákladov, polro�né vysved�enia, návrhy na 
skvalit�ovanie práce);

– Informácie z Rady riadite�ov ZUŠ; 
– Verejné podujatia školy; 

3. zasadanie 2. 2. 2011 
– Hodnotenie polro�nej práce vo všetkých PK (nové dopl�ujúce nápady do plánu 
�innosti v 2. polroku, aktualizácia web stránky školy)

– Podnety na nové formy organizovania koncertov a vystúpení žiakov školy 
(spolupráca s nadáciami a ligami boja proti závažným chorobám na benefi�ných 
podujatiach); 

– Propagácia v MŠ a ZŠ o možnostiach umeleckého vzdelávania na našej ZUŠ; 
4. zasadanie 23. 3. 2011 

– „Bratislava pre všetkých“ – zapojenie žiakov a pedagógov do projektu Magistrátu 
hl. mesta SR Bratislavy (�asový harmonogram  koncertov, formy prezentácie 
výstav a �innosti všetkých odborov a súborov školy);

5. zasadanie 15. 6. 2011 
– Podklady k Správe o výchovno-vzdelávacej �innosti (nová osnova);
– Školský vzdelávací program (u�ebné osnovy pre 4. ro�ník, menovanie 

koordinátora a �lenov ŠkVP); 
– Personálne zabezpe�enie nového školského roka 2011/2012; 
– Hlavné úlohy na odstránenie nedostatkov zistených na základe vykonaných 

kontrol ŠŠI; 
– Hodnotenie práce všetkých PK; 
– Príprava projektu „New music for kids“; 
– Spresnenie �innosti na náhradné vo�no; 

Pedagogická rada
Termíny zasadaní, základné témy zasadania: 

1. Pedagogická rada 25. 8. 2010 
– Pokyny k za�iatku školského roka 
– Kontrola inventárneho zoznamu v triedach 
– Osobné pohovory zástupcov školy s u�ite�mi zverených predmetových komisií 

s písomným záznamom (termíny)



3 

2. Pedagogická rada 8. 9. 2010  
– Predstavenie nových u�ite�ov a zadelenie uvádzajúcich u�ite�ov;
– Oboznámenie s vnútroškolskými smernicami /(organiza�ný a pracovný poriadok 

školy pre zamestnancov, vnútorný poriadok školy pre žiakov a iné); 
– Kontrola úväzkov, pokyny vedúcim PK k výkazom žiakov, rozvrhom, triednej 

dokumentácii; 
– Informácie riadite�ky školy z rokovania na MŠ SR;  

3. Pedagogická rada 27. 10. 2010 
– Závery finan�nej kontroly a prijaté opatrenia - Príkaz riadite�ky školy;
– Inventarizácia školského majetku; 
– Kontrola platenia príspevkov na úhradu...; 
– Kontrola dochádzky na HN (individuálne žiadosti o štúdium HN); 

4. Pedagogická rada 24. 11. 2010 
– Klasifikácia žiakov;
– Nad�asová práca, náhradné vo�no, vypracovaný plán dovoleniek - záväzný pre 

u�ite�ov na rok 2011; 
– Plenárna schôdza ZRŠ; 
– Informácie z odborov;  

5. Pedagogická rada 26. 1. 2011 
– Polro�ná klasifikácia žiakov;
– Úväzky na 2. polrok; 
– Nové podklady o polro�nej �innosti všetkých odborov a oddelení (odovzda� na 

spracovanie na web stránku) 
– Polro�né vysved�enia  
– Pripomienky pedagógov k novelizácii Školského zákona a k Zákonu 

o pedagogických zamestnancoch;  
6. Pedagogická rada 20. 4. 2011 

– Dodato�né ocenenie u�ite�ov ku  D�u u�ite�ov;
– Klasifika�né prípady, kontrola dochádzky na hodiny HN i na individuálne 

konzultácie; 
– Dodržiavanie pokynov vedenia školy; 
– Informácie z odborov; 
– Informovanie rodi�ov a žiakov MŠ a ZŠ prostredníctvom plagátov o termíne 

konania prijímacích skúšok do ZUŠ;  
7. Pedagogická rada 22. 6. 2011 

– Klasifikácia žiakov;
– Školský vzdelávací program  - aktualizácia poverenými �lenmi pedagogického 

zboru;
– U�ebné osnovy pre 4. ro�ník - vedúci PK;
– Osobné pohovory zástupcov školy s u�ite�mi  - termíny;

8. Pedagogická rada 1. 7. 2011 
– Hodnotenie �innosti všetkých predmetových komisií odborov a oddelení - 

hodnotiace správy PK;
– Úlohy na najbližšie obdobie - ukon�enie školského roka; 
– Práca na školskom vzdelávacom programe - kontinuálne pokra�ovanie 

s dohodnutými termínmi koordinátora s ur�eným tímom; 
  

II. Údaje o žiakoch školy: 
(K termínom 15. 9. 2010 a  k 30. 6. 2011 ) 
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a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v 
štruktúre:
Prípravné štúdium:  186  z toho deti MŠ:   54 
Hudobný odbor: 857  z toho absolventi k 30.6.2011: 65 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia HO:  11 
Tane�ný odbor: 276  z toho absolventi k 30.6.2011: 30 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia TO:  0 
Výtvarný odbor: 330  z toho absolventi k 30.6.2011: 27 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia VO: 0 
Literárno-dramatický odbor:  195  z toho absolventi k 30.6.2011:  26  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia LDO:  0 
Spolu stav k 30. 06. 2011 : 1816 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2011: spolu 251
    
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15.9. 2010 (zvláš� I.stupe�, II.stupe� a ŠPD) v štruktúre:
      
Prípravné štúdium spolu:  186   z toho deti MŠ  54 
 z toho  HO      84        9 

TO      66      31 
VO      12      12

          LDO      24        2 
  

I.st. rozš.v.     II.st.      rozš.v.      ŠPD   
��� � ���� ���� ����	�������������	� ����������	
�

��� � ��� ���� �������� ���������� �������������

��� � ��� ������ ������� ����������� ��������������

���� � ���� ������� ������ ���������� ��������������

Spolu            1239       6    331         5             88 

Celkom spolu žiakov:  1855 

Pod�a výkazu o po�te žiakov k 30.6. 2011 (zvláš� I.stupe�, II.stupe� a ŠPD) v štruktúre:
      
Prípravné štúdium spolu:  189   z toho deti MŠ  54 
 z toho  HO      85        9 

TO      68        31 
VO      12      12 

          LDO      24        2 
  

I.st. rozš.v.     II.st.      rozš.v.      ŠPD  z toho absolventi: I.st. II.st.    ŠPD 
HO  596   5   198            5           59    36 22 7 
TO  210   -     36           -           15    15 15 0 
VO  263    -      58         -              4    19 7 1  
LDO  132      -     37         4             5    18 8 0
Spolu:              1201      5   329            9              83    88 52 8 
   
Celkom spolu žiakov: 1816 

Novoprijatí žiaci v škol.roku k 15.9.2011:
  PŠ  do ro�níkov 
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HO  61  69
TO  30  15
VO  0  57
LDO  6  13

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 

Odbor                                     PŠ  bez PŠ  PV P neprospel neklasifikovaný

 HO 85 863 704 138 4 17 

 TO 68 261 239 21 0 1 

 LDO 24 178 164 13 0 1 

 VO 12 325 324 1 0 0 

spolu: 189 1627 1431 173 4 19 

 Prevažné vä�šina žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka v sledovanom školskom roku prospela 
s vyznamenaním (1431). Prospelo spolu 173 žiakov, neprospeli 4 žiaci a neklasifikovaných je 
spolu 19 žiakov. Týmto žiakom je poskytnutá možnos� vykona� komisionálnu skúšku 
najneskôr v prvom septembrovom týždni. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky môžu 
aj títo žiaci  pokra�ova� v štúdiu. 

c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a u�ebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2010/2011*) 

V školskom roku 2010/2011 neboli založené ani zrušené žiadne študijné odbory 
a u�ebné odbory. 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy:

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 

Š
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HO 70 72 31 32 1 

TO 11 12 6 4 1 

LDO 6 6 4 1  

VO 6 6 5 1  

iné      

Spolu: 93 96 46 38 2 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 
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Kvalifika�ný predpoklad nesp	�al jeden u�ite� tane�ného odboru, ktorý do�asne 
zastupoval po�as materskej dovolenky (pracovná pomer už skon�il) a dve u�ite�ky 
literárno-dramatického odboru nemajú DPŠ (riešili sme problém s Divadelnou fakultou 
VŠMU). Viacerí �lenovia pedagogického zboru napriek splneniu kvalifika�ného 
predpokladu sa ešte na�alej vzdelávajú na VŠ: 
Bc. Jana Kusáková   pedag.tanca, ukon�enie magisterského štúdia HTF VŠMU Bratislava
Bc. Nina Wengerová    pedag.tanca,  ukon�enie magisterského štúdia HTF VŠMU Bratislava
Bc. Anna Šantová  gitara, ukon�enie magisterského štúdia HTF VŠMU Bratislava
Bc. Lucia Vaní�ková   husle, ukon�enie magisterského štúdia HTF VŠMU Bratislava
Mgr.art. Zita Slaví�ková  klavír, 1.ro�.doktorandské štúdium HTF VŠMU Bratislava
Mgr.art. Viliam Majer akordeón, ukon�enie doktorandského štúdia HTF VŠMU
Bc. Jarmila Šteigerová dych. nástroje, ukon�enie magisterského štúdia PF UK Bratislava
Mgr.art. Mariana Hochelová  spev, operetná špecializácia Konzervatórium v Bratislave
Mgr. Petra Vidli�ková spev, operetná špecializácia Konzervatórium v Bratislave
Mgr.art. Veronika Ko�ínková bakalárske štúdium 1.ro�. DAMU Praha, Katedra výchovnej dramatiky
Mgr.art. Barbora Jurinová magisterské štúdium 3.ro�. DAMU Praha, Katedra výchovnej dramatiky
Bc. Julianna Knoppová spev, ukon�enie magisterského štúdia Akadémia umení Banská Bystrica

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 

Priebežné (semináre, 
workshopy) 

    

Akzualiza�né vzdelávanie: 
-Tvorba u�ebných osnov 
z predmetov HO ZUŠ    
- Rozvíjanie emocionálnej 
inteligencie a komunika�ných 
zru�ností   
- Hodnotenie u�ebnej �innosti 
a výkonu žiaka  

8 

8 

10 

8 

8 

10 

Špecializa�né kvalifika�né : 
-DPŠ PaSA BA 1 0 1 

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 1 0 1  

Vyhodnotenie a komentár.
V rámci kontinuálneho vzdelávania navštevovali aktualiza�né vzdelávanie na MPC 

vedúci predmetových komisií, riadite�ka školy a zástupky�a riadite�ky. 

Vzdelávanie priebežné (semináre, workshopy....):

Odborný seminár a workshop s pedagogi�kou Ácsné Szily Éva- Univerzita F.Liszta Budapes�
„Vyváženos� techniky a muzikality vo vyu�ovaní hus�ovej hry“ -   6 pedagógov  
Hus�ová diel�a Žilina 2011 – workshop s prof. J.Pazderom AMU Praha 
           2 pedagógovia  
Medzinárodný workshop pre mladých huslistov v Písku (�R)    1 pedagóg
Odborný akreditovaný seminár organizovaný �eskou Orfovou spolo�nos�ou Praha (�R) 
           1 pedagóg 
Odborný akreditovaný seminár organizovaný �eskou Orfovou spolo�nos�ou Hlu�ín (�R) 
           2 pedagógovia 
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„Nové metódy vyu�ovania spevu na ZUŠ“  odborný seminár s prof.E.Šeniglovou Konzervatórium BA 
           7 pedagógov 
Odborný seminár vyu�ovania spevu vedený prof. Dagmar Livorovou Konzervatórium BA 
           7 pedagógov
Letné semináre u�ite�ov hry na klavíry EPTA Konzervatórium Bratislava 
           10 pedagógov 
Pedagogický seminár prof. Stanislava Ju
icu (�R) na ZUŠ Daliborovo nám. BA 
           11 pedagógov 
Workshop improvizovanej hudby  na ZUŠ Exnárova BA –aktívna ú�as� 1 pedagóg 
Workshop a koncert vo�nej improvizácie s Xavierom Charlesom Praha (�R) –aktívna ú�as�
           1 pedagóg 
„Prezentácie a konfrontácie“ muzikologický seminár aktívna ú�as� pedagóga s príspevkom „Prvky 
nonartficiálnej hudby v baletoch D.Milhauda Vôl na streche a Stvorenie sveta      1 pedagóg  
         
Bratislavská komorná gitara 2011- ú�as� na odbornom seminári   11 pedagógov 
„Cimbalové muzicírovanie“ – nové trendy vyu�ovania hry na cimbale - Štrba  2 pedagógovia 
Odborný seminár vyu�ovania hry na keyboarde na ZUŠ Hálkova  6 pedagógov 
Jazzové kurzy v Bratislave        1 pedagóg 
„Využitie moderného umenia vo výchove a vzdelávaní“ seminár o múzejnej pedagogike 
           1 pedagóg 
„�o je nové v múzejnej pedagogike“ seminár o múzejnej pedagogike  1 pedagóg 
„Spring theatre festival for Kids/Drama for Kids“ - odborný seminár v Dubline Írsko 
           1 pedagóg 
Pedagogická Dvorana na VŠMU       2 pedagógovia 
Celoslovenský seminár ZUŠ o novom vzdelávacom programe   1 pedagóg
Tane�ný seminár v rámci D�a otvorených dverí tane�ného konzervatória Evy Jaczovej  
           2 pedagógovia 
Internacional Contemporaty Dance - tane�ný workshop klasického a moderného tanca Praha(�R)  
         aktívna ú�as� 1 pedagóg 
Workshop s po�ským choreografom Jackom Przybylowiczom a Evou Lackovou VŠMU BA 
         aktívna ú�as� 1 pedagóg 
Workshopy v Elle Dance Company s lektormi: Peter Jašek contemporary a Mattew Hawkins 
cuningham        aktívna ú�as� 1 pedagóg  
   
Odborný seminár pre prie�nu flautu organizovanom Humilitas v spolupráci s Konzervatóriom 
v Bratislave          1 pedagóg 
Seminár pre dychové nástroje organizované Viedenskou univerzitou, Musicou Aeternou a VŠMU 
v Bratislave        aktívna ú�as� 1 pedagóg 
Odborný seminár  Roundtable – Hudobné školstvo organizované FF UK Bratislava 
           1 pedagóg 

Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 

• Janka Spálová – Diplom „Najlepší pedagóg“ na sú�aži „Prešporský Paganini“; 
• Marta Saturyová- ocenenie primátorom hl. mesta Bratislavy Milanom Ftá�nikom pri 

príležitosti D�a u�ite�ov (kultúrny program dodala Janka Spálová); 
• Mgr. art. Zuzana Bednárová – �akovný list na úspešnú prípravu žiaka na 

„Prehliadku mladých gitaristov“ na ZUŠ Eugena Sucho�a na Batkovej; 
• Mgr. Helena Róglová – �akovný list na úspešnú prípravu žiaka na „Prehliadku 

mladých gitaristov“ na ZUŠ Eugena Sucho�a na Batkovej; 
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• Mgr. art. Hana Výtisková - �akovný list na úspešnú prípravu žiaka na „Prehliadku 
mladých gitaristov“ na ZUŠ Eugena Sucho�a na Batkovej; 

• Janka Spálová – Diplom pedagógovi ví�aza I. kategórie na celoslovenskej sú�aži 
„Schneiderova Trnava“ v hre na husliach; 

• Janka Spálová – Cena pedagógovi ví�aza kategórie v komornej hre na celoslovenskej 
sú�aži „Schneiderova Trnava“ v hre na husliach; 

• Viera Kordošová – Diplom za prípravu žiaka Juraja Sopka, ktorý získal 1. cenu na 
Medzinárodnej speváckej sú�aži Imricha Godina IUVENTUS CANTI vo Vráb�och; 

• Mgr. art. Zita Slaví�ková – Mimoriadna cena za korepetíciu na sú�aži „Nitrianska 
lutna“ v Nitre; 

• Janka Spálová – Certifikát o príprave žiaka na „Hus�ovú diel�u“  v Žiline; 
• Mgr. Iveta Majláthová – Certifikát za korepetíciu „Laureáta Hus�ovej dielne“  

v Žiline;
• Mgr. art. Etela Nôtová - Diplom za tane�nú prípravu a vysokú odbornos� pedagóga 

na II. Medzinárodnom folklórnom festivale „Dve mestá“ v Petrohrade;  
• Mgr. art. Ján Kružliak – Diplom za prípravu �udovej hudby �e�inka  - ví�aza 

„Grand Prix“ na II. Medzinárodnom folklórnom festivale „Dve mestá“ v Petrohrade 
• Janka Spálová -  �estné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá 

dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR – Talentovaná mládež 2010 
• Lýdia Stanová – cena Združenia rodi�ov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri príležitosti D�a 

u�ite�ov; 
• Mgr. art. Ján Kružliak - cena Združenia rodi�ov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri 

príležitosti D�a u�ite�ov; 
Vyhodnotenie a komentár: 
Ocenenia u�ite�ov najmä na sú�ažiach sved�ia o kvalite pedagogického zboru školy. 

Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ  na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 

• Akad. soch. Marek Žit�an – samostatná výstava s Tá�ou Žit�anovou v Slovenskom 
kultúrnom centre v Ríme – september 2010;

• Akad. mal. Blažej Mikus – autorská výstava v Gödöll	 v Ma
arsku – Hotel 
krá�ovnej Alžbety – október 2010;

• Mgr. art. Slávka Brezinová – Bienále vo�ného výtvarného umenia v Prahe –október 
2010; 

• Mgr. Slávka Brezinová – Bienále grafiky Sarcelles, Francúzsko; 
• Mgr. art. Erik Rothenstein – Koncert (sprievodné podujatie BHS) v Dome umenia 

Fatra v Žiline – premiéra skladieb M. Jakab�ica a E. Kraka – október 2010 
• Mgr. Barbora Jurinová – lektorská �innos� na seminári pri príležitosti 40. Ro�níka 

Zlatej priadky v Šali a v škole pre animátorov v Banskej Bystrici;
• Mária Slaninová – zastupovanie Slovenska na Generálnom sneme Európskej únie 

hudobných škôl (EMU)  v Taline v Estónsku a na Generálnom sneme Európskej únie 
sú�aží pre mládež (EMCY) v Macedónsku;

• Anna Gondášová – predsední�ka Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-
Slovakia“ – organizovanie celoslovenského snemu – marec 2011; 

• Anna Gondášová – �lenka expertnej skupiny na tvorbu výkonových štandardov 
vedúcich pedagogických zamestnancov v školstve – organizátor MPC; 

Vyhodnotenie a komentár: 
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Viacerí kolegovia boli �lenmi odborných  porôt, venovali sa kompozícii a aranžmánov, písali 
scenáre inscenácií, stavali choreografie, vyvíjali koncertnú �innos� at
. Podrobná 
mimoškolská �innos� u�ite�ov je uvedená v hodnotiacich správach jednotlivých PK. 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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Údaje o po�te NZ školy k 30.6.2010: 
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Priemerné platy zamestnancov školy: 

a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ  v roku 2010 predstavoval sumu:  
634,66 €/mesiac
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu: 
501,79/mesiac
(vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 
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IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
(Uvádza� len vlastné aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy) 
  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�inkujúcich

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

„Malí muzikanti z Lama�a“ 
verejný koncert žiakov HO 
kinosála na Malokarpatskom 
námestí 
16. november 2010 

19 Cie�om aktivity bolo zapoji� školu do kultúrneho 
diania v Lama�i a obohati� ponuku podujatí v tejto 
mestskej �asti. 

Prínos : prezentova� prácu u�ite�ov a žiakov na 
verejnosti, možnos� verejného vystúpenia mimo školy 

„Šarkan“ - divadelné 
predstavenie hry Jevgenija Švarca 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici 
21. november 2010 

13 Žiaci sa pri naštudovaní hry zoznámili s prácou 
významného spisovate�a a dramatika za�iatku 20. 
storo�ia Jevgenija Švarca 

Možnos� prezentova� na verejnosti herecké umenie  
v pomerne náro�nom divadelnom predstavení 

„Šarkan“- divadelné 
predstavenie hry Jevgenija Švarca 
„Šarkan“ 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici 
26. november 2010

13 Žiaci sa pri naštudovaní hry zoznámili s prácou 
významného spisovate�a a dramatika za�iatku 20. 
storo�ia Jevgenija Švarca 

Možnos� prezentova� na verejnosti herecké umenie  
v pomerne náro�nom divadelnom predstavení

Verejný koncert žiakov 
slá�ikového oddelenia  
Zichyho palác na Ventúrskej ulici 
29. november 2010 

26 sólistov 
Slá�ikový súbor 
mladších žiakov 
( 20 ) 

Naštudovanie a interpretácia špecifického programu, 
vhodného pre viano�né obdobie. Zapojenie aj 
najmladších žiakov do súborovej práce 

Možnos� verejného vystúpenia, prezentácia oddelenia a 
školy 

„Mikuláš, po� medzi nás...“. 
verejný koncert žiakov HO 
a hostí z Budapešti.  
Moyzesová sie� na Vajanského 
nábreží 
6. december 2010 

15 sólistov 
Komorný 
slá�ikový 
orchester ( 28 ) 
Spevácky zbor 
Margarétka (26) 
Slá�ikový 
orchester 
mladších žiakov 
( 20 ) 

Naplnil sa cie� a podarilo sa vytvori� dramaturgicky 
vyvážený reprezentatívny program, v ktorom 
ú�inkovalo 89 ú�inkujúcich žiakov. Do dramaturgie 
programu bolo vhodne umiestnené aj vystúpenie hostí 
z Ma�arska. 

Možnos� sólového ú�inkovania na významnom 
podujatí, 
možnos� ú�inkovania vo ve�kom hudobnom telese, 
možnos� rozvíja� sociálnu spôsobilos�, možnos� rieši�
problémy, ktoré ve�ké podujatie prináša 
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„Tablo“  - obnovená premiéra 
autorského predstavenia žiakov II. 
stup�a LDO v réžii Mgr. art. 
Mateja �ertíka 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici. 
9. december 2010 

14 Cie�om aktivity bolo zapoji� žiakov II. stup�a LDO do 
samostatného autorského predstavenia. Práca pri 
príprave predstavenia zainteresovaných nadchla 
a metóda tvorby im poskytla nový poh�ad na prípravu 
predstavenia. 

Nap��anie umeleckých ambícii, presadenie vlastného 
umeleckého poh�adu, riešenie problémov, zvyšovanie 
sociálnych spôsobilostí 

„Tane�né obrázky zo 
Slovenska“  - viano�ný 
galaprogram DFS �e�inka –  
prierez �udových zvykov „od 
Lucie do Troch krá�ov“. 
Dom kultúry Dúbravka 
10. december 2010 

1LDO 
110 žiakov TO 
a HO 

Do programu boli zapojené všetky zložky súboru 
a všetky vekové kategórie žiakov, ktoré v �om pracujú.  
�alší zámer sledoval zoznámi� prostredníctvom 
naštudovania programu žiakov s �udovými zvykmi 
rôznych regiónov na Slovensku viažucich sa k obdobiu 
Vianoc. 

Spolupráca všetkých zložiek súboru, zoznámenie sa 
s kultúrnymi tradíciami Vianoc z rôznych oblastí 
Slovenska 

Verejný „Viano�ný koncert“
žiakov HO z pracoviska 
v Záhorskej Bystrici 
Spolo�enský dom na Námestí 
rodiny v Záhorskej Bystrici 
14. december 2010 

39 Cie�om podujatia bolo: zapoji� školu do kultúrneho 
diania v Záhorskej Bystrici, poskytnú� žiakom 
možnos� verejne vystúpi� pred svojimi najbližšími 
a širokou verejnos�ou, možnos� naštudova� diela 
viažuce sa k obdobiu Vianoc 

Prezentácia práce Hudobného odboru v Záhorskej 
Bystrici, spolupráca s vedením M�, skúsenos�
z verejného vystúpenia, rozvíjanie sociálnej 
spôsobilosti žiakov 

„Diane di Príma“ – premiéra
pásma poézie žiakov LDO
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici 
14. december 2010  

8 Žia�ky sa zoznámili s básnickou tvorbou známej 
americkej poetky a spisovate�ky Diane di Prima. 
Výsledkom práce bola realizácia divadelného 
predstavenia. Spracovanie závažných ženských tém. 

Možnos� štúdia zahrani�nej poézie, oboznámenie sa so 
svetovou  tvorbou 2. polovice 20. storo�ia, možnos�
verejného vystúpenia 

„Hudobné Vianoce“ – tradi�ný 
verejný koncert žiakov 
hudobného odboru Mirbachov 
palác v Bratislave 
15. december 2010 

25 Koncert bol realizovaný na vysokej umeleckej 
a spolo�enskej úrovni a bol vhodným kultúrnym 
príspevkom školy v období pred Vianocami nielen pre 
rodi�ov, ale tiež pre širokú verejnos�. 

Možnos� prezentácie práce hudobného odboru a školy, 
možnos� verejne vystúpi� v krásnom prostredí. 

„Diane di Príma“ - repríza 
pásma poézie  
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici
15. december 2010 

8 Žiaci sa zoznámili s básnickou tvorbou známej 
americkej poetky a spisovate�ky Diane di Prima. 
Výsledkom práce bola realizácia 
alšej reprízy pásma 
poézie. 

Možnos� štúdia zahrani�nej poézie, oboznámenie sa so 
svetovou  tvorbou 2. polovice 20. storo�ia, možnos�
verejného vystúpenia 
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„Tablo“  - repríza autorského 
predstavenia žiakov II. stup�a 
LDO v réžii Mgr. art. Mateja 
�ertíka 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici. 
17. december 2010 

14 Cie�om aktivity bolo zapoji� žiakov II. stup�a LDO do 
samostatného autorského predstavenia. Práca pri 
príprave predstavenia zainteresovaných nadchla 
a metóda tvorby im poskytla nový poh�ad na prípravu 
predstavenia. 

Nap��anie umeleckých ambícii, presadenie vlastného 
umeleckého poh�adu, riešenie problémov, zvyšovanie 
sociálnych spôsobilostí 

„Pár riadkov“ - literárne 
predstavenie vlastnej tvorby 
žiakov LDO 
Ex libris na Prepoštskej ulici 
v Bratislave 
20. december 2010 

4 Skupina Tvorivého písania LDO pod vedením Mgr.art. 
Martiny Jánošíkovej realizovala po prvýkrát podujatie, 
po�as ktorého žiaci �ítali vlastné poviedky a divadelnú 
hru pre verejnos�. O program bol záujem a ohlasy na�
boli pozitívne. 

Prezentácia vlastnej umeleckej tvorby, propagácia 
školy, podpora kreativity a tvorivosti. 

„Tablo“  -repríza autorského 
predstavenia žiakov II. stup�a 
LDO v réžii Mgr. art. Mateja 
�ertíka 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici. 
6. marec 2011 

14 Cie�om aktivity bolo fixova� si naštudované dielo 
po�as dlhšieho obdobia a h�ada�, ke
že ide o autorské 
predstavenie nové prístupy umeleckého vyjadrenia 

Nap��anie umeleckých ambícii, presadenie vlastného 
umeleckého poh�adu, riešenie problémov, zvyšovanie 
sociálnych spôsobilostí 

„Tablo“  - repríza autorského 
predstavenia žiakov II. stup�a 
LDO v réžii Mgr. art. Mateja 
�ertíka 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici. 
18. marec 2011 

14 Cie�om aktivity bolo fixova� si naštudované dielo 
po�as dlhšieho obdobia a h�ada�, ke
že ide o autorské 
predstavenie nové prístupy umeleckého vyjadrenia 

Nap��anie umeleckých ambícii, presadenie vlastného 
umeleckého poh�adu, riešenie problémov, zvyšovanie 
sociálnych spôsobilostí 

„Hudba zo srdca Európy“ – 
klavírne perli�ky slovenských 
skladate�ov 20.a 21. storo�ia 
s umeleckým prednesom. Verejný 
koncert žiakov klavírneho 
oddelenia a LDO 
Pálffyho palác v Bratislave 
22. marec 2011  

3 LDO 
16 sólistov 

Klavírne oddelenie pripravilo samostatný, 
dramaturgicky vyvážený koncert z diel slovenských 
autorov 20. a 21. storo�ia, do ktorého boli zapojení 
žiaci všetkých vekových kategórii. Koncert bol citlivo 
dotvorený vystúpeniami žiakov literárno – 
dramatického odboru 

Prezentácia práce klavírneho oddelenia a literárno – 
dramatického odboru, oboznámenie žiakov 
a posluchá�ov s klavírnou tvorbou slovenských 
autorov, možnos� verejného vystúpenia 
v inšpiratívnom prostredí 
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„Od krô�ikov k tancom I“ 
verejné predstavenie žiakov 
tane�ného odboru. 
Dom kultúry Dúbravka 
29. marec 2011 

2 LDO 
92 

Cie� verejne prezentova� prácu Tane�ného odboru sa 
naplnil pred plnou sálou Domu kultúry v Dúbravke. 
Program bol dramaturgicky pripravený tak, aby 
zachytával jednotlivé fázy prípravy mladých 
tane�níkov v rôznych štýloch a umeleckých 
spracovaniach 

Možnos� verejného vystúpenia, prezentácia práce 
tane�ného odboru, spolupráca s LDO pri moderovaní 
programu, kolektívna práca pri tvorbe a realizácii 
programu, aplikácia zvukových a svetelných efektov, 
využitie IKT  

„U�itelia žiakom, žiaci 
u�ite�om“ verejný koncert 
žiakov a u�ite�ov zo Záhorskej 
Bystrice pri príležitosti D�a 
u�ite�ov. 
Spolo�enský dom na Námestí 
rodiny v Záhorskej bystrici 
10. apríl 2011 

29 žiakov 
7 u�ite�ov 

Do prípravy a realizácie programu sa vlastnými 
interpretáciami zapojili nielen žiaci, ale aj u�itelia 
Hudobného odboru. Koncert bol vhodnou 
pripomienkou významu u�ite�skej práce a spomienkou 
na významnú osobnos� v histórii pedagogiky Jána 
Amosa Komenského 

Obohatenie kultúrnych podujatí v Záhorskej Bystrici, 
možnos� prezentácie pred rodi�mi a verejnos�ou, 
možnos� verejného vystúpenia, rozširovanie 
kognitívnych spôsobilostí žiakov  

„Pop spring“ – verejný koncert 
populárnej hudby. 
Karloveské centrum kultúry na 
Molecovej ulici 
11. apríl 2011 

2LDO 
21 sólistov 
7 tane�níkov 

U�ite�om a žiakom hudobného, LDO  a tane�ného 
odboru sa naskytla možnos� zapoji� sa do prípravy 
a realizácie programu, v ktorom znela výlu�ne 
populárna hudba. Škola preukázala schopnos� pripravi�
žiakov v širokom spektre žánrov a štýlov. V programe 
sa vhodne prelínala hudba, tanec a hovorené, humorne 
ladené slovo. 

Možnos� práce v programe populárneho zamerania, 
rozvinutie širokej medziodborovej spolupráce, 
schopnos� využitia zvukových a svetelných efektov, 
možnos� práce s mikrofónom a ozvu�ením  

„Ve�kono�ný koncert huslistov 
– ví�azov celoslovenských 
a medzinárodných sú�aži“
z triedy Janky Spálovej“. 
Výstavné priestory BKIS na 
Jesenského ulici v Bratislave 
15. apríl 2011 

9 V programe sa mali možnos� predstavi� až štyria 
huslisti, ví�azi celoslovenských a medzinárodných 
sú�aží. Koncert bol ocenením práce pani u�ite�ky Jany 
Spálovej a jej žiakov a vhodnou reprezentáciou celej 
školy. Koncert sp��al aj tie najvyššie kritéria 
požiadaviek pre danú vekovú kategóriu interpretov. 

Možnos� prezentova� výsledky práce jednej skvelej 
u�ite�ky, propagácia hus�ovej hry, propagácia školy, 
možnos� verejného vystúpenia v hodnotnom programe 
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Verejný koncert žiakov 
hudobného a tane�ného odboru 
z pracoviska v Záhorskej Bystrici 
Spolo�enský dom na Námestí 
rodiny 
7.máj 2011 

35 Žiaci mohli hlavne pred svojimi rodi�mi prezentova�
výsledky svojej prípravy, podujatie bolo obohatením 
kultúrneho života v Záhorskej Bystrici, program bol 
vhodným pripomenutím D�a matiek 

Možnos� verejného vystúpenia, spolupráca dvoch 
odborov, výber a štúdium primeraných skladieb 
a choreografií, sociálna spôsobilos� – úcta k matke 

„Našim mami�kám“ – verejný 
koncert najmladších žiakov 
hudobného odboru 
Zichyho palác 
11. máj 2011 

26 Program bol zostavený z výberu vhodných diel pre túto 
príležitos� a mal vysokú umeleckú úrove�. Do 
programu sa zapojili všetky oddelenia hudobného 
odboru. Program bol kultúrnym pekným príspevkom 
školy ku d�u matiek. 

Možnos� verejného vystúpenia, možnos� štúdia 
príležitostných skladieb, prezentácia školy, fixovanie 
správnych sociálnych spôsobilostí – úcta k matke 

„Pocta Rimanom“ 
výstava prác žiakov výtvarného 
odboru,. 
Areál pracoviska školy na 
Sekulskej ulici 
Otvorenie výstavy 13. máj 2011 

34 Do prípravy výstavy sa mali možnos� zapoji� všetci 
žiaci Výtvarného odboru a výstava naplnila umeleckú 
požiadavku, ktorú si PK dala za cie�. Téma poskytla 
široké možnosti využitia námetov, materiálov 
a techník.  Výstava sa pre jej úspech presunula pri 
príležitosti MDD do budovy na Karloveskej 3. 

Rozvíjanie umeleckých a zárove� kognitívnych 
spôsobilostí, možnos� prezentácie vlastnej tvorby na 
verejnosti, prezentácia práce výtvarného odboru, 
skultúrnenie priestorov v budovách školy 

„Hus�ový recitál  Silvie 
Slobodníkovej“ 
z triedy Janky Spálovej 
Pálffyho palác v Bratislave 
13. máj 2011 

1LDO 
1 sólista 
4 ú�inkujúci 
hostia 

Absolventka hus�ovej hry ZUŠ na vysokej úrovni 
zvládla prípravu a napokon zrealizovala samostatný 
recitál, zložený z náro�ných diel hus�ovej literatúry. 
Recitál bol vydareným zav�šením jej úspešného štúdia 
na našej škole. V štúdiu bude pokra�ova� na pražskom 
konzervatóriu. 

Možnos� verejnej interpretácie nieko�kých náro�ných 
diel v jednom programe, vhodná propagácia hus�ovej 
hry  

„Absolventský hus�ový recitál 
Patrika Kla�anského“ 
z triedy Janky Spálovej 
Pálffyho palác v Bratislave 
14. máj 2011 

1LDO 
1 sólista 
1 ú�inkujúci 
hos�

�alší vynikajúci absolvent školy sa prezentoval 
samostatným absolventským recitálom, ktorý zah��al 
náro�né diela hus�ovej literatúry. Koncert naplnil 
o�akávania a potvrdil vysokú úrove�, ktorú vo svojej 
pedagogickej práci dosahuje pani u�ite�ka Jana 
Spálová. 

Možnos� verejnej interpretácie nieko�kých náro�ných 
diel v jednom programe, vhodná propagácia hus�ovej 
hry. 
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„Absolventský cimbalový 
koncert“ z tried pani u�ite�ky 
Beaty �e�kovej a Jarmily 
Mušitzovej 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici 
19. máj 2011 

5 Koncert potvrdil vysokú úrove� výu�by, ktorú 
dosahuje škola v širokom spektre umeleckého 
vzdelávania.  V tomto prípade bol koncert vhodnou 
propagáciou nástroja, ktorý je neodmyslite�nou  
sú�as�ou aj našej �udovej hudby. 

Prezentácia cimbalovej hry a literatúry, možnos�
verejného vystúpenia, spestrenie verejných podujatí 
školy, vhodná propagácia školy 

„Od krô�ikov k tancom II“ 
verejné predstavenie žiakov 
tane�ného odboru. 
Dom kultúry Dúbravka 
24. máj 2011 

2 LDO 
102 

Cie� verejne prezentova� prácu tane�ného odboru sa 
naplnil aj po druhýkrát pred plnou sálou Domu kultúry 
v Dúbravke. Program bol dramaturgicky pripravený 
tak, aby zachytával jednotlivé fázy prípravy mladých 
tane�níkov v rôznych štýloch a umeleckých 
spracovaniach 

Možnos� verejného vystúpenia, prezentácia práce 
tane�ného odboru, spolupráca s LDO pri moderovaní 
programu, kolektívna práca pri tvorbe a realizácii 
programu, aplikácia zvukových a svetelných efektov, 
využitie IKT 

„Hudba na chodníku...“ 
pestrá prezentácia hudby 
a výtvarných prác pri príležitosti 
MDD. 
Exteriéry školy na všetkých jej 
pracoviskách 
1.jún 2011 

34 Do podujatia sa zapojili žiaci hudobného a výtvarného 
odboru a v rámci celého popoludnia prezentovali svoje 
umelecké schopnosti. V prípade prezentácie žiakov 
hudobného odboru znela hlavne populárna hudba, žiaci 
výtvarníci pracovali priamo pred o�ami svojich 
spolužiakov a rodi�ov. Ma�ovali na chodníky a 
alšími 
výtvarnými prácami skráš�ovali vchody do budov. 
Samostatnou iniciatívou bola inštalácia výstavy Pocta 
Rimanom . 

Spolupráca dvoch odborov, nutnos� riešenia 
problémov, tvorba v rámci skupín, prezentácia školy na 
verejnosti 

„Malá bosorka“- premiéra 
divadelného  predstavenia 
Divadelná sála na Sekulskej ulici 
1.jún 2011 

14 Výsledkom vysokého nasadenia u�ite�ov LDO bola 

alšia premiéra, ktorú žiaci pripravili na 1. júna 2011. 
Z názvu vyplýva, že išlo o spracovanie rozprávkovej 
témy a aj tento fakt zrejme prispel k úspechu 
predstavenia 

Možnos� verejného vystúpenia, možnos� pracova�
s rozprávkovou témou, obohatenie tematickej škály 
predstavení a programov 

„Tane�né defilé“ 
absolventské predstavenie žiakov 
I. a II. stup�a tane�ného odboru  
Dom kultúry Dúbravka 
2.jún 2011 

2 LDO 
108 

Predstavenie potvrdilo vysokú úrove�, ktorú dosahujú 
absolventi I. aj II. stup�a tane�ného odboru. Absolventi 
sa predstavili v širokom spektre tane�ných štýlov 
a umeleckých námetov. Na programe sa podie�ali aj 
žiaci LDO. 

Možnos� verejného vystúpenia, realizácia náro�ných 
kreácii, zodpovedajúcich úrovni absolventov, vhodná 
propagácia tane�ného umenia 
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„Nie�o ako Sherlock“. 
premiéra absolventského 
predstavenia žiakov 6. ro�níka I. 
stup�a v réžii Mgr. art. Miriam 
Pavelkovej  
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici 
5. jún 2011 

17 Predstavenie potvrdilo vysokú úrove�, ktorú už 
tradi�ne dosahujú absolventi LDO. Kreatívny prístup 
u�ite�ov, tvorivé zapájanie žiakov pri tvorbe 
predstavení a programov, �asté ú�inkovanie na 
sú�ažiach a v programoch. To všetko sa podpísalo pod 
krásny dojem, ktorý si divák z predstavenia ur�ite 
odniesol.   

Práca na príprave a realizácia predstavenia, kolektívna 
práca, spôsobilos� u�i� sa, zapájanie vlastných 
umeleckých predstáv do výslednej podoby diela. 

„Nie�o ako Sherlock“. 
repríza absolventského 
predstavenia žiakov 6. ro�níka I. 
stup�a v réžii Mgr. art. Miriam 
Pavelkovej  
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici 
6. jún 2011 

17 Žiaci preukázali schopnos� poda� zodpovedný výkon 
dvakrát po sebe v krátkom �asovom  rozpätí .  

Práca na príprave a realizácia predstavenia, kolektívna 
práca, spôsobilos� u�i� sa, zapájanie vlastných 
umeleckých predstáv do výslednej podoby diela. 

I. Absolventský koncert žiakov 
hudobného odboru 
Zichyho palác v Bratislave 
6.jún 2011 

14 Koncert bol dôstojným podujatím, na ktorom sa 
nieko�ko mladých �udí rozlú�ilo interpretáciou 
absolventského programu s našou školou. Jeho 
spolo�enský rámec a vážnos� pod�iarklo slávnostné 
odovzdávanie upomienkových predmetov riadite�kou 
školy. 

Možnos� prezentácie dosiahnutých umeleckých 
a sociálnych spôsobilostí absolventov. Vhodná 
propagácia školy.  

I. závere�ný koncert žiakov 
hudobného odboru – ví�azov 
sú�aží    
Zrkadlová sie� Primaciálneho 
paláca v Bratislave 
6.jún 2011                                          

10 sólistov 
24 �lenov KSO 

Reprezentatívne podujatie školy naplnilo o�akávania 
vedenia školy a ur�ite aj všetkých, ktorí sa na �om 
zú�astnili. Po�as koncertu sa predstavili žiaci, ktorí sa 
za uplynulé obdobie stali ví�azmi rôznych sú�aží.   

Možnos� žiakov ú�inkova� na významnom podujatí 
školy. Skvelá prezentácia školy. Obohatenie kultúrnych 
podujatí v meste. Konfrontácia tých najlepších žiakov 
hudobného odboru. 

II. Absolventský koncert žiakov
hudobného odboru spojený 
s vernisážou absolventských 
prác absolventov výtvarného 
odboru 
Zichyho palác 
7.jún 2011 

14 Aj II. absolventský koncert priniesol hodnotné 
vystúpenia žiakov, absolventov hudobného odboru. 
V jeho závere odovzdala riadite�ka školy upomienkové 
dar�eky všetkým ú�inkujúcim a tiež absolventom 
výtvarného odboru, ktorých absolventské práce zdobili 
priestory Zichyho paláca. 

Možnos� prezentácie dosiahnutých umeleckých 
a sociálnych spôsobilostí absolventov. Vhodná 
propagácia školy. 
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„Absolventský recitál Richarda 
Danela“, absolventa v hre na 
klavíri, v hre na husliach 
a kompozícii 
Pálffyho palác na Zámockej ulici 
v Bratislave 
10. jún 2011 

1 LDO 
1 sólista 
2 ú�inkujúci 
hostia

Cie�om koncertu bolo prezentova� výsledky 
mimoriadne disponovaného žiaka, ktorý zvládol 
štúdium naraz až v troch predmetoch. Svoj talent bude 

alej rozvíja� štúdiom na konzervatóriu. Koncert mal 
vysokú umeleckú a spolo�enskú úrove�. 

Propagácia možností a výsledkov školy, možnos�
verejného vystúpenia žiaka a jeho hostí v inšpiratívnom 
prostredí. 

„OSTROV“ 
verejné absolventské predstavenia 
žiakov II. stup�a LDO -  
divadelné predstavenie Divadelná 
sála školy na Sekulskej ulici 
14. jún 2011 

8 Ve�mi vydarené umelecké spracovanie motívov 
detektívky Agathy  Christie Desa� malých �ernoškov. 
Predstavenie malo tradi�ne vysokú interpreta�nú 
úrove� , zodpovedajúcu absolventským ro�níkom 
a žiaci vynikli v pohybovej a hereckej štylizácii, 
v scénograficky ve�mi silnom predstavení. 

Zoznámenie sa s tvorbou svetoznámej spisovate�ky. 
Príležitos� pracova� na zaujímavej téme. Možnos�
verejnej prezentácie. 
Propagácie práce LDO. 

II. závere�ný koncert žiakov 
hudobného odboru 
Pálffyho palác 
14. jún 2011 

15 Reprezentatívne podujatie školy  v závere školského 
roka naplnilo o�akávania, ke
že sa v jeho programe 
predstavili okrem iných viacerí ví�azi sú�aži. Koncert 
bol vhodnou prezentáciou školy. 

Možnos� verejného vystúpenia v inšpiratívnom 
prostredí, propagácia práce školy, obohatenie 
spolo�enského života školy. 

„V netele“ 
Premiéra predstavenie 
divadelného súboru LANO. 
Divadelná sála školy na Sekuslkej 
ulici 
15. jún 2011 

5 Pani u�ite�ke Adriane Geri�ovej sa podarilo zaujímavo 
spracova� motívy poviedky Kurta Vonneguta jr. 
�lenky, nako�ko išlo o výlu�ne diev�enské obsadenie 
súboru LANO sa opä� predstavili v tom najlepšom 
svetle. 

Možnos� verejnej prezentácie, práca len v diev�enskom 
obsadení, propagácia odboru. 

„Kytica pre otcov“ 
verejný koncert žiakov 
hudobného odboru školy 
a nadanej huslistky z 
Macedónska venovaný D�u 
otcov 
Zichyho palác 
17. jún 2011 

2 ú�inkujúce 
z Macedónska 
16 

Vydarené podujatie vyplnené hodnotnými umeleckými 
výkonmi. Program obohatilo skvelé vystúpenie Evy 
Bogoevskej, nádejnej macedónskej huslistky, ktorú 
sprevádzala na klavíri jej matka Mária. Prezentácia 
vysokej interpreta�nej úrovne žiakov školy. 

Možnos� verejného vystúpenia v inšpiratívnom 
prostredí, konfrontácia s inou interpreta�nou školou, 
prehlbovanie sociálnych spôsobilostí žiakov 
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„MUSIC AVENUE“ 
verejný koncert populárnej hudby.
Amfiteáter školy na Sekulskej 
ulici 
20. jún 2011 

1 LDO 
47 hudobníkov 

Vydarené podujatie do ktorého sa zapojil celý hudobný 
odbor. V programe sa predstavilo viacero sólistov 
a umeleckých zoskupení vrátane stredne ve�kého 
filmového orchestra. Program bol zostavený iba z diel 
filmovej a populárnej hudby. 

Medzitriedna spolupráca, spracovanie zaujímavých -
nevšedných hudobných námetov, práca v súbore 
a orchestri, práca s mikrofónom a zvukovou aparatúrou 

„LANOFEST“ - dvojd�ová 
prehliadka divadelnej tvorby 
a umeleckého slova pri príležitosti 
25. výro�ia založenia súboru 
LANO,  ktorý sa tento rok konal 
pod názvom „25 metrov LANa“.
A4 – Nultý priestor na Námestí 
SNP v Bratislave 
20. a 21. jún 2011 

82 Dôstojná oslava 25. výro�ia existencie divadelného 
súboru LANO. Po�as dvoch dní sa na festivale 
predstavilo v 8 predstaveniach až 82 ú�inkujúcich. 
Festival naplno prezentoval kvalitu literárno–
dramatického odboru školy. 

Skúsenos� z organizovania ve�kého podujatia, príprava 
dramaturgie, riešenie problémov, fixácia správnych 
sociálnych a komunikatívnych spôsobilostí, nutnos�
práce v kolektíve. 

„Verejný koncert filmovej 
hudby“ 
žiakov hudobného odboru pod 
vedením Zity Janákovej 
Pálffyho palác v Bratislave 
23. jún 2011 

32 Koncert zostavený výlu�ne z diel komponovaných pre 
filmovú tvorbu poskytol nový poh�ad na hudobnú 
tvorbu posledného storo�ia. To, že filmová hudba je 
takpovediac populárnou nazna�ilo aj zanietenie 
mladých umelcov s akým pristupovali k interpretácii. 
Koncert bol dramaturgicky vhodne vyvážený 
a poskytol príjemný umelecký zážitok. 

Štúdium a spracovanie známych diel blízkych 
mladému interpretovi,  kolektívna práca. 

„Pár riadkov“ pokra�ovanie 
prezentácie vlastnej literárnej 
tvorby žiakov LDO 
Ex libris na Prepoštskej ulici 
v Bratislave 
27. jún 2011 

4 Skupina Tvorivého písania LDO pod vedením Mgr. art. 
Martiny Jánošíkovej realizovala po druhýkrát 
podujatie, po�as ktorého žiaci �ítali vlastné poviedky 
a divadelnú hru pre verejnos�. O program bol záujem 
a ohlasy na� boli pozitívne. 

Prezentácia vlastnej umeleckej tvorby, propagácia 
školy, podpora kreativity a tvorivosti. 

Folklórne zrkadlenie –   
stretnutie ú�astníkov 
medzinárodných tvorivých dielni 
detských hudieb MUZI�KY 2010
organizátor : Kultúrne zariadenia 
Petržalky 
miesto : Dom kultúry Zrkadlový 
háj, Rovniankova 3, Bratislava 
dátum : 4. marec 2011 

22 Pri tomto podujatí sa ú�astníci medzinárodných 
tvorivých dielni detských hudieb MUZI�KY 2010 
stretli na slovenskej pôde v Dome kultúry Zrkadlový 
háj. V rámci tradi�ného programu Kultúrnych zariadení 
Petržalky Folklórne zrkadlenie, predstavili vlastné 
programy svojich �udových hudieb a zárove�
interpretovali spolo�ne nacvi�ené skladby. Hos�om 
zrkadlenia bol FS Ekonóm, ktorý pracuje pri 
Ekonomickej univerzite Bratislava. Podujatie malo 
ve�mi pozitívny ohlas a bolo kultúrnym obohatením 
fašiangového obdobia v Bratislave. 
Ú�inkujúci : �udová hudba DFS �e�inka 
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Literárno-dramatický odbor 
pripravil v školskom roku až  9 
Ve�erov umeleckých prednesov
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici  
1.,10., a 24. marca 2011 
6.,12.,15.,20. a 29. apríla 2011 
9. mája 2011 

81 Podujatia poskytovali žiakom možnos� vystúpi� pred 
svojimi spolužiakmi a rodi�mi. Boli možnos�ou zaži�
pocit zodpovednosti z verejného vystúpenia a zárove�
pocit uznania. 

Možnos� verejného vystúpenia, možnos� porovnáva�
jednotlivé výkony a konfrontova� svoj umelecký 
poh�ad s inými, možnos� fixova� správne sociálne 
a komunikatívne spôsobilosti. 

V rámci podujatí školy sa 
realizovalo 15 interných
koncertov žiakov hudobného 
odboru 
Koncertná sála školy na 
Sekulskej ulici 
20.10.2011, 10. 11.2011 
18.11.2011, 24. 11.2011 
1.12.2011, 19.1.21011 
26.1.2011, 9.2.2011, 16.2.2011
9.3.2011, 16.3.2011,23.3.2011 
13.4.2011,18.5.2011,25.5.2011

360 Cie�om interných koncertov je poskytnú� žiakom možnos�
verejného vystúpenia pred okruhom spolužiakov, rodi�ov 
a u�ite�ov a tak ich pripravova� na kontakt s divákmi. Tento 
cie� sa darí nap��a� a koncerty v
aka prajnej atmosfére 
poskytujú žiakom prežitie prvých pocitov úspechu. 

Možnos� verejného vystúpenia, možnos� upev�ova� u žiakov 
sociálne a komunika�né spôsobilosti, vzájomná konfrontácia, 
upev�ovanie presved�enia, že iba cie�avedomá a dlhodobá 
práca prináša želané výsledky. 

Okrem uvedených aktivít prebehli triedne koncerty takmer vo všetkých triedach 
hudobného odboru dva krát v roku, otvorené hodiny pre rodi�ov v skupinovom vyu�ovaní. 
�alej ro�níkové skúšky, absolventské skúšky, skúšky na rozšírené vyu�ovanie at
. 
 Spolu 45 verejných akcií, ktoré škola zorganizovala v priebehu jedného školského 
roka spolu s nespo�ítate�ným množstvom podujatí, do ktorých sa žiaci školy zapojili, sved�ia 
o obrovskom nasadení a obetavosti celého pedagogického zboru školy.  

                                                                              
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:  

a) sú�aže 
Názov aktivity školy Po�et 

ú�astníkov
Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

�arovná flauta 
celoslovenská sú�až v hre 
na zobcovej flaute 
a drevených dychových 
nástrojoch  

3 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, koncert 
ví�azov 
2.miesto II. kat: Katarína Nogeová,  
                            ped. Bc. Jarmila Šteigerová 

Mladí klaviristi 2010 
celoslovenská sú�až 
mladých klaviristov ZUŠ 
Eugena Sucho�a Bratislava

5 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, koncert 
ví�azov 
1.miesto I. kat.   Alexander McDonald 
                            ped. Elena Šimlovi�ová 
2.miesto IV. kat. Matej Petrovi�
                             ped. Marta Saturyová 
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Musica camerata Ján 
Albrecht 2010 
celoslovenská sú�až 

v komornej hre ZUŠ Jána 
Albrechta Bratislava

19 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, koncert 
ví�azov 
zlaté pásmo I. kat.       trio Anetta �anakyová  
                                              Karin Virágová  
                                               Matej Petrovi�
                                               ped. Marta Saturyová,   
                                               Lýdia Stanová,  
                                               Vlasta Ron�kevi�ová 
zlaté pásmo III. kat.    klavírne trio Michal Švehlík 
                                               Denisa Kopa�ková 
                                               Katarína Buranovská 
                                               ped. Zita Janáková, 
                                               Elena Šimlovi�ová 
strieborné pásmo III. kat.  Renesan�ný súbor 
                                              umelec.ved. Lýdia Stanová 

Prešporský Paganini 
celoslovenská sú�až 
mladých huslistov žiakov 
ZUŠ  o titul slávneho 
hus�ového virtuóza a
putovný pohár M� Staré 
mesto Bratislava

17 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, koncert 
ví�azov 
3.miesto I. kat.    Martina Výbohová  
                             ped. Mgr. �udovít Satury 
2.miesto II. kat.  Terézia Hledíková  
                            ped. Jana Spálová 
3.miesto II. kat.  Liliana Dulanská  
                             ped. Jana Spálová 
1.miesto IV. kat. a titul Prešporský Paganini  
                             Patrik Kla�anský  
                             ped. Jana Spálová 
1.miesto IV. kat. a titul Prešporský Paganini  
                            Silvia Slobodníková 
                             ped. Jana Spálová 
3.miesto IV. kat.   Alexandra Zele�anská 
                                ped. Mária Šuleková 

Dni Miloša Ruppeldta 
sú�až v sólovej hre na 
dychových nástrojoch ZUŠ 
M.Ruppeldta BA 

14 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
2.miesto I.kat.  zobc.flauta  Paulína Boš�áková  
                                               ped.Mgr. art. Lenka Siposová 
1.miesto II.kat. zobc.flauta  Lenka Hroncová 
                                              ped. Peter Štrpka 
2.miesto II.kat.  zobc.flauta Anetta �anakyová 
                                              ped. Lýdia Stanová 
2.miesto III.kat. zobc.flauta Lenka Mol�ányiová 
                                               ped. Peter Štrpka 
2.miesto II.kat. drev.dych.nástr. Mária Reháková 
                                               Mgr. Valéria Bánovská 

„Amadeus 2011“ Brno 
medzinárodná mozartovská 
sú�až pre mladých 
klaviristov do 11 rokov

2 medzinárodné  stretnutie klavírnych pedagógov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, 
koncert ví�azov 
3.cena v V. kat.    Douglas McDonald 
                              ped. Elena Šimlovi�ová 
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Krajská sú�až 
v komornej hre hudby 
renesancie a baroka ZUŠ 
Júliusa Kowalského 

12 stretnutie pedagógov BA kraja, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, koncert 
ví�azov 
2.miesto I.kat. komorné trio Anetta �anakyová 
                                               Karin Virágová 
                                               Matej Petrovi�
                                                    ped. Marta Saturyová,   
                                                    Lýdia Stanová,  
                                                    Vlasta Ron�kevi�ová 
�estné uznanie  kvarteto         Alžbeta Macková 
                                                    Petra Lu�eni�ová 
                                                    Mariana Švehlíková 
                                                    Monika Kopa�ková 
                                                    pripr. Lýdia Stanová 

                        
Hus�ová diel�a Žilina 
2011 sú�ažný workshop 
talentovaných huslistov 
pod vedením prof. 
Jind�icha Pazderu  AMU 
Praha �R 

7 celoslovenské stretnutie pedagógov hus�ovej hry, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný workshop, koncert 
laureáta HD 2010  
Laureát Hus�ovej dielne 2011 Liliana Dulanská 
                                     ped. Jana Spálová 

Detská mapa sveta 2011 
celoslovenské kolo 
umelecko –kartografickej 
sú�aže organizovanej 
v rámci medzinárodnej 
sú�aže „Barbara Petchenik 
Children´s World Map 
Competition 2011“ 

4 práce podpora detí a mládeže v kreatívnom zobrazení sveta, 
zlepšenie ich kartografického vnímania a preh�benie 
záujmu o životné prostredie, 
1.miesto II.kat. s postupom do medzinárodného kola   
                                    Adam Bázlik 
                                 ped. akad.mal. Blažej Mikus 
pochvalný list za ocenenie práce 
                                   Anna Mária Klimkovi�
                                      ped. Mgr. Branislava Miklánková 
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Hviezdoslavov Kubín 
2011 
okresné kolá sú�aže 
v prednese poézie a prózy 
a divadiel poézie  

26 okresné stretnutia pedagógov umeleckého prednesu 
Bratislavy, odborná konfrontácia vzájomnej práce, odborný 
seminár s porotou 
1.miesto IV.kat. poézia   Sidónia Féderová 
+ postup do kraja               ped. Mgr. art. Matej �ertík 
1.miesto IV.kat. poézia   Alexandra Gombošová 
+ postup do kraja               ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
2.miesto IV.kat. poézia   Ivana Lapšanská 
+ postup do kraja              ped. Mgr. art. Matej �ertík

2.miesto IV.kat. poézia   Dominika Švendová 
+ postup do kraja               ped. Mgr. art. Matej �ertík
3.miesto IV.kat. poézia   Lenka Proksová 
                                           ped. Mgr. art. Miriam Pavelková
1.miesto IV.kat. próza    Juraj Bako 
+ postup do kraja              ped. Mgr. art. Matej �ertík 
2.miesto IV.kat. próza    Michal Baranovi�
                                           ped. Mgr. art. Matej �ertík 
1.miesto V.kat. próza      Eva Palkovi�ová 
+ postup do kraja               ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
1.miesto v kategórii divadiel poézie DS LANO 
s postupom do krajského kola HK 
                                           ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
                                        Mgr. art. Veronika Ko�ínková 
1.miesto IV.kat. poézia   Kristína Špotáková 
+ postup do kraja               ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
2.miesto IV. Kat. poézia Gabriela �epi�anová 
                                          ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
3.miesto IV.kat. poézia  Kristína Margolienová 
                                           ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
3.miesto III.kat. poézia   Zuzana Popluhárová 
                                        ped. Mgr.art. Martina Jánošíková 

Prehliadka mladých 
gitaristov krajská sú�až 
žiakov ZUŠ v hre na gitaru 

10 stretnutie pedagógov BA kraja, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
zlaté pásmo I.kat.          Ki-Huon Park  
                                       Michal Pajtáš 
cena za dramaturgiu ped. Mgr.art. Zuzana Bednárová 
strieborné pás. II.kat.    Jakub Gregor 
                                          Lucia Cimrová 
                                       ped. Mgr.art. Hana Výtisková 
zlaté pásmo IV.kat.       Daniel Besedi�
                                       ped. Helena Roglová 
bronzové pásmo VI.kat.Veronika Paulovi�ová 
                                        ped. Bohumír Hrín 

Stan�ekova Prievidza 
celoslovenská vokálna 
sú�ažná prehliadka ZUŠ 
Prievidza 

3 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
�estné uznanie              Lenka Fecková 
                                      ped. Bc. Katarína Melíšková 
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Hviezdoslavov Kubín 
2011 
okresné kolo sú�aže 
v prednese poézie a prózy 
a divadiel poézie BA IV.

14 stretnutie pedagógov umeleckého prednesu okresu BA IV., 
odborná konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár 
s porotou 
1.miesto I. kat. poézia   Sofia Milatová 
+ postup do kraja            ped. Mgr. art. Matej �ertík 

1.miesto I. kat. próza    Ema Mária Rakická 
                                         ped.Mgr.art. Veronika Ko�ínková 
1.miesto II. kat. poézia Veronika Frtúsová 
+ postup do kraja             ped. Mgr. art. Matej �ertík 
1.miesto III.kat.próza   Tajana Hevesiová  
+ postup do kraja             ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
2.miesto III.kat.próza   Veronika Jaurová  
                                         ped. Mgr. art. Matej �ertík 
3.miesto III.kat.próza a Cena diváka  
                                         Tereza Alica Plchová 
                                          ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
2.miesto III.kat.poézia  Karin Spustová  
                                          ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
3.miesto III.kat. poézia  Katarína Hejdová 
                                          ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
Cena diváka                     Michaela �avargová 
                                          ped. Mgr. art. Barbora Jurinová                              

Rozprávkové vretienko 
okresné kolo 
medzinárodnej sú�aže 
v prednese rozprávky BA 

2 stretnutie pedagógov umeleckého prednesu okresu BA IV., 
odborná konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár 
s porotou 
3.miesto II. kat.            Tereza Alica Plchová 
                                          ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 

Schneiderova Trnava 
celoslovenská sú�až  
v hre na klavíri ZUŠ 
Trnava

4 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
zlaté pásmo I. kat.         Daniel Duba�
                                      ped. Anna Gondášová 
strieborné pásmo           Diana Ristová 
                                      ped. Mgr.A. Jana Ignácová 

Schneiderova Trnava 
celoslovenská sú�až  
v hre na husliach  

9 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
zlaté pásmo I.kat.        Magdaléna Štefanicová 
                                     ped. Jana Spálová 
strieborné pásmo I.kat. a cena garanta sú�aže 
                                     Rosario Portuondo 
                                     ped.Gabriela Šimurdová 
strieborné pásmo I.kat. Daniel Zliechovec 
                                      ped. Jana Spálová 
zlaté pásmo a ví�az kategórie II.kat. 
                                     Terézia Hledíková 
                                      ped. Jana Spálová 
zlaté pásmo II.kat. a cena mesta Trnava 
                                      Liliana Dulanská 
                                      ped. Jana Spálová 
cena pedagóga ví�aza kategórie Jana Spálová 
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Schneiderova Trnava 
celoslovenská sú�až  
komorná hra 

12 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
zlaté pásmo a ví�az I.kategórie  
                   duo Terézia Hledíková a Liliana Dulanská 
                   ped. Jana Spálová 
cena pedagóga ví�aza kategórie Jana Spálová 
zlaté pásmo a Cena za interpretáciu II.kategórie 
                    slá�ikové kvarteto Patrik Kla�anský, 
                    Iris Wefers, Peter Bari�i�, Stanislav Siv�o 
                    ped. Jana Spálová 
zlaté pásmo II.kat. slá�ikové nástroje s klavírom 
                      klavírne trio Michal Švehlík,
                      Denisa Kopa�ková, Katarína Buranovská 
                      ped. Zita Janáková, Elena Šimlovi�ová 
            

�esko zpívá – semifinále 
medzinárodná spevácka 
sú�až pre za�ínajúcich 
spevákov od 9 do 26 rokov 
T�inec �R 

4 medzinárodné stretnutie odborníkov interpretácie  
populárnej hudby, odborná konfrontácia vzájomnej práce, 
odborný seminár s porotou, finále –koncert ví�azov 
semifinálové umiestenie bez postupu do finále  
Laura Wengová a Sophia Boydová ped. Emília Poláková 

„Vr� sa diev�a...“ 
krajská sú�ažná prehliadka 
detských folklórnych 
súborov 
DK Zrkadlový Háj BA 

56 Stretnutie odborníkov  v oblasti folklóru, konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
zlaté pásmo za Starodávne tance z Raslavíc  
                       tane�ná zložka DFS �e�inka  
                       pripr. Mgr.art Etela Nôtová 
strieborné pásmo za tanec Sedlácky kalendár 
                       tane�ná zložka DFS �e�inka  
                       pripr. Mgr.art. Jana Scheinerová 

Divadelné konfrontácie – 
Malá krajská žatva 
krajská prehliadka 
amatérskych divadiel 

14 stretnutie divadelných odborníkov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
1.miesto        DS LANO s divadelným predstavením  
                      „Šarkan“ v réžii Mgr.art. Miriam Pavelkovej

Talent Revúca 2011 
celoslovenská sú�ažná 
prehliadka vlastnej 
hudobnej tvorby žiakov 
ZUŠ Revúca 

5 2.cena kat. melodické nástroje Barbora Jen�ová 
                     ped. Mgr.art. Viliam Gräffinger 
3.cena kat. harmonické nástroje Richard Danel 
                     ped. Mgr.art. Viliam Gräffinger



25 

Štúrova Modra 
krajské kolo postupovej 
prehliadky v prednese 
poézie a prózy a divadiel 
poézie  na Hviezdoslavov 
Kubín v IV.,V. a VI. Kat. 
MKOS Modra 

18 1.miesto IV.kat. próza Adriana Lengyelová 
+postup do celoslov.kola  ped.Mgr.art. Veronika Ko�ínková
2.miesto IV.kat. próza   Kristína Špotáková 
+postup do celoslov.kola ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
3.miesto IV.kat. próza    Juraj Bako 
                                          ped. Mgr. art. Matej �ertík 
1.miesto IV.kat. poézia  Sidónia Féderová 
+postup do celoslov.kola ped. Mgr. art. Matej �ertík 
�U         IV.kat. poézia   Ivana Lapšanská 
                                          ped. Mgr. art. Matej �ertík 
1.miesto v kategórii divadiel poézie DS LANO 
s postupom do celoslovenského kola  HK 
                                           ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
                                       Mgr. art. Veronika Ko�ínková 

Hviezdoslavov Kubín  
krajské kolo postupovej 
prehliadky v prednese 
poézie a prózy a divadiel 
poézie  na Hviezdoslavov 
Kubín v I.a II.kat. 

5 stretnutie pedagógov umeleckého prednesu, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
2.miesto I. kat. poézia          Sofia Milatová 
                                                ped. Mgr. art. Matej �ertík 
1.miesto II. kat. poézia         Veronika Frtúsová 
+ postup do celoslov.kola      ped. Mgr. art. Matej �ertík 
1.miesto III. Kat. próza       Tajana Hevesiová  
+postup do celoslov.kola      ped. Mgr.art. Barbora Jurinová

Európsky hudobný 
festival pre mladých
59. ro�ník
Neerpelt Belgicko

45 celosvetové stretnutie mladých hudobníkov, orchestrov, 
odborná konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár 
s porotou, sú�ažné koncerty, workshopy... 
1.cena s pochvalou „Cum Laude“ 
                               Komorný slá�ikový orchester  
                               Umelecká vedúca Jana Spálová 

Festival moderného tanca
Bojnice 

26 celoslovenské stretnutie pedagógov tanca, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
1.miesto kat. sólo choreografia Veronika Balážiová 
pripravili: ped. Mgr.art. Ildikó Szalaiová a Libor Hlavá�ek 

IUVENTUS CANTI
medzinárodná spevácka 
sú�až I.Godina Vráble 

3 medzinárodné stretnutie pedagógov spevu, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, 
1.miesto I. kat.           Juraj Sopko 
                                    ped. Viera Kordošová   

Detská interpreta�ná 
sú�až v sólovej hre na 
slá�ikové nástroje v rámci 
Hudobného festivalu Jána 
Cikkera  
Banská Bystrica

9 celoslovenské stretnutie pedagógov hus�ovej hry, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce 
strieborné pásmo I. kat. Martina Výbohová 
                                        ped. Mgr. �udovít Satury 
zlaté pásmo II. kat.        Terézia Hledíková 
                                        ped. Jana Spálová 
zlaté pásmo III. kat.       Liliana Dulanská 
                                        ped. Jana Spálová 
zlaté pásmo IV. kat.       Patrik Kla�anský 
                                        ped. Jana Spálová 
zlaté pásmo IV. kat.       Slivia Slobodníková 
                                        ped. Jana Spálová 
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Flautiáda 2011 
Medzinárodná flautová 
sú�až 
Konzervatórium Bratislava 

8 medzinárodné stretnutie pedagógov v hre na dychových 
nástrojoch, odborná konfrontácia vzájomnej práce, odborný 
seminár s porotou 
zlaté pásmo kat. I.B       Mária Reháková 
                                        ped. Mgr.art. Valéria Bánovská 
strieborné pásmo kat.I.B Janka Harvanová 
                                        ped. Alena Janikovi�ová 

Malokarpatský slávik 
finálové kolo 
neprofesionálnych 
spevákov populárnej hudby 
DK Pezinok 

5 celoslovenské stretnutie odborníkov interpretácie  
populárnej hudby, odborná konfrontácia vzájomnej práce, 
odborný seminár s porotou, finále –koncert ví�azov 
ú�as� vo finále 2.miesto II.kat.  Diana Ristová   
ú�as� vo finále 2.miesto II.kat.  Sophia Boydová  
                                                     ped. Emília Poláková 

Rajecká hudobná jar 
medzinárodná 
interpreta�ná sú�až hudby 
slovenských skladate�ov  
Rajec 

5 celoslovenské stretnutie pedagógov a žiakov, slovenských 
skladate�ov, odborná konfrontácia vzájomnej práce, 
odborný seminár s porotou 
cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského 
autora V.kat. klavírne trio Michal Švehlík, 
                         Denisa Kopa�ková, Katarína Buranovská
                          ped. Zita Janáková, Elena Šimlovi�ová     

Nitrianska Lutna  
celoslovenská hudobno-
interpreta�ná sú�až pre 
nástrojové skupiny: 
drevené dychové nástrojov,
zobcová flauta, 
plechové dychové nástroje 

8 celoslovenské stretnutie žiakov a pedagógov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, 
koncert ví�azov 
1.miesto a mimoriadna cena za umelecký dojem III.kat. 
                         Mária Reháková – flauta 
                         ped. Mgr.art. Valéria Bánovská 
1.miesto a titul Laureát sú�aže v kat. zobcová flauta 
                         Lenka Mol�ányiová  
                         ped. Peter Štrpka 
2.miesto v kat. zobcová flauta 
                         Lenka Hroncová 
                         ped. Peter Štrpka 
mimoriadna cena za korepetíciu  
                         Mgr. art. Zita Slaví�ková   
               

Celoslovenská sú�až 
v sólovom speve Petra 
Dvorského 
Košice 

6 celoslovenské stretnutie pedagógov spevu a ich žiakov, 
odborná konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár 
s porotou 
strieborné pásmo II.kat. Juraj Sopko 
                                        ped. Viera Kordošová   
bronzové pásmo II.kat. Diana Ristová   
                                        ped. Emília Poláková 
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Senecká dúha 
6.ro�ník tane�nej sú�aže  
MKOS Modra, DK Senec 

16 Celoslovenské stretnutie pedagógov tanca a ich žiakov, 
odborná konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár 
s porotou 
1.miesto kat. Tance iných národov: žia�ky 4.ro�./II.st   
                         pripravili: Mgr.art. Ildikó Szalaiová,  
                         Libor Hlavá�ek, Petra Hurajová 
2.miesto kat. Scénický tanec: žia�ky 3.ro�./II.st 
                         pripravili: Libor Hlavá�ek,  Petra Hurajová 
2.miesto kat. Malá choreografia: žia�ky 4.ro�./II.st   
                         pripravili: Mgr.art. Ildikó Szalaiová,  
                         Libor Hlavá�ek, Petra Hurajová 

„H�adá sa muzikálová 
hviezda“ 7. ro�ník 
speváckej sú�aže ZUŠ 
Hálkova BA 

4 3.miesto III.A kat.     Tatiana Hudecová 
                                      ped. Bc. Katarína Melišková 
Cena predsedu poroty Alžbeta Trgi�ová 
                                       ped. Mgr. art. Mariana Hochelová 

57.ro�ník Hviezdoslavov 
Kubín celoslovenská sú�až 
v umeleckom prednese 
poézie a prózy a divadiel 
poézie 
NOC BA a DK Dolný 
Kubín 

18 1.miesto IV.kat. próza s pozvaním na Moravský festival 
poézie do Valašského Mezi
í�í  
Adriana Lengyelová      ped.Mgr.art. Veronika Ko�ínková
3.miesto IV.kat. poézia  s pozvaním na Moravský 
festival poézie do Valašského Mezi
í�í 
Sidónia Féderová           ped. Mgr. art. Matej �ertík
Cena primátora mesta Dolný Kubín v kategórii divadiel 
poézie DS LANO            ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
                                      Mgr. art. Veronika Ko�ínková 

EXIT 11 
celoštátna postupová 
sú�ažná prehliadka divadla 
mladých  
MD Levo�a 

12 stretnutie divadelných odborníkov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
1.miesto  s odporú�aním na zaradenie do programu 
89.ro�níka sú�aží slovenských divadelných súborov 
Scénickej žatvy 2011 v Martine získal DS LANO 
s inscenáciou J.Švarca „Šarkan“ v réžii ped. Mgr.art. 
Miriam Pavelkovej

Medzinárodný folklórny 
festival  „DVE MESTÁ“ 
Petrohrad Rusko

47 celosvetová sú�ažná prehliadka folklórnych súborov, 
odborná konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár 
s porotou 
ocenenie Grand prix Spevácka skupina DFS �e�inka 
                   pedagogické vedenie Viera Kordošová 
ocenenie za tane�nú prípravu a vysokú odbornos�
pedagóga  DFS �e�inka získala  tane�ná  pedagogi�ka   
                    Mgr.art. Etela Nôtová 
Hlavná cena Grand prix za uchovávanie a šírenie 
kultúrnych tradícií získal kolektív DFS �e�inka

Bratislava objektívom 
detí a mádeže 2011 
internetová výtvarná sú�až 
Hl. mesta Bratislavy 

47 prác zameranie sú�aže - podpora detí a mládeže vo výtvarnom 
zobrazení kladov a záporov hlavného mesta a preh�benie 
vz�ahu mladých �udí k ich mestu, sú�ažná výstava je 
ur�ená verejnosti  na D�och otvorených dverí samosprávy 
hlavného mesta – Bratislava v prostriedkoch MHD BA,  
ktorý dávali hlas jednotlivým prácam cez internet. 
2.miesto            Simona Verešvárska  
2.miesto            Zuzana Kopanicová 
                           ped.akad.soch. Marek Žit�an 
4.miesto             Michaela �avargová 
                           ped. Mgr. Branislava Miklánková 
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Figura 2011 
Tren�ín 

5 prác výtvarná sú�až zameraná na podporu záujmu o figurálnu 
kresbu, práce žiakov z tried: ped.akad. soch. Marek Žit�an, 
akad. mal. Blažej Mikus, Mgr. Branislava Milkánková

Výtvarná sú�až
organizovaná Kubánskou 
ambasádou v BA

3 práce 1.cena za grafiku Marek Vojtko  
                              ped.akad.mal. Blažej Mikus 

Novoro�enky 
výtvarná sú�až  Rimavská 
Sobota 

13 prác cie�om výtvarnej sú�aže pre žiakov ZUŠ je propagácia 
špecifického výtvarného prejavu ob�úbenej u zberate�ov 
práce žiakov z tried ped.: akad. mal. Blažej Mikus 
                                        akad. soch. Marek Žit�an 
                                        akad.mal. Milan Hr�ka

„Pre�o som na svete 
rád...“ 
výtvarná sú�až... 

8 prác celoslovenský výtvarný projekt zameraný k prevencii 
drogových závislostí 
práce žiakov z tried ped.: akad. soch. Marek Žit�an,  
akad. mal. Milan Hr�ka, Helena Hr�ková, Mgr. Branislava 
Milkánková 

EX Libris 
Hlohovec 

10prác cie�om výtvarnej sú�aže je propagácia špecifického 
grafického prejavu pre žiakov ZUŠ ob�úbenej u zberate�ov 
práce žiakov z triedy ped.: akad.mal. Milan Hr�ka  

b) iné aktivity, do ktorých sa škola zapojila: 

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

Koncert v Zonhovene
sprievodné podujatie 
festivalu v Neerpelte 
29. apríl 2011 

45 Ako jediný zástupca Slovenska na 59. ro�níku Európskeho 
hudobného festivalu  v belgickom meste Neerpelt sa Komornému 
slá�ikovému orchestru školy dostalo cti ú�inkova� na koncerte 
v kostole v Zonhovene, kde sa predstavil predovšetkým 
slovenskou hudbou 

Dve vystúpenia DFS 
�e�inka v Helsinkách
na pozvanie 
Ve�vyslanectva SR vo 
Fínsku 
5. a 6. júl 2011 

47 DFS �e�inka  popri ú�asti na sú�ažnom festivale DVE MESTÁ 
v Petrohrade pripravil na požiadanie Ve�vyslanectva Slovenskej 
republiky vo Fínsku dve krásne vystúpenia, na ktorých sa 
zú�astnilo okrem domácich Fínov aj množstvo turistov a našich 
krajanov žijúcich vo Fínsku. �e�inka mala obrovský úspech. 

IV. po�ský hudobný 
festival v Györi
organizátor:  Hudobná 
škola Ferenzca Liszta v 
Györi
miesto : Synagóga v Györi 
dátum : 13. november 2010

5 Podujatie, ktoré organizovala družobná škola v Györi bolo 
vhodnou a vítanou možnos�ou pre vzájomné spoznávanie sa 
všetkých zú�astnených. Mladí umelci mali možnos� vymeni� si 
svoje skúsenosti, nadväzova� kontakty a v neposlednom rade 
konfrontova� svoje umelecké a interpreta�né schopnosti.
Ú�inkujúci : Mária Reháková, Katarína Buranovská, Patrik 
Kla�anský, u�ite�ky  Mgr. art. Zita Slaví�ková a Mgr. Iveta 
Majláthová 
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Dva koncerty 
v Macedónsku v rámci 
Národnej hudobnej 
sú�aži žiakov základných 
a stredných hudobných 
škôl a posluchá�ov 
Hudobnej fakulty 
Univerzity sv. Cyrila a 
Metoda v Skopje 
organizátor: Zväz 
pedagógov hudby a tanca 
Macedónskej republiky 
miesto: Skopje, Kumanovo
dátum : 7. a  8. apríl 2011 

2 Na pozvanie Zväzu pedagógov hudby a tanca Macedónska 
ú�inkovala na dvoch koncertoch ví�azov Národnej sú�aže žiakov 
základných  a stredných hudobných škôl  a posluchá�ov 
Hudobnej fakulty Univerzity s. Cyrila a Metoda v Skopje 
a v Kumanove naša flautistka Lenka Mol�ányová, ví�azka 
národnej sú�aže v hre na drevené dychové nástroje v Nižnej so 
svojou korepetítorkou Mgr. art. Zitou Slaví�kovou. Pre Lenku to 
bola ve�ká skúsenos� a možnos� na konfrontáciu. 

Koncert ví�azov Rajeckej 
hudobnej jari  
organizátor : ZUŠ Rajec a 
Slovenský inštitút vo 
Viedni 
miesto : Slovenský inštitút 
vo Viedni
dátum : 1. jún  2011 

3 Reprezentatívny koncert, na ktorom sa zú�astnili mnohé 
významné osobnosti sa uskuto�nil v Slovenskom kultúrnom 
inštitúte vo Viedni. Predstavili sa v �om ví�azi sú�aže, venovanej 
novej slovenskej tvorbe pre deti a mládež , ktorá je zárove�
interpreta�nou sú�ažou. Našu školu na koncerte zastupovali 
flautistky Dana Homolová a Debora Betinová s klavírnym 
sprievodom   Mgr. art. Jozefa Chabro�a.  Výkony našich 
ú�astníkov sa dali ozna�i� priam za excelentné. Koncert bol pre 
nás zaujímavý aj tým, že v �om odznelo dielo našej pani u�ite�ky 
Mgr. art. Lucie Ko�akovskej „Proti prúdu“- duo pre zobcovú 
flautu a husle. 

Abonentný koncert ŠKO
v Žiline 
organizátor: Štátny 
komorný orchester Žilina 
a ZUŠ Ladislava Árvaya v 
Žiline 
miesto : Dom umenia Fatra 
v Žiline 
dátum : 10. marec 2011 

1 Mimoriadnou udalos�ou pre našu školu bolo vystúpenie žia�ky 
Silvie Slobodníkovej v rámci abonentného koncertu so ŠKO 
Žilina. Nestáva sa �asto, aby si žia�ka ZUŠ mohla zahra� na takto 
významnom fóre s profesionálnym orchestrom a k tomu 
ú�inkova� v jednom programe s významným sólistom 
a pedagógom hus�ovej hry prof. Jind�ichom Pazderom z Prahy. 
Silvia sa o túto skvelú príležitos� zaslúžila tým, že sa stala 
laureátkou Hus�ovej dielne v Žiline v roku 2010. Na koncerte bol 
prítomný okrem iných významných hostí aj popredný slovenský 
hudobný skladate� Ladislav Kupkovi� žijúci v Nemecku. Výkon 
Silvie Slobodníkovej bol mimoriadnym zážitkom pre všetkých 
divákov.  

„VII. RUŽOVÁ NOC “  
charitatívny ve�er 
organizátor : Ob�ianske 
združenia Orin Panacea 
Reduta na Mostovej ulici v 
Bratislave 
dátum: 22. september 2010

21 Vý�ažok z charitatívneho ve�era bol použitý na podporu „ Happy 
terapie“ v detských onkologických centrách Bratislava a Košice. 
Pre �lenov a vedenie DFS �e�inka bolo ú�inkovanie na tomto 
type podujatia vítanou príležitos�ou, ako preukáza� solidaritu 
s chorými,, najmä ak ide o deti. 
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„Ruže pre Nórsko“
koncert venovaný Nórsku 
po tragédii, ktorú spôsobil 
Anders Breivik 
miesto : Hlavné námestie v 
Bratislave 
dátum : 31 júl  2011 

3 Huslista Patrik Kla�anský, absolventka našej školy klaviristka 
Veronika Kla�anská a pán u�ite� Marian Slávka sa pripojili 
k ú�inkujúcim na koncerte pre Nórsko, ktorého organizátormi 
boli ob�ianska iniciatíva Ruža pre Nórsko a Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy. Išlo o spontánny, hlboko �udský prejav 
solidarity a úcty s pozostalými obetí tragédie, ktorá sa odohrala 
v Nórsku.  

Stretnutie najlepších 
pestovate�ov vína 
z malokarpatskej oblasti 
organizátor : 
Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre 
miesto : Slovenský Grob 
dátum: 18. september 2010

48 DFS �e�inka prispel svojim vystúpením k vysokej kultúrnej 
a spolo�enskej úrovni podujatia.  Spolupráca našej školy  s 
Malokarpatským osvetovým stredisko v Modre je už tradi�ne 
korektná a možno ju považova� za obojstranne prospešnú.   

„Karloveské hody“ 
organizátor: M� Bratislava 
– Karlova Ves 
miesto : Námestie sv. 
Františka v Karlovej Vsi, 
Líš�ie údolie – Park SNP 
dátum: 1., 2. október 2010

40 
45 

DFS �e�inka bol opä� sú�as�ou bohatého programu 
Karloveských hodov. Svojim vystúpením prispel nielen k vysokej 
úrovni podujatia, ale vzorne reprezentoval školu v domácom 
prostredí. Vedenie M� sa aj v tomto prípade vyjadrilo ve�mi 
pozitívne k úrovni spolupráce s našou školou. 

Ve�er Rádia Devín – 
Koncert žiakov ZUŠ z 
Bratislavy 
organizátor : Slovenský 
rozhlas – Rádio Devín 
miesto: Slovenský rozhlas, 
Mýtna ulica v Bratislave 
dátum: 5. október 2010

3 žiaci 
2 u�itelia 

Do výberu žiakov bratislavských ZUŠ pre živé vysielanie Rádia 
Devín sa dostali traja žiaci z našej školy. Všetci traja už 
v minulosti preukázali svoj nesporný talent a interpreta�né 
schopnosti. Sú ví�azmi nieko�kých významných sú�aží a aj tento 
krát zanechali ich interpretácie u posluchá�ov ur�ite ve�mi dobrý 
dojem.  Mária Reháková – flauta, Patrik Kla�anský – husle, 
Debora Betinová – flauta, 
korepetítori : Mgr. Iveta Majláthová a Mgr. art. Jozef Chabro�

„MUZI�KY 2010“ 
5. ro�ník medzinárodných 
tvorivých dielni detských 
hudieb 
organizátor : Ministerstvo 
kultúry �eskej republiky 
miesto : Strážnice – �eská 
republika 
dátum:6.až10.október 2010

14 �udová hudba DFS �e�inka mala spolu s �udovou hudbou 
Sluní�ko z Rokycian a Cimbálovou hudbou Kyjovánek z Kyjova 
možnos� nieko�kod�ovej spolupráce na významnom folklórnom 
festivale v �eskej republike. Výsledkom nácviku spolo�ného 
programu a vzájomného spoznávania repertoárov jednotlivých 
hudieb bol spolo�ný koncert , ktorý sa konal 8. októbra 2010 vo 
Veselí nad Moravou. Aktivitu možno s poh�adu vzájomnosti 
našich národov a kultúr hodnoti� ako ve�mi prospešnú a prínosnú.
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„Mesiac úcty k starším“ 
organizátor: Domov 
dôchodcov na ulici Pri 
kríži v Dúbravke 
miesto: Domov dôchodcov 
na ulici Pri kríži  
dátum : 20. október 2010

8 sólistov 
spevácka 
skupina DFS 
�e�inka ( 8 ) 
tane�ná 
zložka DFS 
�e�inka ( 12 )

Cie� aktivity pestova� u žiakov úctu k starším sa naplnil. Žiaci 
pristupovali k realizácii programu zodpovedne a s patri�nou 
vážnos�ou. 

„Mesiac úcty k starším“ 
organizáto : M� Bratislava 
– Záhorská Bystrica 
miesto: Spolo�enský dom 
na Námestí rodiny 
v Záhorskej Bystrici 
dátum : 21. október 2010

2 U�itelia a žiaci nášho pracoviska v Záhorskej Bystrici sa 
pravidelne zapájajú do podujatí organizovaných Mestskou 
�as�ou. Aj v tomto prípade ich vystúpenie obohatilo kultúrne 
a spolo�enské podujatie venované seniorom. Ú�inkujúci : Nicol 
Rácová a pani u�ite�ka Jarmila Mušitzová 

„Noc Nádejí  2010“ -
benefi�ný galave�er   
organizátor: Nadácia 
Kvapka nádeje 
miesto : Mestské Divadlo 
P.O. Hviezdoslava
dátum : 21. október 2010

30 Sponzorské dary získané v rámci galave�era boli použité na ú�el
verejnej zbierky na verejnoprospešný ú�el rekonštrukcie 
transplanta�nej jednotky na onkologickom a hematologickom 
oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s 
poliklinikou v Bratislave. Ú�inkovanie DSZ Margarítka na 
podujatí malo v
aka jeho zameraniu  pozitívny ohlas medzi 
ú�inkujúcimi a takisto medzi rodi�mi našich žiakov. 

„MODERNÁ EURÓPA“ 
6. ro�ník medzinárodnej 
sú�aže 
organizátor: Stredná 
odborná škola so sídlom 
Na pántoch 9 v Bratislave 
miesto: Stredná odborná 
škola so sídlom Na pántoch 
9 v Bratislave 
dátum : 25. október 2010

22 DFS �e�inka je už nieko�ko rokov po sebe sú�as�ou slávnostnej 
�asti medzinárodného podujatia, ktoré organizuje Stredná 
odborná škola so sídlom Na pántoch 9 v Bratislave. Obe strany si 
spoluprácu pochva�ujú. DFS �e�inka vzorne reprezentoval aj 
tento rok nielen našu školu, ale aj mesto a SR. 

„Pamiatka obetiam 
Dunaja“ 
organizátor : Hlavné mesto 
SR Bratislava 
miesto: nábrežie Dunaja  
na námestí v �asti  Eurovea
dátum : 26. október 2010

2 Naše žia�ky z LDO aj tento rok prispeli svojim vystúpením 
k dôstojnému rámcu podujatia, ktoré si každoro�ne kladie za cie�
ucti� si všetky obete Dunaja. Podujatie má svoju tradíciu od roku 
1991. Ú�inkujúci : Eva Palkovi�ová a Paulína Belická – LDO 



32 

„MODERNÁ EURÓPA“ 
6. ro�ník medzinárodnej 
sú�aže 
organizátor: Stredná 
odborná škola so sídlom 
Na pántoch 9 v Bratislave 
miesto: Stredná odborná 
škola so sídlom Na pántoch 
9 v Bratislave 
dátum : 28. október 2010

22 Ani pri slávnostnom vyhlásení výsledkov medzinárodnej sú�aže  
v Strednej odbornej škole so sídlom Na pántoch 9 v Bratislave 
nechýbalo vystúpenie DFS �e�inka. Vystúpenie bolo skvelým 
ukon�ením vydareného podujatia. 

Svätomartinský jarmok a 
Sviatok mladého vína 
organizátor:  Hlavné mesto 
Slovenskej republiky 
miesto: Rudnayovo  
námestie v Bratislave
dátum : 12. november 2010

40 Vystúpenie DFS �e�inka prispelo ku krásnej atmosfére podujatia.
Zárove� bolo vhodnou príležitos�ou pre propagáciu školy 
a slovenského folklóru. Pre žiakov znamenalo 
alšiu skúsenos�
verejného vystúpenia a riešenia problémov priamo v uliciach 
mesta.  

Koncert z tvorby 
slovenských skladate�ov 
pre deti a mládež  
organizátor:  Asociácia 
u�ite�ov hudby Slovenska, 
Hudobná a tane�ná fakulta 
VŠMU a Slovenská 
muzikologická spolo�nos�
miesto:Malá koncertná sála 
HTF VŠMU na Zochovej 
ulici �. 1 v Bratislave 
dátum : 12. november 2010

7 Podujatie bolo prehliadkou novej slovenskej tvorby. Pre našich 
u�ite�ov a žiakov bolo vzácnou skúsenos� v poznávaní sú�asných 
hudobných trendov v tvorbe pre deti a mládež. Ur�ite ve�kou 
skúsenos�ou hlavne pre žiakov bola aj možnos� spolupracova�
s autormi pri nap��aní ich umeleckých predstáv. Ú�inkujúci : 
Mária Reháková, Debora Betinová, Dana Homolová, Matej 
Petrovi�, Sabina Šulíková, Mária Rosinová, u�ite� Mgr. art. Jozef 
Chabro�

Uvítanie malých ob�anov
organizátor: M� Bratislava 
– Záhorská Bystrica 
miesto : MÚ Bratislava – 
Záhorská Bystrica 
dátum : 24. november 2010

2 K slávnostnej atmosfére uvítania malých ob�anov do života 
v Záhorskej Bystrici prispeli žiaci nášho hudobného odboru. Bola 
to pre nich nová skúsenos� s takýmto typom podujatia 
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Spomienkové podujatie 
k 60. výro�iu  úmrtia 
slovenského budite�a 
Ferdinanda Jurigu  
organizátor: M� Bratislava 
– Karlova Ves 
miesto: Karloveské 
centrum kultúry  
dátum : 25. november 2010

1 Pre ú�inkujúceho bolo vystúpenie vzácnou príležitos�ou vystúpi�
na spolo�ensky závažnom podujatí a zárove� zoznámi� sa pri 
štúdiu svojej interpretácie so životom významného slovenského 
budite�a, politika, publicistu a k�aza Ferdinanda Jurigu.
Ú�inkujúci : Juraj Bako - LDO 

Benjamin Britten – 
„Kominárik“ – premiéra 
detskej opery 
organizátor:  SND  
miesto : SND Bratislava 
dátum : 27. november 2010

1 V premiére detského muzikálu Benjamina Brittna „Kominárik“ sa 
v prvej alternácii predstavil náš žiak Juraj Sopko. Bola to pre 
neho, aj pre jeho u�ite�ku Vieru Kordošovú neopakovate�ná 
skúsenos�, ktorou prešiel po�as štúdia diela a pri interpretácii 
samotnej premiéry. Po�as sezóny sa jeho ú�inkovanie zopakovalo 
ešte 5 krát. Ú�inkujúci : Juraj Sopko - HO 

Hudobné Vianoce 
z Karlovej Vsi ako sú�as�
projektu Šedý medve

organizátor:  OC Aupark 
v Bratislave - Petržalke 
miesto : OC Aupark
dátum : 5. december 2010

35 Vystúpenie našich žiakov prispelo k príjemnej už predviano�nej 
atmosfére OC. Pre žiakov bolo skúsenos�ou ako rieši� priestorové 
a �asové problémy priamo po�as programu. Ú�inkujúci : žiaci 
hudobného a tane�ného odboru 

Vyhodnotenie výtvarných 
prác detských 
onkologických pacientov 
z celého Slovenska.  
organizátor: MZ SR a SND
miesto : foyer novej 
budovy SND v Bratislave 
dátum : 7. december 2010 

4 Podujatie malo vysokú spolo�enskú úrove�. Zú�astnilo sa na �om 
mnoho významných osobností z oblasti zdravotníctva a kultúry. 
Preto vystúpenie našich žia�ok bolo vhodnou príležitos�ou  pre 
reprezentáciu školy a zárove� možnos�ou vyjadri� solidaritu 
a súcit s de�mi, ktoré už v mladom veku musia bojova� s �ažkou 
chorobou. Ú�inkujúci : žia�ky z triedy pani u�ite�ky Mgr. art. 
Valérie Bánovskej 

Viano�né trhy 
organizátor: Incheba 
miesto : Výstavisko 
Incheba v Bratislave  
dátum : 17. december 2010

14 Pre žiakov hlavne nižších ro�níkov poskytlo podujatie možnos�
verejne vystúpi� pred ve�kým množstvom divákov. Aj napriek 
tejto skuto�nosti svoje vystúpenie zvládli a ich výkon bol 
ocenený pozitívnymi ohlasmi. Ú�inkujúci : žiaci tane�ného 
odboru 

Viano�ný koncert Hudby 
MV SR
organizátor: Ministerstvo 
vnútra Slovenskej 
republiky  
miesto : Ve�ká koncertná 
sála SRo na Mýtnej ulici  
dátum : 21. december 2010

25 Nieko�koro�ná spolupráca Hudby MV SR a DSZ Margarétka sa 
neprerušila ani tento rok. Spolo�ný viano�ný koncert oboch telies 
v Slovenskom rozhlase dal impulz k štúdiu nových skladieb.
Ú�inkujúci : Detský spevácky zbor Margarétka 



34 

Program konaný pri 
príležitosti MDŽ 
organizátor: M� Bratislava 
– Karlova Ves 
miesto: Karloveské 
centrum kultúry 
dátum : 8. marec 2011 

1 Podujatie organizované M� Bratislava – Karlova Ves malo 
vysokú spolo�enskú úrove�. K slávnostnej atmosfére iste prispelo 
aj vystúpenie našej žia�ky. Ohlas na jej vystúpenie bol kladný. 
Ú�inkujúca : Tatiana Hudecová 

Štúdio mladých - záznam 
nahrávky koncertu „Malí 
a ve�kí – ruka v ruke“ 
organizátor : Slovenský 
rozhlas – Rádio Devín 
dátum : 15. marec 2011 

14 Záznam nahrávky koncertu Malí a ve�kí – ruka v ruke odznel 15. 
marca 2011 na vlnách Rádia Devín. Záznam bol realizovaný 23. 
februára 2010 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave. Nahrávka obsahovala premiéru skladby Juraja 
Hatríka "Lístky do pamätníka - drobné splynutia".

8. koncertná prehliadka 
žiakov bratislavských 
ZUŠ v hre na keyboarde  
organizátor: ZUŠ na 
Hálkovej ulici v Bratislave 
miesto: Koncertná sála 
Základnej umeleckej školy 
na Hálkovej ulici  
dátum : 16. marec 2011 

3 Bohatú tradíciu majú stretnutia mladých keyboardistov 
z bratislavských ZUŠ v ZUŠ na Hálkovej ulici. Aj tento rok sa 
stretli, aby si porovnali svoje interpreta�né majstrovstvo 
a vymenili si skúsenosti. Podujatie malo medzi žiakmi aj u�ite�mi 

pozitívny ohlas. Ú�inkujúci : žiaci Monika Benková, Ján Rosina 

a Frederika Wagnerová 

Ve�er na tému: „Deti 
a divadlo, na javisku aj 
v h�adisku“. 
organizátor: Slovenský 
rozhlas – Rádio Devín 
miesto : Štúdio SRo na 
Mýtnej ulici v Bratislave 
dátum : 18. marec 2011 

3 Do programu Rádia Devín Ve�er na tému: „Deti a divadlo, na 
javisku aj v h�adisku“  sa aktívne ako diskutujúci zapojili v živom 
vysielaní aj dvaja žiaci našej školy a pani u�ite�ka Mgr. art. 
Miriam Pavelková. Relácia priniesla odpovede na mnohé otázky 
okolo vz�ahu detí a divadla, ú�inkujúceho a posluchá�a. Téma 
bola podnetná a relácia mala vysokú odbornú úrove� k �omu 
prispeli aj naši diskutujúci. ú�inkujúci : u�ite�ka Mgr. art. Miriam 
Pavelková a jej žiaci Alžbeta Vrzgulová a Martin Lapšanský. 

Oce�ovanie u�ite�ov pri 
príležitosti D�a u�ite�ov 
organizátor : Hlavné mesto 
Slovenskej republiky 
Bratislava 
miesto: Gobelínová sála 
Primaciálneho paláca v 
Bratislave 
dátum : 28. marec 2011 

5 Pri príležitosti D�a u�ite�ov ocenil Primátor Hlavného mesta SR 
Bratislavy Milan Ftá�nik u�ite�ov, ktorí si túto pozornos�
zaslúžili v
aka výsledkom vo svojej pedagogickej práci. Medzi 
ocenenými bola aj naša pani u�ite�ka Marta Saturyová. Kultúrnu 
�as� podujatia zabezpe�ila naša škola, ke
 možnos� predstavi� sa 
dostalo slá�ikové kvarteto. Kvarteto hralo v zložení Silvia 
Slobodníková – husle, Iris Wefers – husle, Peter Bari�i� – viola 
a Stanislav Siv�o – violon�elo. Oce�ovanie malo vysokú 
spolo�enskú úrove�. 
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Slávnostné podujatie ku 
D�u u�ite�ov 
organizátor: M� Bratislava 
– Karlova Ves 
miesto : Karloveské 
centrum kultúry na 
Molecovej ulici 
dátum : 29. marec 2011 

2 Oce�ovanie u�ite�ov pri príležitosti D�a u�ite�ov sa konalo aj 
v Karlovej Vsi. Slávnostnú atmosféru dotváralo aj vystúpenie 
našich žia�ok. U�inkujúci : Monika Benková a Sophia Boydová 

„Pedagogická Dvorana 
2011“ 
organizátor : AUHS 
miesto : Dvorana VŠMU v 
Bratislave 
dátum : 8. apríl 2011 

2 Jubilejný 15. ro�ník seminára pre u�ite�ov hudobnej výchovy, 
hudobnej náuky, ale i ostatných pedagogicky pôsobiacich 
umelcov bol venovaný pedagogickej koncepcii zakladate�a 
seminárov a sú�asne vedúcej osobnosti integratívnej hudobnej 
pedagogiky na Slovensku Jurajovi Hatríkovi pri príležitosti jeho 
životného jubilea. Uskuto�nil sa v piatok 8. apríla 2011 a z našej 
školy sa na �om predstavili v cykle jubilanta „Po
 do môjho 
náru�ia“ žia�ka Laura Blašková a pani u�ite�ka Mária Slaninová. 

„Bratislava pre všetkých“
– VIII. ro�ník projektu 
Otvorená radnica 
organizátor: Hlavné mesto 
SR Bratislava 
miesto : Hlavné námestie, 
Zrkadlová sie�
Primaciálneho paláca, 
Pálffyho palác 
dátum : 16. a 17. apríl 2011

67 Reprezentatívne a hojne navštevované podujatie Hlavného mesta 
SR Bratislavy „Bratislava pre všetkých“, malo aj tento rok 
vysokú kultúrnu a spolo�enskú úrove�. Naši žiaci sa v rámci jeho 
programov predstavili na Hlavnom námestí, v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca a v Pálffyho paláci. Na Hlavnom námestí 
sme mali okrem stánku s výtvarnými prácami aj príležitos�
realizova� svoj vlastný tane�no-hudobný program, ktorý niesol 
názov „Tancujeme a hráme všetkým“  .  

Koncert pre Japonsko 
organizátor: M� Bratislava 
- Lama�
miesto : Kinosála na 
Malokarpatskom  námestí  
dátum : 6. máj  2011 

12 Solidaritu s trpiacim japonským �udom, postihnutým ni�ivým 
zemetrasením, následnými záplavami a výbuchom jadrovej 
elektrárne, vyjadrili ú�inkujúci a ú�astníci Benefi�ného koncertu, 
ktorý niesol názov Koncert pre Japonsko. Okrem iných 
ú�inkujúcich sa predstavili aj žiaci a u�itelia našej školy. Za 
ú�asti japonského ve�vyslanca s manželkou, bol koncert 
vydareným kultúrnym, no hlavne hlboko �udským podujatím. 

Slávnostný otvárací 
koncert ví�azov sú�aže 
Dni Miloša Ruppeldta 
organizátor : ZUŠ Miloša 
Ruppeldta 
miesto: Zrkadlová sie�
Primaciálneho paláca v 
Bratislave 
dátum : 7. máj  2011 

7 Dni Miloša Ruppeldta za�ali Slávnostným otváracím koncertom 
ví�azov sú�aže Miloša Ruppeldta. V programe mala naša škola 
zastúpenie v štyroch ú�inkujúcich.  Koncert bol v
aka kvalitným 
interpretáciám dôstojným za�iatkom sú�aže. Ú�inkujúci : Lenka 
Hroncová, Lenka Mol�ányiová, Anetta �anakyová a Mária 
Reháková 
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Slávnostný program ku 
D�u matiek 
organizátor: Farnos� Svätej 
rodiny v Bratislave - 
Petržalke 
miesto : Kostol Svätej 
rodiny v Bratislave  
dátum : 8. máj  2011 

5 Pekný interpreta�ný výkon podali �lenovia Renesan�ného súboru 
v slávnostnom programe v Bratislave – Petržalke. Okrem 
možnosti verejne prezentova� výsledky svojho umeleckého 
snaženia si z podujatia odniesli aj mnohé pochvalné uznania zo 
strany divákov. 

Slávnostný program ku 
D�u matiek 
organizátor : M�
Bratislava – Záhorská 
Bystrica 
miesto : Spolo�enský dom 
v Záhorskej Bystrici 
dátum : 8. máj  2011 

8 Aj v slávnostnom programe M� Bratislava – Záhorská Bystrica, 
ktorý bol venovaný D�u matiek vystúpili žiaci našej školy. Žiaci 
dostali možnos� verejne vystúpi�, mohli sa venova� štúdiu 
primeraných choreografii a pestova� si sociálnu spôsobilos�
a úctu k matkám. Ú�inkujúci : žiaci tane�ného odboru 

Slávnostný program pre 
seniorov ku D�u matiek 
organizátor : Mestská �as�
Bratislava – Karlova Ves 
miesto : Karloveské 
centrum kultúry na 
Molecovej ulici 
dátum : 10. máj  2011 

3 LDO 
15 TO 
10 HO 

Slovami uznania na adresu ú�inkujúcich žiakov z našej školy 
nešetrili po podujatí pre seniorov v Karlovej Vsi mnohí ú�astníci 
tohto programu. Pekné výkony žiakov boli tým najmilším 
dar�ekom hlavne pre prítomné ženy. 

Celosvetový kongres SAV
organizátor : SAV  
miesto : Smolenický 
zámok 
dátum : 11. máj  2011 

3 V kultúrnom programe Celosvetového kongresu SAV 
v Smoleniciach sa predstavili dve žia�ky pani u�ite�ky Emílie 
Polákovej. Svojim vystúpením prispeli k vysokej úrovni 
podujatia. Ú�inkujúci : Nora Hut�anová, Sophia Boydová, 
korepetítorka Mgr. art. Zita Slaví�ková

„Muzi�ky 2010“ 
organizátor : MK �eskej 
republiky 
miesto : Dom kultúry v 
Rokycanoch 
dátum : 12. a 13. máj  2011

14 V poradí tretím spolo�ným stretnutím troch �udových hudieb, 
ktoré spolupracujú v rámci projektu MK �R Muzi�ky 2010, bolo 
v tomto prípade stretnutie v �eských Rokycanoch. �udové hudby 
mali aj teraz možnos� spolupracova� pri nácvikoch spolo�ných 
skladieb a pri spoznávaní svojich repertoárov a spracovaní 
folklórnych námetov. 

Program pre seniorov 
organizátor : MÚ a Domov 
dôchodcov v Jablo�ovom 
miesto : Domov dôchodcov 
v Jablo�ovom 
dátum : 13. máj  2011 

9 Pekné podujatie pre seniorov pripravili jeho organizátori 
v Jablo�ovom. Hlavným ú�inkujúcim bol Renesan�ný súbor našej 
školy. Okrem možnosti verejne vystúpi�, mali �lenovia súboru 
príležitos� rozvíja� svoje sociálne spôsobilosti a preh�bi� svoj 
vz�ah ku staršej generácii. 
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Noc múzeí a galérií
organizátor : Slovenské 
národné múzeum 
a Slovenská národná 
galéria 
miesto : Esterházyho 
a Apponyiho palác  
dátum : 14. máj  2011 

9 Podujatie Noc múzeí a galérií sa nieslo v tomto roku pod heslom  
Nebojte sa strašidielok. �lenovia Renesan�ného súboru 
preukázali ve�kú dávku jednak svojho interpreta�ného umenia 
a jednak snahy rieši� problémy, ke
 v jednom dni vystúpili 
dvakrát, vždy na inom mieste. To druhé vystúpenie za�ínalo až 
o 22,30 h. Aj napriek týmto skuto�nostiam, boli ich vystúpenia 
pre ve�kolepé podujatie nesporným prínosom. 

Program pre seniorov 
organizátor : MÚ a Domov 
dôchodcov v Jablo�ovom 
miesto : Domov dôchodcov 
v Jablo�ovom 
dátum : 20. máj  2011 

8 �alšie zo série podujatie pre seniorov pripravili jeho organizátori 
v Jablo�ovom. Ú�inkujúci boli žiaci speváckeho , dychového a 
gitarového oddelenia . Okrem možnosti verejne vystúpi�, mali 
ú�inkujúci  príležitos� rozvíja� svoje sociálne spôsobilosti 
a preh�bi� svoj vz�ah ku staršej generácii 

Uvítanie malých ob�anov 
organizátor: M� Bratislava 
– Záhorská Bystrica 
miesto: MÚ Bratislava – 
Záhorská Bystrica 
dátum : 20. máj 2011  

2 K slávnostnej atmosfére uvítania malých ob�anov do života 
v Záhorskej Bystrici prispeli žiaci nášho hudobného odboru. Bola 
to pre nich nová skúsenos� s týmto typom podujatia. 

XII. bratislavské 
sympózium Kaktusárska 
jar 2011 s medzinárodnou 
ú�as�ou.
organizátor : Botanická 
záhrada UK Bratislava 
miesto: Botanická záhrada 
UK Bratislava 
dátum : 28. máj  2011 

8 Vystúpenie našich žiakov na podujatí Botanickej záhrady sa stáva 
pomaly tradíciou. Možnos� verejne vystúpi� a príjemné 
prostredie sú zárukou aj 
alšej vzájomnej spolupráce našej školy 
s organizátormi z UK. 

II. ro�ník 
Medzinárodného 
festivalu detských 
folklórnych súborov 
organizátor : Obec Leváre 
a DFS Leváranek
miesto : Habánsky 
amfiteáter v Levároch 
dátum : 28. máj  2011 

48 Nová tradícia sa rodí v Levároch. A hne
 na II. ro�níku sa 
predstavilo až sedem zú�astnených súborov. Náš DFS �e�inka 
nechýbal a podal jeden zo svojich mnohých kvalitných výkonov, 
za �o si od usporiadate�ov priniesol �akovný list. 
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Karloveský majáles 2011 
organizátor: M� Bratislava 
– Karlova Ves
miesto : Park SNP 
v Líš�om údolí v Karlovej 
Vsi 
dátum : 28. a 29. máj  2011

30 V priebehu dvoch dní vystúpili naši žiaci v rámci programov 
tohtoro�ného Karloveského majálesu . Podujatie máva už tradi�ne 
vysokú návštevnos�, k �omu nesporne prispievajú aj hodnotné 
programy. Vystúpenia našich žiakov neboli výnimkou. Prínosom 
bola možnos� verejne prezentova� výsledky práce školy a tiež 
preh�benie spolupráce s M� Karlova Ves.  Ú�inkujúci : žiaci 
hudobného a tane�ného odboru, DFS �e�inka a J&S Band 

Slávnostné vyhodnotenie 
sú�aže Stockholm Junior 
Water Prize – Cena BVS 
za najlepší 
vodohospodársky 
študentský projekt.
organizátor: Mladí vedci 
Slovenska a oddelenie 
marketingových politík 
Bratislavskej vodárenskej 
spolo�nosti, a.s., 
miesto : Vodárenské 
múzeum BVS na 
Devínskej ceste �íslo 1 
dátum : 31. máj  2011 

6 Zaujímavé stretnutie mladých úspešných študentov pripravili 
v priestoroch Vodárenského múzea v Karlovej Vsi. Kultúrnu �as�
vyhodnotenia sú�aže zabezpe�ili žiaci našej školy. Ich hodnotné  
umelecké výkony korešpondovali so spolo�ensky vydareným 
a vzájomne inšpiratívnym podujatím. 

Podujatie konané pri 
príležitosti  MDD
organizátor: Dom 
sociálnych služieb ROSA  
miesto : Dom sociálnych 
služieb ROSA v Bratislave 
na Patrónke 
dátum : 31. máj  2011 

12 Hlavne mladší žiaci tane�ného odboru mali možnos� verejne 
vystúpi� na podujatí venovanom oslave MDD. Ich vystúpenie sa 
stretlo s priaznivým ohlasom. Okrem vystúpenia sa mohli stretnú�
aj so svojimi po zdravotnej stránke menej š�astnými rovesníkmi. 
Aj takéto stretnutia by mali prispie� k pestovaniu pozitívnych 
sociálnych spôsobilostí . 

Koncert ví�azov Rajeckej 
hudobnej jari 
organizátor : ZUŠ Rajec  
miesto : Pálffyho palác  
v Bratislave 
dátum : 2. jún  2011 

3 Možnos� prezentova� novú slovenskú tvorbu pre deti a mládež 
a zárove� najlepšie výkony ktoré odzneli v rámci interpreta�nej 
sú�aže Rajecká hudobná jar mali organizátori aj v Bratislave. 
Koncert mal opä� vynikajúcu úrove�. Mnohé zo skladieb mali 
svoje bratislavské premiéry. Na koncerte sa zú�astnili aj niektorí 
autori nových  skladieb. Naši žiaci podali opä� skvelé výkony 
a vzorne reprezentovali školu. 

Program pre postihnutých 
organizátor : OMEGA 
tours s r.o. 
miesto : Koncertná sála 
školy na Sekulskej ulici 
dátum : 3. jún  2011 

35 Milý program zrealizovali �lenovia DFS �e�inka pre skupinu detí
z Talianska, postihnutých Downovým syndrómom. Pre deti 
z Talianska to bol iste hlboký umelecký zážitok. Pre našich 
žiakov skúsenos� z verejného vystúpenia a pestovanie vz�ahu 
k �u
om z inej krajiny, ktorí boli zárove� zdravotne postihnutí. 
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7. dostihový de� sezóny 
organizátor : Dostihová 
dráha v Bratislave  
miesto : Dostihová dráha 
v Bratislave - Petržalke 
dátum : 5. jún  2011 

35 O dobrú náladu návštevníkov 7. dostihového d�a aktuálnej 
sezóny na Dostihovej dráhe v Bratislave – Petržalke sa starali 
v nede�u 5. júna 2011 �lenovia DFS �e�inka. V netradi�nom 
prostredí preukázali svoje umelecké danosti a zárove� schopnos�
by� pohotovými a vyrovna� sa aj s prípadnými �ažkos�ami . 

De� otvorených dverí 
v Prezidentskom paláci
organizátor : Kancelária 
prezidenta Slovenskej
republiky 
miesto: Prezidentský palác 
a jeho nádvoria a záhrada v 
Bratislave 
dátum : 10. jún  2011 

48 Tradi�ne úspešné podujatie pripravila Kancelária prezidenta 
Slovenskej republiky aj na tento rok. Možnos� vystúpi� na 
podujatí dostali aj žiaci našej školy. Okrem skúsenosti 
z verejného vystúpenia na takto významnom podujatí, si mali 
možnos� porovna� svoje výkony aj s 
alšími ú�inkujúcimi.
Ú�inkujúci : DFS �e�inka a žiaci tane�ného odboru 

Koncert ví�azov sú�aže 
„Cena Samka Dudíka“,
konaného v rámci  52. 
ro�níka Medzinárodného 
folklórneho festivalu 
MYJAVA 2011 
organizátor : NOC 
Bratislava a Mesto Myjava 
miesto : amfiteáter Trnovce 
v Myjave 
dátum : 18. jún  2011 

22 Na koncerte ví�azov sú�aže „Cena Samka Dudíka“, sa naraz 
predstavili až dve �udové hudby nášho DFS �e�inka. Ide 
o ojedinelý prípad, ke
 jeden súbor disponuje až dvomi 
ví�aznými hudbami vo svojich kategóriách. Aj to sved�í o skvelej 
príprave, ktorá sa venuje žiakom na našej škole. Ú�inkujúci : 
mladšia a staršia Detská �udová hudba �e�inka 

II. Spolo�ný koncert 
Základných umeleckých 
škôl a Tane�ného 
konzervatória E. Jaczovej
miesto : Dom kultúry 
Dúbravka 
dátum : 17. jún  2011 

2 LDO 
20 TO 

V konfrontácii skvelých tane�níkov sa mali možnos� predstavi�
aj žiaci 6. a 7. ro�níka tane�ného odboru z triedy Mgr. art. Ildikó 
Szalaiovej v choreografii Bc. Niny Vengerovej s názvom 21st

century. Vystúpenie bolo pre nich 
alšou skúsenos�ou 
z verejného vystúpenia. Spolo�né podujatia tohto zamerania sú 
pre žiakov prospešné a obohacujúce.  
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Slávnos� ruží 2011 
IV. ro�ník podujatia  
miesto: kaštie� v Dolnej 
Krupej 
dátum : 18. jún  2011 

9 
2 hostia z 
Macedónska 

V krásnom prostredí a na vydarenom podujatí si mali možnos�
zahra� �lenovia Renesan�ného súboru. Podujatie malo okrem 
vysokej spolo�enskej aj skvelú estetickú a kultúrnu úrove�. Aj 
v
aka týmto skuto�nostiam, podali �lenovia súboru vyvážený 
umelecký výkon. Ako hos�ky sa v programe predstavili aj Eva 
a Mária Bogoevské z Macedónska.  

66. ro�ník Medzinárodného 
folklórneho festivalu 
STRÁŽNICE 2011 a 29. 
ro�níka festivalu 
D�TSKÁ 
STRÁŽNICE 
miesto : amfiteáter v 
Strážnici 
dátum : 25. jún  2011 

14 Posledné stretnutie �udových hudieb, konaných v rámci projektu 
MUZI�KY 2010 sa uskuto�nilo v Strážnici na prestížnom 
folklórnom medzinárodnom festivale. Vo vlastnom programe, 
ktorý niesol priliehavý názov MUZI�KY ukázali, �o stihli za 
takmer rok spolupráce nacvi�i� a kam sa umelecky posunuli. Ich 
vystúpenia mali ve�ký ohlas a na pamiatku tejto plodnej 
spolupráce si zo Strážnice odniesli písomné po
akovanie 
riadite�a Národního ústavu lidové kultury �R a predsedu 
programovej rady festivalu. Ú�inkujúci : Detská �udová hudba 
�e�inka 

Detská univerzita 
miesto : ZŠ Alexandra 
Dub�eka na Majerníkovej 
ulici 
dátum : 29. jún  2011 

6 V kultúrnej �asti Detskej univerzity, ktorej organizátorom je ZŠ 
Alexandra Dub�eka na Majerníkovej ulici sa predstavili 6 žiaci 
hudobného odboru.  

Otvorenie letnej �itárne   
miesto : Par�ík na Námestí 
sv. Petra a Pavla 
v Záhorskej Bystrici 
dátum : 30. jún  2011 

6 K slávnostnej atmosfére otvorenia Letnej �itárne v Záhorskej 
Bystrici prispelo aj vystúpenie žiakov a u�ite�ov hudobného 
odboru v Záhorskej Bystrici.  

Letné kurzy EPTA pre 
pedagógov klavírnej hry 
miesto: Konzervatórium 
Bratislava 
dátum : 24. august  2011

2 Na podujatí EPTA sa v rámci životného jubilea hudobného 
skladate�a Juraja Hatríka uskuto�nila beseda za prítomnosti 
skladate�a, ktorú uviedol doc. František Pergler a hne
 v úvode si 
zú�astnení vypo�uli cyklus „ Po
 do môjho náru�ia“.  Ako 
interpretky sa predstavili Hana Slaninová a jej pani u�ite�ka 
Mária Slaninová z našej školy. 

Koncert ví�azov  
Musica camerata  
Ján Albrecht 2010 
28.11. 2010  Koncertná 
sála ZUŠ Jána Albrechta 

6 žiakov 
5u�ite�ov 

Trio: Anetta �anakyová, Karin Virágová, Matej Petrovi�
Pripravili: Marta Saturyová, Lýdia Stanová, Vlasta Ronckevi�ová 
Klavírne trio: Michal Švehlík, Denisa Kopa�ková,  
Katarína Buranovská 
Pripravili: Zita Janáková, Elena Šimlovi�ová 

Koncert ví�azov hus�ovej sú
Prešporský Paganini 
28.11.2010   
Pálffyho palác Zámocká ul.

4 žiaci 
4 u�itelia 

Terézia Hledíková, Silvia Slobodníková, Patrik Kla�anský 
Klavírny sprievod: Mgr. Iveta Majláthová 
Pedagóg: Janka Spálová 

Martina Výbohová  
klavírny sprievod: Bc. Renata Štubniaková 
Pedagóg: Mgr.�udovít Satury 
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Koncert ú�astníkov  
workshopu  
Hus�ová diel�a Žilina 2011
10.3.2011  
Koncertná sála  
ZUŠ L.Árvaya Žilina 

3 žiaci 
2 u�itelia 

Terézia Hledíková, Liliana Dulanská, Magdaléna Štefanicová 
Klavírny sprievod: Mgr. Iveta Majláthová 
Pedagóg: Janka Spálová 

Koncert ví�azov DIS  
v hre na slá�ikové nástroje 
6.5.2011  
Koncertná sála  
ZUŠ Jána Cikkera  
Banská Bystrica 

3 žiaci 
2 u�itelia 

Terézia Hledíková, Silvia Slobodníková, Patrik Kla�anský 
Klavírny sprievod: Mgr. Iveta Majláthová 
Pedagóg: Janka Spálová

Nesú�ažná prehliadka  
ví�azov krajských kôl v prednese poézie 
a prózy  
Hviezdoslavov Kubín 
24.6.2011 Dom kultúry  
Dolný Kubín 

4 Tajana Hevesiová – próza  
Pedagóg: Mgr. Barbora Jurinová 
Veronika Frtúsová – poézia 
Pedagóg: Mgr.art. Matej �ertík 

Ve�er ví�azov 57.ro�níka 
Hviezdoslavov Kubín  
v prednese poézia a prózy
 a divadiel poézie 
25.6.2011  
Hviezdoslavovo múzeum  
Dolný Kubín 

2 Sidónia Féderová -poézia 
Pedagóg: Mgr.art. Matej �ertík 

   
Z uvedeného množstva aktivít je zrejmé, že inštitúcie a organizácie majú o vystúpenia 

našich žiakov ve�ký záujem a žiaci našej školy majú dostatok príležitostí, aby prezentovali 
výsledky svojej cie�avedomej práce. 
 Aj výsledky našich žiakov na sú�ažiach sú dôkazom toho, že v sú�asnosti je ZUŠ 
Jozefa Kresánka skuto�ne ve�mi úspešnou umeleckou školou v rámci Slovenska, 
s vynikajúcimi výsledkami a majstrovstvom umeleckej pedagogiky.  
 Za zoznamom týchto aktivít treba vidie� množstvo obetavosti pedagogického zboru, 
práce naviac, odvedenej prevažne v �ase vo�na, po�as víkendov a sviatkov, bez nároku na 
odmenu a �erpanie náhradného vo�na, �asto bez ocenenia a po
akovania.  
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Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy: 

Vyzývate� na 
predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt 
školy/CV�

Názov projektu Cie� projektu a cie�ová skupina 

Termín za�atia 
realizácie a 
ukon�enia 
realizácie 

Nadácia SPP 59.ro�ník  Európskeho 
festivalu mladých 
hudobníkov v Neerpelte 

Sú�ažná prehliadka orchestrov 
z celej Európy i sveta 

apríl – máj 
2011 

Nadácia Pontis 59.ro�ník  Európskeho 
festivalu mladých
hudobníkov v Neerpelte 

 neúspešný 

Ars Bratislavensis 59.ro�ník  Európskeho 
festivalu mladých 
hudobníkov v Neerpelte 

 neúspešný 

M� Karlova Ves LANOFEST Tvorba a prezentácia nových 
inscenácií 

december2010 
–jún 2011 

Ars Bratislavensis MFF „Dve mestá“ v 
Petrohrade 

Reprezentácia školy a slovenského 
folklóru na medzinárodnom 
festivale 

jún –júl 2011 

Pro Slovakia MFF „Dve mestá“ v 
Petrohrade 

Reprezentácia školy a slovenského 
folklóru na medzinárodnom 
festivale 

jún –júl 2011 

M� Karlova Ves MFF „Dve mestá“ v 
Petrohrade 

Reprezentácia školy a slovenského 
folklóru na medzinárodnom 
festivale 

jún –júl 2011 

M� Karlova Ves Sústredenie �e�inky Príprava súboru na viano�ný 
koncert 

november 
2010 

 Aj v
aka týmto grantom sa mohol Komorný slá�ikový orchester zú�astni� prestížneho 
Európskeho festivalu mladých hudobníkov v belgickom meste NEERPELT a Detský 
folklórny súbor �e�inka Medzinárodného folklórneho festivalu „Dve mestá“ v Petrohrade.  

V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 
V sledovanom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 

VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ: 

     Na základe poverenia na výkon kontroly �. 13/2010 zo d�a 20.8.2010 vykonali 
zamestnanci útvaru mestského kontrolóra v po�te traja v �ase od  23.8.2010 do 13.10.2010 
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení 
s finan�nými prostriedkami – komplexná kontrola v mestskej rozpo�tovej organizácii – 
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská �. 3, Bratislava. 
Kontrolované bolo obdobie od 1.1.2008 do ukon�enia výkonu kontroly. 
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PLNENIE OPATRENÍ 

prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finan�nou kontrolou 
vykonanou v mesiacoch august – október 2010 na ZUŠ Jozefa Kresánka. 

1. Ods. 1.1. Ú�tovné prípady sa od ukon�enia kontroly zaú�továvajú iba na základe 
doložených preukázate�ných ú�tovných dokladov. Zistený prípad uhradenia faktúry   
�. 51/2009 za prenájom priestorov Slovenskej filharmónie bol špecifický tým, že celú 
faktúru hradil neinvesti�ný fond DETI A UMENIE. Po dohode s finan�ných oddelením 
magistrátu bola táto faktúra uhradená najprv z prostriedkov zria
ovate�a (škola dostala 
z�avu) a následne bola refundovaná škole z neinvesti�ného fondu DETI A UMENIE pri 
ZUŠ.  Riadite�ka školy nemala možnos� vysvetli� prípad refundácie nákladov na 
prenájom pred ukon�ením kontroly. 
Opatrenie sa plní – zodpovedá ekonómka školy. 

Ods. 1.3.  Pokladni�né doklady obsahujú okrem ostatných povinných náležitostí �íselné 
ozna�enie dokladu. Zvláš� sa �íslujú príjmové doklady a zvláš� výdavkové doklady aj 
v pokladni�nej knihe.  Usmernenie od inej kontroly bolo také, že sa má vies� jedna 
pokladni�ná kniha na výdavky i príjmy, preto nesedeli �ísla dokladov. Všetky doklady 
však boli chronologicky zoradené.  
Opatrenie sa plní – zodpovedá ekonómka a pokladní�ka školy. 

Ods. 1.4. Analytickú evidenciu žiakov v súlade s § 4 zákona o ú�tovníctve vedieme. 
Všetkým u�ite�om a všetkým 1855 žiakom školy bol pridelený kód – variabilný symbol 
úhrady na �iasto�nú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ.  Evidencia platieb je vedená 
mesa�ne, vedie sa v elektronickej forme v programe e-škola (ŠEVT) v zmysle zákona 
o ú�tovníctve. Zákon nepredpisuje konkrétny ú�tovný program, v ktorom sa má 
analytická evidencia vies�. Program WINIBEU pre takú ve�kú školu, ako je naša, nie je 
vhodný. 
Presnejšie vysvetlenie analytickej evidencie je v prílohe �. 1. 
Opatrenie sa plní – zodpovedná riadite�ka školy. 

2. Ods. 2.1 Všetky finan�né operácie sú zrealizované až po predchádzajúcom overení 
predbežnou finan�nou kontrolou. 
Opatrenie sa plní – zodpovední zamestnanci poverení výkonom predbežnej finan�nej 
kontroly. 

3. Ods.  3.1.V pracovných zmluvách sa uvádza d�žka pracovného �asu a miera vyu�ovacej 
povinnosti s tým, že výška  tarifného platu a jeho zložiek sa uvádza v oznámení 
o funk�nom plate. V pracovnej zmluve sa odvoláva na oznámenie o zložení funk�ného 
platu, ktoré je sú�as�ou pracovnej zmluvy. Zmena úväzku sa robí dodatkom o zmene 
pracovnej zmluvy. 
Opatrenie sa plní – zodpovedná personalistka 

Ods.  3. 2. Riadite�ka školy Príkazom �. 2/2010 poverila zodpovedných zamestnancov, 
ktorí denne uzatvárajú dochádzkové knihy na všetkých pracoviskách školy a evidujú 
zamestnancov, ktorí sú z rôznych dôvodov neprítomní (O�R, dovolenka, PN, služobná 
cesta, preloženie vyu�ovania a pod.). Raz mesa�ne títo hlásia údaje z dochádzkových 
kníh a porovnávajú s evidenciou dochádzky u tajomní�ky školy.  
Evidencia dochádzky sa vedie preukázate�ne, pod�a skuto�nosti a predtla�e. 
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Odu�ené nad�asové hodiny na preplatenie kontrolujú príslušní priami nadriadení 
s triednymi knihami a dochádzkovou knihou, �o potvrdzujú svojim podpisom.  
�innos� na �erpanie náhradného vo�na sa eviduje preh�adne a jeho �erpanie sa presne 
vyzna�uje v evidencii a i na zadnej strane dovolenkového lístka. 
ZUŠ Jozefa Kresánka uskuto��uje ve�ké množstvo verejných podujatí, ktoré sa konajú aj 
po�as víkendov a prázdnin. Z toho dôvodu mali niektorí zamestnanci ve�a nevy�erpanej 
dovolenky. Riadite�ka školy zakázala �erpa� náhradné vo�no zamestnancom za 
akéko�vek aktivity, kým nebudú vy�erpané ich dovolenky. Nevy�erpané dovolenky 
z predchádzajúceho roku budú vy�erpané do konca roku 2011, nako�ko ich nebolo 
možné v tak krátkom �ase vy�erpa� do konca roku 2010. Narušili by sme vyu�ovací 
proces. 
Plán �erpania dovoleniek  v roku 2011 je vypracovaný a schválený. 
Opatrenie sa plní – zodpovední riadite�ka školy, priami nadriadení a personalistka 

Ods. 3. 3. Organizácia sa riadi katalógom pracovných �inností, kde je špecifikovaný druh 
práce presne tak, ako sa uvádza v pracovných zmluvách. Do pracovných zmlúv sme 
za�ali uvádza� v akom odbore, zamestnanec pracuje.  
Opatrenie sa plní – zodpovedná personalistka 

Ods. 3.4.  Dohody o prácach mimo pracovného pomeru sa využívajú iba v nevyhnutnej 
miere. Zabezpe�ili sme, aby dohody obsahovali všetky zákonom predpísané náležitosti.  
Odmeny pri pracovnom pomere na dohodu sme konzultovali s pánom Mihálom (terajším 
ministrom práce) a boli vyplatené na základe skuto�ne vykonanej práce mimo dohody. 
Bolo nám len zle poradené a preto administratívne zle zúradované. 
Vrátenie „neoprávnene“ vyplatených odmien v jednotlivých dohodách bolo zabezpe�ené 
v termíne do 31. 12. 2010. 
Opatrenie splnené – zodpovedná riadite�ka školy a personalistka 

       
4. Ods. 4.1. Výpisy z registra trestov.  

Výpis chýbal iba u jednej pracovní�ky, pani Krausovej. Výpis bol doložený. 
Opatrenie sa plní – zodpovedná personalistka 

�

5. Ods. 5.1 V oznámeniach o funk�nom plate sa urobila náprava makety, 
u nepedagogických zamestnancoch sa uvádzajú platové stupne.  
Opatrenie sa plní – zodpovedná personalistka 

Ods. 5.6. Pri poskytovaní vyrovnávacieho príplatku bolo upravené oznámenie 
o funk�nom plate tak, aby bol na konci udaný funk�ný plat bez dorovnania a funk�ný plat 
pod�a par. 32 b ods.1. 
Opatrenie sa plní – zodpovedná personalistka 

6. Ods. 6.1 a 7.1. Pracovné cesty zamestnancov (sú�aže, školenia, rokovania) sú od 
ukon�enia kontroly riadne vydokladované cestovnými príkazmi podpísanými riadite�kou 
školy, resp. povereným zamestnancom zria
ovate�a. Cestovné príkazy sú �íslované 
pod�a poradia. Nako�ko finan�né prostriedky na služobné cesty nemáme rozpo�tované, 
cestovné príkazy nie sú riadne vyú�tované, ale každý zamestnanec svojim podpisom 
potvrdzuje, že si nenárokuje preplatenie služobnej cesty. (Nevyhnutné náklady na 
služobnú cestu – cestovné, ubytovanie - hradíme z prostriedkov združenia rodi�ov 
a pod.). 
Opatrenie sa plní – okrem finan�ných náhrad – zodpovedná riadite�ka školy. 
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7. Ods. 8.1. Opatrenie, aby sú�as�ou objednávok pri nákupoch tovarov a služieb bola 
uvedená  cena sa plní. 
Opatrenie sa plní – zodpovedná ekonómka a tajomní�ka školy 

8. Ods. 9.1. Opatrenie postupova� pri verejnom obstarávaní  v súlade so zákonom               
�. 25/2006 Z. z. a Rozhodnutím primátora hl. m. SR Bratislavy �. 8/2006 zabezpe�íme, ak 
budeme ma� schválené finan�né prostriedky na realizáciu projektov a nákupov, ktoré 
spadajú pod VO.  V sú�asnej finan�nej situácii nepredpokladáme, že by sme realizovali 
aktivity, ktorých sa VO týka. 
Opatrenie sa plní – zodpovedná riadite�ka školy 

9. Ods. 10.1. Pri vynakladaní verejných prostriedkov v súlade s ich ur�ením, hospodárne, 
efektívne a prípadné preddavky poskytova� v súlade so zákonom. Toto opatrenie sa 
v sú�asnosti plní pomerne �ahko, nako�ko škola dostáva finan�né prostriedky iba na 
platy, odvody a energie a nevyhnutné tovary a služby (papier, �istiace prostriedky). Na 
všetky aktivity školy musí vedenie školy zabezpe�i� finan�né prostriedky z iných 
zdrojov. 
Opatrenie sa plní – zodpovedná riadite�ka školy a ekonómka. 

Záver: 
Za kolektív Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka by som rada vyjadrila názor, že  
zamestnanci školy pracujú pod�a svojho najlepšieho vedomia a schopností a maximálnym 
nasadením, �oho dôkazom sú nespo�ítate�né aktivity školy. Pracujeme v ove�a �ažších 
podmienkach, ako majú školy, ktoré prišli do hotovej zrekonštruovanej budovy, alebo im 
rekonštrukciu zabezpe�il správca, resp. zria
ovate�. Pôsobíme na 6 pracoviskách v troch 
mestských �astiach (Karlova Ves, Lama�, Záhorská Bystrica). Komunikáciu medzi 
pracoviskami zabezpe�ujeme �asto na vlastné náklady (vlastné telefóny a autá). Dve zverené 
budovy sme prevzali v havarijnom stave, bez zariadenia, bez hudobných nástrojov, pomôcok. 
Vä�šinu sme zabezpe�ili pre školu z iných zdrojov (rodi�ia, sponzori, známi)....  
V budove na Karloveskej 3 sú 
alšie subjekty, ktorým sme museli vypracova� nájomné 
zmluvy a napriek tomu, že nemáme energetika, vypo�ítavame náklady za energie. Možno sme 
si popri všetkej kritike a sankciách zaslúžili aj slovko uznania a pochvaly.  

V roku 2008 sa v našej organizácii uskuto�nila prvá finan�ná kontrola, ktorá nám nevytkla 
žiadne nedostatky. Pracovali sme preto s vedomím, že je všetko v najlepšom poriadku. 

Základné umelecké školy sú vzdelávacie inštitúcie. Spolo�nos� by mala vyvinú� úsilie, aby 
nimi mohli osta�. Rozhodne je potrebné odbúrava� neúnosnú a zbyto�nú administratívu, ktorá 
u�ite�om odoberá potrebnú energiu z vyu�ovacieho procesu, zabíja tvorivos� a rados�
z pedagogickej práce. Verím, že v tomto úsilí nás podporí aj útvar kontroly...  
�

� � � � � � � � �

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 

 ZUŠ Jozefa Kresánka pôsobí na území mestských �astí Karlova Ves, Lama�
a Záhorská Bystrica. Do správy má zverené budovy na Karloveskej 3 a na Sekulskej 3.  

Budovu na Karloveskej 3 dostala škola do správy v roku 2005. Bývalá ZŠ, ktorá v nej 
predtým pôsobila, ju zanechala v katastrofálnom stave. Problémom bolo vykurovanie, 
nepoužite�né sociálne zariadenia, okná, podlahy – parkety, kanalizácia, elektrické rozvody, 
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strecha....  Telocvi��a v objekte školy bola zverená Karloveskému športovému klubu, objekt 
bývalej školskej jedálne a kuchyne síce škola má zverený do správy, ale na základe nájomnej 
zmluvy ho využíva Stredisko služieb škole  v Karlovej Vsi. Práve táto �as� objektu školy je 
v havarijnom stave (fotodokumentácia je k dispozícii u riadite�a magistrátu a na odd. 
kultúry, školstva a športu).           
Od roku 2005 sa v budove Karloveská 3 plynofikovala kotol�a, rekonštruovali sociálne 
zariadenia na troch poschodiach, vybrúsili parkety, preprie�kovali triedy, vyma�ovali sa 
triedy a chodby, natreli všetky zárubne dverí, opravila sa zavalená kanalizácia, zaizolovali 
základy budovy na jednej - �avej strane školy, rekonštruovala sa strecha (vymenila sa strešná 
krytina so zateplením), vymenili sa odkvapové rúry, elektrické rozvody, hasiace prístroje at
.  
Napriek tomu si škola vyžaduje ešte �alšie investície, najmä do výmeny okien, zateplenia, 
izolácie základov, nového oplotenia, zvukovej izolácie tried, budovania špecializovaných 
u�ební, hudobných nástrojov – najmä klavírov, no predovšetkým do prístavby 
koncertnej sály školy. Koncertnú sálu škola potrebuje predovšetkým preto, aby ušetrila na 
prenájmoch sál na koncerty a predstavenia, ale aj kvôli nácvikom orchestra, organizácii sú�aží 
a na rokovanie pedagogických rád. Sú�asná zborov�a má kapacitu 50 miest a pedagogický 
zbor tvorí vyše 90 u�ite�ov. To znamená, že takmer polovica pedagogického zboru po�as 
porady sedí na chodbe.
ZUŠ Jozefa Kresánka predtým pôsobila v priestoroch ZŠ na Karloveskej 32, preto nemala 
dostatok interiérového vybavenia na zariadenie tried. Vä�šinu zariadenia získala prevodom 
vyradeného nábytku z magistrátu hlavného mesta, alebo zapoži�aním od  rodi�ov a kolegov. 

V uplynulom školskom roku  sa z dôvodu finan�nej krízy neuskuto�nila žiadna 
oprava alebo rekonštrukcia budovy, �o je ve�ká škoda.  

Uskuto�nila sa kontrola hasiacich prístrojov na oboch pracoviskách, deratizácia 
pracovísk (september 2010, máj 2011),  v máji 2010 servis kotlov na oboch pracoviskách, 
kontrola komínov – (jún a december 2010). 

Protipožiarna kontrola sa prebehla v marci 2010 – neboli zistené nedostatky. 

 Budova školy Sekulská 3 si napriek už vykonaným rekonštruk�ným prácam vyžaduje 
taktiež 
alšie ve�ké investície. 
V uplynulom školskom roku bola prerušená prevádzka v dvoch triedach z hygienických 
dôvodov. Pod budovu zatekala voda, navlhla podlaha a steny v dvoch triedach, ktoré 
plesniveli. Haváriu sa podarilo po�as letných prázdnin 2011 odstráni�. Sumou 7000.- € 
prispel zria
ovate�, zbytok nákladov doplatil neinvesti�ný fond DETI A UMENIE pri ZUŠ 
Jozefa Kresánka, ktorý spravujú rodi�ia školy. Boli to predovšetkým prostriedky získané 
z 2% daní z príjmu. 
�alšie investície sú potrebné najmä do výmeny okien a zateplenia, ktoré sa posúvajú už 
tretí rok, ale aj do izolácie terasy, cez ktorú zateká do pivnice a do bytu, ktorý obýva pani 
Zlatica Jerigová.  
V budove na Sekulskej 3 sa vyu�uje prevažne skupinové vyu�ovanie. Sú tu dve triedy 
tane�ného odboru, dve triedy výtvarného odboru, dve triedy literárno-dramatického odboru, 
pôsobí tu DFS �e�inka, divadelný súbor LANO, je tu keramická pec, malá koncertná 
a divadelná sála, krojáre� �e�inky, rekvizity inscenácií LDO. Znamená to, že v týchto 
priestoroch sa vzdeláva ve�ké množstvo žiakov školy, ktorí by si zaslúžili dôstojnejšie 
priestory na  svoju umeleckú �innos�. 

Okrem dvoch zverených budov na Karloveskej 3 a na Sekulskej 3 využíva škola na 
svoju �innos� aj 
alšie detašované pracoviská. 
 Detašované pracovisko na ZŠ Majerníkova 60 na Dlhých Dieloch  je pozna�ené tým, 
že je sídlom viacerých inštitúcií, ale škola, ktorej je budova zverená do správy, v nej 
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nepôsobí. Budova školy je pomerne nová, ale v zlom technickom stave. V triedach je zima, 
steny a podlahy sú špinavé, k dispozícii máme len jedno WC pre všetkých u�ite�ov i žiakov, 
chlapcov i diev�atá, chodby  sú neosvetlené... Jednoducho pracovisku chýba zodpovedný 
správca.   
 V mestskej �asti Lama� pôsobí ZUŠ Jozefa Kresánka v dvoch objektoch. V objekte 
MŠ na Zlatohorskej 18 vyu�uje hudobný odbor a v budove Základnej školy na 
Malokarpatskom námestí 1 pôsobia skupinové odbory – tane�ný, výtvarný a literárno-
dramatický. V uplynulom školskom roku sme z prostriedkov rodi�ov zabezpe�ili do tane�nej 
triedy nové zrkadlá a ty�e, ale po�as letných prázdnin sme boli informovaní, že nám triedu 
TO pres�ahujú. Prostriedky rodi�ov  boli teda vyhodené úplne zbyto�ne. Na budúci školský 
rok sa bude s�ahova� aj trieda VO.  
V Lama�i cítime ve�ký tlak zo strany rodi�ov i miestneho úradu, aby sme aj hudobný odbor 
pres�ahovali do priestorov ZŠ. Každoro�né s�ahovanie tried ZUŠ v ZŠ je jeden z dôvodov, 
pre�o nesúhlasíme so s�ahovaním hudobného odboru do ZŠ.  
  V mestskej �asti Záhorská Bystrica vyu�uje ZUŠ Jozefa Kresánka v triedach 
Základnej školy na Hargašovej 5 a v bezplatne sme využívali aj dve miestnosti v �udovom 
dome. Komunikácia s týmto pracoviskom sa zlepšila po výmene vedúcej detašovaného 
pracoviska. 
 Spolo�né využívanie tried ZŠ (dopoludnia ZŠ – popoludní ZUŠ) je pre ZUŠ 
nevyhovujúce najmä z akustických a hygienických dôvodov. V takýchto triedach nie sme 
schopní zabezpe�i� u�ite�om prijate�né pracovné podmienky, �o má za následok, že kvalitní 
u�itelia od nás odchádzajú na iné školy. Pri neustálom striedaní u�ite�ov ani žiaci nedosahujú 
adekvátne študijné výsledky. V triedach ZŠ trpia tiež  hudobné nástroje a iné u�ebné 
pomôcky. Žiaci ich ni�ia, lejú do nich vodu, rozbíjajú. U�itelia nemajú priestor na uloženie 
svojich osobných vecí, triednej dokumentácie, nôt a iných pomôcok. Všetko musia denne 
nosi�. 
 Vo�né priestory vhodné na prenájom škola v sú�asnosti nemá k dispozícii. 
 Vedenie školy má  záujem a snahu zabezpe�ova� prijate�né priestorové a materiálne 
podmienky tak, aby sa bezproblémovo plnil školský vzdelávací program. Už tretí rok na to 
využíva predovšetkým prostriedky získané za vzdelávacie poukazy a prostriedky 
z neinvesti�ného fondu Deti a umenie pri ZUŠ Jozefa Kresánka, ktorý spravujú rodi�ia školy. 
Do tohto fondu získavame tiež 2% daní z príjmu. 

VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy 
v roku 2010 

1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 1 184 444.-€;
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 116 415.-€; 
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 4 155.-€, boli použité: 

na ladenie klavírov a nákup u�ebných pomôcok;  
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (ZRPŠ, ob�ianske združenia): 

Združenie rodi�ov je samostatný právny subjekt, ktorý si svoje prostriedky 
spravuje sám. Založili a spravujú neinvesti�ný fond DETI A UMENIE, ktorý 
podporuje všetky aktivity školy a ktorý získava aj 2% daní z príjmov. 

5. Iné finan�né prostriedky: vyššie uvedené granty; 

Správa o hospodárení školy za rok 2010 a I. polrok 2011 je k dispozícii na finan�nom 
oddelení a na oddelení kultúry, školstva a športu. 
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IX. Ciele, ktoré si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 

Na školský rok 2010/2011 si škola vytý�ila nasledovné ciele: 
• Podporova� rozvoj súborovej práce a komornej hry; 
• Pripravova� žiakov na 
alšie umelecké a umelecko-pedagogické štúdium; 
• Pripravova� žiakov na sú�aže; 
• Skvalitni� kontrolnú �innos� školy; 
• Sústredi� pozornos� na detašované pracoviská školy; 

Prvé tri body z vytý�ených cie�ov sú bezvýhradne splnené. Dôkazom toho je aj táto 
správa, kde sú podrobne rozpísané výsledky žiakov na sú�ažiach, úspechy súborov školy  
a komorných zoskupení, zoznam prijatých žiakov na 
alšie umelecké a umelecko-
pedagogické štúdium. Pedagógovia všetkých odborov si za tieto výsledky zaslúžia ve�kú 
pochvalu. 

V rámci skvalitnenia kontrolnej �innosti školy sa vedeniu školy podarilo urobi�
významné kroky na zlepšenie situácie. Presne sme stanovili zodpovedných zamestnancov za 
kontrolu dochádzkových kníh, ktoré sa kontrolujú denne a sumár sa mesa�ne porovnáva 
s evidenciou dochádzky na vedení školy. Zlepšila sa aj hospita�ná �innos� vo všetkých 
odboroch. Hospitácie vykonávajú vedúci predmetových komisií a vedenie školy. Dôkazom sú 
hospita�né záznamy. 

Detašované pracoviská školy sú dlhodobo slabinou školy, nako�ko sú vzdialené od 
kme�ovej budovy a patria iným subjektom. V triedach základných škôl sa naši u�itelia musia 
prispôsobova� podmienkam, ktoré ur�uje základná škola (za�iatok a koniec vyu�ovania), 
vyu�ovanie je prerušované rôznymi prekážkami a udalos�ami, jednoducho, naši u�itelia sa 
tam necítia, ako doma. Napriek tomu sa v uplynulom školskom roku urobil výrazný krok 
k zlepšeniu existujúceho stavu: 

• DP na ZŠ Majerníkova 60 – prijatie vrátni�ky; 
• DP na ZŠ Malokarpatské nám. 1 – nové zrkadlá a ty�e v tane�nej triede; 
• DP na ZŠ Hargašova 5- zlepšenie komunikácie výmenou vedúcej detašovaného 

pracoviska; 
Detašované pracoviská by si vyžadovali zlepšenie materiálneho vybavenia, lepšie 

hudobné nástroje a nové u�ebné pomôcky, to však v sú�asnej kritickej finan�nej situácii nie je 
možné. 

  

X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov 
opatrení : 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY 
• vzdelaní, kvalitní, obetaví, tvoriví u�itelia, 

dobrý a súdržný kolektív zamestnancov školy; 
• ve�ký záujem o štúdium na ZUŠ zo strany 

rodi�ov a žiakov, ve�a vynikajúcich 
talentovaných žiakov; 
pestrá ponuka umeleckých odborov, žánrov 

SLABÉ STRÁNKY 
• priestory školy vyžadujúce rekonštrukciu - 

rekonštruk�né práce zastavené z dôvodu krízy 
(okná v havarijnom stave, chýba zvuková 
izolácia tried, chýba ve�ká koncertná sála 
a výstavná sie�...); 

• ve�a detašovaných pracovísk školy, ve�mi 
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a štýlov umeleckého vzdelávania (klasika, 
folklór, populárna hudba...); 
možnos� uplatnenia sa žiakov popri sólistickej 
prezentácii aj v orchestrálnej, zborovej 
a bohatej súborovej práci; 

• ve�ké množstvo verejných umeleckých aktivít 
žiakov školy; 

• kvalitná príprava žiakov na prijímacie skúšky 
na 
alšie umelecké štúdium a skvelé úspechy 
na sú�ažiach celoslovenských i 
medzinárodných; 

• bohaté medzinárodné kontakty a kvalitná 
reprezentácia Slovenska v zahrani�í; 

• skúsenosti s vypracovávaním projektov 
a grantov; 
podpora 
alšieho vzdelávania u�ite�ov zo 
strany vedenia školy; 

vzdialených od kme�ovej budovy v Karlovej 
Vsi (Lama�, Záhorská Bystrica) – �ažká 
komunikácia medzi vedením školy a kolegami 
z týchto detašovaných pracovísk;  

• slabé vybavenie školy z h�adiska moderných 
technológií, zlý technický stav hudobných 
nástrojov – na generálne opravy a nové nástroje 
chýbajú finan�né prostriedky; 

• ve�ká pracovná vy�aženos� zamestnancov – 
ostáva menej �asu na vypracovávanie projektov 
a na 
alšie vzdelávanie, 

• nerovnomerné za�aženie zamestnancov 
(niektorí sú pre�ažení, iní nie sú dostato�ne 
využití); 

• slabšia kontrolná �innos� na detašovaných 
pracoviskách; 

• slabá propagácia úspechov a výsledkov práce v 
médiách; 

• medziodborová spolupráca sa uskuto��uje, ale 
ešte má rezervy; 

• administratíva braná ako nevyhnutné zlo; 
• ve�a žien v kolektíve; 

PRÍLEŽITOSTI 
• podpora zria
ovate�a; 
• bohaté možnosti prezentácie výsledkov práce 

v krásnych koncertných sálach bratislavských 
palácov, ale i v iných priestoroch a na 
sú�ažiach;

• dobrá spolupráca s mestskými �as�ami, 
v ktorých ZUŠ pôsobí;

• možnosti 
alšieho vzdelávania u�ite�ov;
• spolupráca s umeleckými školami vyššieho 

typu (konzervatóriá, VŠMU, ŠÚV...);
• kontakty na európske hudobné školy 

prostredníctvom Európskej únie hudobných 
škôl;

• spolupráca s MŠVVV SR – pripomienkovanie 
novej legislatívy;

• možnosti zapájania sa do projektov; 
• možnosti získavania finan�ných prostriedkov; 

na aktivity školy z rôznych grantov;
• ve�ká konkurencia ZUŠ na území Bratislavy, 
�o aktivizuje a motivuje kolektív;

• podpora školy zo strany rodi�ov; 

RIZIKÁ  
• finan�ná kríza – nedostatok prostriedkov na 

rekonštrukciu priestorov a nové materiálno-
technické vybavenie školy; 

• slabé finan�né ohodnotenie u�ite�ov – hrozba 
odchodu kvalitných, obetavých pedagógov kvôli 
slabému finan�nému i morálnemu ohodnoteniu 
u�ite�ov; 

• spolo�enská situácia, tlak, rozvíjajúca sa 
byrokracia a neistota ve�mi nepriaznivo 
vplývajú na psychiku zamestnancov - spolu 
s psychickou náro�nos�ou u�ite�ského 
povolania hrozí riziko chorôb u�ite�ov; 

• obavy zo zániku grantov, ktoré podporujú 
aktivity ZUŠ; 

• obavy zamestnancov zo zániku ZUŠ; 
• ve�a zbyto�nej a neproduktívnej byrokracie, 

ktorá pohlcuje množstvo �asu a uberá u�ite�om 
tvorivé sily; 

 Návrh opatrení na zlepšenie výchovno-vzdelávacej �innosti: 
• vytvára� prijate�né pracovné podmienky pre u�ite�ov aj na detašovaných pracoviskách 

školy, aby nedochádzalo k ich �astému striedaniu; 
• rozvíja� medziodborovú spoluprácu na škole; 
• zlepšova� kontrolnú �innos� na škole; 



50 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium: 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í 
(meno žiaka, názov školy): 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom 
trhu alebo ich úspešnos� prijímania na 
alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í (meno 
žiaka, názov školy): 15 žiakov 
1. Kristína Hederová Stredná škola animovanej tvorby BA  ped. Mgr.art.Slávka Brezinová 
2. Peter Ku�erák   Stredná umelec. škola scénic.výtvarníctva BA ped. Mgr.art.Slávka Brezinová
3. Sara Janošíková   Stredná škola animovanej tvorby BA  ped. Mgr.art.Slávka Brezinová
4. Daniel Ga�o   Stredná umelec. škola scénic.výtvarníctva BA ped. akad.mal. Milan Hr�ka
5. Mergime Prakaj   Stredná umelec. škola scénic.výtvarníctva BA ped. akad.mal. Milan Hr�ka
6. Margaréta Va�eková Stredná škola umeleckého priemyslu J.Vydru ped. akad.mal.Helena Hr�ková
7. Sebastián Kirchhoff Stredná škola umeleckého priemyslu J.Vydru ped. akad.soch Marek Žit�an 
8. Iveta Blahová    Konzervatórium v Bratislave –hra na flaute ped. Alena Janikovi�ová
9. Silvia Slobodníková Konzervatórium v Prahe – hra na husliach ped. Jana Spálová
10.Patrik Kla�anský    Konzervatórium v Bratislave – hra na husliach ped. Jana Spálová
11.Denisa Kopa�ková  Cirkevné konzervatórium BA – operný spev ped. Mgr.art. 12.A.Geri�ová
13.Marek Sleža      Konzervatórium Banská Bystrica – hra na cimbale ped. Jarmila Mušitzová
14.Alexander Mc Donald  Hudobná škola pre talentované deti  Edinburgh, Škótsko ped. Elena Šimlovi�ová
15.Douglas Mc Donald  Hudobná škola pre talentované deti  Edinburgh, Škótsko ped. Elena Šimlovi�ová

Po�et žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahrani�í (meno žiaka, názov 
školy): 14 žiakov 

1.Ján Borovský  STU – Katedra architektúry a dizajnu  ped. akad.mal. Milan Hr�ka
2. Katarína Jurková  STU – Katedra architektúry    ped. akad.mal. Milan Hr�ka
3. Miriam Kulacsová VŠVU odbor grafika, ilustrácia prof.D.Kallay ped. akad.mal. Milan Hr�ka
4. Zuzana Waszczuková STU – Katedra architektúry a dizajnu ped. akad.mal. Milan Hr�ka
5. Veronika Bašová  STU – Katedra architektúry    ped. akad.mal. Blažej Mikus
6. Michaela Re�ková STU – Katedra architektúry    ped. akad.mal. Blažej Mikus
7. Marek Vojtko  STU  BA a �VUT Praha – Katedra architektúry ped. akad.mal. Blažej Mikus
8. Filip Janitor  STU – Katedra architektúry    ped. akad.soch Marek Žit�an
9. Viktor Kákoš  STU  BA a �VUT Praha – Katedra architektúry ped. akad.soch Marek Žit�an
10. Martin Pravda  STU – Katedra architektúry    ped. akad.soch Marek Žit�an
11. Lucia Uhrínová  STU – Katedra architektúry    ped. akad.soch Marek Žit�an
12.Alžbeta Vrzgu�ová DF VŠMU – Katedra divadelných štúdií  ped. Mgr.art. M.Jánošíková, 

        Mgr.art.M.Pavelková,   
         Mgr.art.V.Ko�ínková

13. Andrea Kramárová VŠMU Katedra bábkarskej tvorby  ped. Mgr.art.V.Ko�ínková
14. Richard  Danel  FaTF VŠMU – zvuková réžia   ped. Marta Saturyová,
                      Mgr. art.Viliam Gräffinger,
                           Mgr. art. �udovít Satury
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XI. �alšie informácie o škole  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola v novembri 2009. 
Kontrola prebehla v dvoch zverených budovách ZUŠ na Karloveskej 3 a Sekulskej 3 
a nezistila žiadne závažné nedostatky, teda neuložila žiadnu realizáciu opatrení. 

O nadštandardnom vybavení školy v sú�asnej finan�nej situácii môžeme bohužia� iba 
sníva�. Hudobné nástroje pomaly dosluhujú, na nové nemáme. 

2. Spolupráca školy  

3.1. Spolupráca s rodi�mi detí 

Spolupráca s rodi�mi žiakov školy je ve�mi dobrá. Rodi�ia spolupracujú so školou pri 
organizácii verejných vystúpení, pri organizácií pracovných sústredení žiakov, pomáhajú 
škole zabezpe�ova� finan�né prostriedky na aktivity školy, ale už aj na materiálne vybavenie 
školy. Pre potreby finan�nej podpory školy rodi�ia žiakov školy zriadili neinvesti�ný fond 
DETI A UMENIE pri ZUŠ Jozefa Kresánka, ktorý je príjemcom 2% daní z príjmu. Rodi�ia 
tiež pomáhajú pri prevoze rekvizít a hudobných nástrojov na vystúpenia. Navštevujú verejné 
podujatia školy a propagujú jej �innos�. 

3.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, ob�ianskymi 
združeniami, nadáciami, 

� ZUŠ Jozefa Kresánka spolupracuje s mnohými organizáciami a inštitúciami, ale vä�šinou sa 
jedná o zabezpe�enie kultúrneho programu na požiadanie pri rôznych príležitostiach. Nejedná sa teda 
o spoluprácu v pravom zmysle slova. Medzi inštitúcie, pre ktoré pripravujeme program možno 
zaradi�: 

• Kanceláriu prezidenta republiky 
• Kanceláriu Národnej rady SR 
• Ministerstvo vnútra SR 
• Ministerstvo školstva SR 
• �ervený kríž 
• Slovenský rozhlas 
• Bibiana, dom umenia pre deti 
• Nadácia Kvapka nádeje 
• Univerzitná nemocnica at
. 

Za spoluprácu v pravom zmysle slova možno považova� spoluprácu s umeleckými školami 
vyššieho typu: 

• Štátne konzervatórium v Bratislave 
• Cirkevné konzervatórium 
• Tane�né konzervatórium Evy Jaczovej 
• Stredná škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru 
• VŠMU 

Tieto školy pre nás pripravujú metodické dni, dni otvorených dverí, semináre, otvorené 
hodiny, ale organizujeme s mini aj spolo�né koncerty a vystúpenia, ktoré sú pre našich žiakov 
mimoriadne motivujúce. 
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Za spoluprácu možno považova� aj spoluprácu s družobnými školami, s ktorými pripravujeme 
predovšetkým výmenné koncerty a aktivity na základe grantov (napr. z Višegradského grantu). Sú to 
školy: 

• Základná umelecká škola v T�inci 
• Hudobná škola Aladára Rácza v Budapešti 
• Panstwowa szkola I. a II. stopnia v Jastrebiu Zdroju v Po�sku 
• Základná umelecká škola Zaussigova 6, Praha 8 
• Hudobná škola Ferencza Liszta v Györi 
• Musicschulle Margaretten vo Viedni 
• Glasbena skola vo Vrhnike pri �ub�ane v Slovinsku 
• Základná umelecká škola v Brezne 
• Základná umelecká škola v Senci 
• Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre a 
alšie. 

ZUŠ Jozefa Kresánka je �lenom Asociácie základných umeleckých škôl SR. Riadite�ka 
školy je zárove� jej predsední�kou od roku 2000. Prostredníctvom AZUŠ SR máme priamy kontakt 
s dianím hudobného školstva v Európe. 

3.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 

 Zria
ovate�om ZUŠ Jozefa Kresánka je Hlavné mesto SR Bratislava. Z toho vz�ahu 
vyplýva, že najbližšia a najintenzívnejšia spolupráca školy je práve s magistrátom hlavného 
mesta. Na jednej strane škola plní pokyny a úlohy, ktoré jej predstavitelia mesta ukladajú, na 
strane druhej zria
ovate� zabezpe�uje finan�né prostriedky na chod školy. Ve�mi dobrá je 
spolupráca najmä pri zabezpe�ovaní kultúrneho programu zo strany ZUŠ. Za ve�ký prínos pre 
školu považujem možnos� organizova� koncerty školy v krásnych bratislavských palácoch za 
prijate�ných finan�ných podmienok. 

� Za ve�mi dobrú spoluprácu pokladám aj spoluprácu s mestskými �as�ami Bratislavy, 
v ktorých škola pôsobí – s M� Karlova Ves, Lama� a Záhorská Bystrica. Škola sa v týchto 
mestských �astiach podie�a na rozvoji ich kultúrneho života, zabezpe�uje kultúrny program 
na ich akcie, napr. pri príležitosti D�a matiek, D�a u�ite�ov, Mesiaca úcty k starším, majáles, 
juniáles, vítanie detí do života at
. Organizuje samostatné predstavenia a koncerty školy 
v týchto mestských �astiach..  
 Mestské �asti Karlova Ves, Lama� a Záhorská Bystrica poskytujú škole finan�né 
prostriedky na sústredenia žiakov, na kostýmy, rekvizity, na nákup u�ebných pomôcok a pod.  
Poskytujú kontajnery na odvoz lístia a iného organického odpadu, prednostne riešia špecifické 
problémy školy, priestory na detašovaných pracoviskách a pod.  

3.4. Iná spolupráca  

Na báze zabezpe�enia kultúrneho programu ZUŠ Jozefa Kresánka spolupracuje aj 
s 
alšími inštitúciami ako sú domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, 
s nemocnicami, s Mladými vedcami Slovenska at
. Zabezpe�ením kultúrneho programu 
týmto inštitúciám pri rôznych príležitostiach získavajú naši žiaci potrebné skúsenosti 
s verejnými vystúpeniami. 

        Anna Gondášová 
        riadite�ka ZUŠ Jozefa Kresánka 
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po
akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 



Správa 
 o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy Eugena Sucho�a za školský rok 2010/2011 

I. Základné informácie o škole

a ) Identifika�né údaje 
zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 
Bratislava  
názov školy: Základná umelecká škola Eugena Sucho�a 
adresa: Batkova 2, Bratislava
Kontakty: tel. a fax.: 02/64364387, 
email: zusbatkovaba@gmail.com
webová stránka: www.zusesuchona.bratislava.sk 

b ) Vedúci zamestnanci školy 
riadite�: Zuzana Horváthová 
volebné obdobie: od 01.07.2009 do 01.07.2014 
zástupcovia riadite�a: Mgr. art. Ivan Ková�ik, štatutárny zástupca riadite�a 

 Mgr. art. Monika Rahlová, pedagogický zástupca riadite�a 

c) Údaje o rade školy (RŠ): 
PhDr. Helena Sucho�ová, predseda RŠ, právnická osoba 
Ing. Jozefína Baranová, �len RŠ, poslanec Mestského zastupite�stva (MsZ) – zástupca 
zria�ovate�a (�lenstvo ukon�ené k 26.05.2011) 
Michaela Besedová, podpredseda RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
RNDr. Lýdia �ervenáková, �len RŠ, zástupca rodi�ov 
Ing. Petr Fajkus, �len RŠ, poslanec Mestskej �asti (M�) Dúbravka (�lenstvo ukon�ené 
k 26.05.2011) 
Mariana Granecová, �len RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Anna Kolen�iaková, �len RŠ, zástupca ostatných zamestnancov školy 
Ing. Dana Hevesiová, �len RŠ, zástupca rodi�ov 
Dalibor Mi�an, �len RŠ, zástupca rodi�ov 
Izabela Pavlakovi�ová, �len RŠ, zástupca rodi�ov 
Jana Panáková, �len RŠ, zástupca zria�ovate�a 

Od 26.05.2011 
RNDr. Martin Za�ovi�, �len RŠ, poslanec MsZ – zástupca zria�ovate�a 
Ing. Marta �arnogurská, �len RŠ, poslanec M� Dúbravka 

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2010/2011    
13.09.2010 Zasadnutie RŠ 
Prerokované materiály: 

1. Správa o hospodárení za rok 2010 – hospodárka školy p. Anna Kolen�iaková 
2. Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti za školský rok 2009/2010 
3. Školský vzdelávací program 2010/2011 
4. Stav po�tu žiakov k 15.09.2010 



5. �iasto�ná úhrada nákladov spojených so štúdiom za I. polrok 2010 
6. Študijné odbory – ich zameranie 
7. Tepelné vyregulovanie budovy, realizácia výmeny radiátorov po�as letných prázdnin 
8. Spolupráca s M� Dúbravka – ú�as� na Dúbravských hodoch 

15.02.2011 Zasadnutie RŠ 
Prerokované materiály: 

1. Správa o hospodárení za rok 2010 – oboznámenie a vyjadrenie RŠ -  riadite�ka školy 
p. Zuzana Horváthová, hospodárka školy p. Anna Kolen�iaková 

d) Iné poradné orgány na škole: 
Umelecká rada – pravidelné stretnutia pod�a organizácie školského roka, základné témy 
rokovaní – vi� zápisnice uložené na pôde školy (riešenia problematiky chodu školy, 
prezentácie školy, metodického riadenia školy a pod.) 

Pedagogická rada – pravidelné mesa�né stretnutia pod�a organizácie školského roka 
2010/2011, základné témy rokovaní – vi� zápisnice uložené na pôde školy. 

Predmetové komisie – stretnutia na základe pokynov vedúcich predmetových komisií, 
základné témy rokovaní – vi� zápisnice uložené na pôde školy. 

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (ZO OZ PŠaV) na 
Slovensku pri ZUŠ Eugena Sucho�a – priebežne pod�a potreby, základné témy rokovaní: 
kolektívna zmluva, vnútorné školské predpisy vypracované na základe Zákonníka práce. 

Rodi�ovské združenie pri ZUŠ Eugena Sucho�a 

II.  Údaje o žiakoch školy 

a) Údaje o po�te žiakov k 15.09.2010 a k 30.06.2011: 

Celkový po�et žiakov k 15.09.2010    994 z toho: hudobný odbor (HO)   478 
                   literárno-dramatický odbor (LDO)   28 
                                                                                    tane�ný odbor (TO)   250 
                                                                                    výtvarný odbor (VO)  238 

Prípravné štúdium (PŠ) – HO, TO, VO – 269 z toho deti v materských školách (MŠ) 135 

Hudobný odbor PŠ        93 z toho v MŠ   22 
I. stupe�     248 z toho absolventi   23 
II. stupe�     105 z toho absolventi   10 
Štúdium pre dospelých (ŠPD)    32 z toho absolventi     0 

              478 z toho absolventi   33 

Tane�ný odbor    PŠ  112 z toho v MŠ   71 
I. stupe� 101 z toho absolventi     5   
II. stupe�    36 z toho absolventi   24 
ŠPD      1 z toho absolventi     0 



250 z toho absolventi   29 

Literárno-dramatický odbor   I. stupe� 28 z toho absolventi               0
  
Výtvarný odbor     PŠ    64 z toho v MŠ   42 

I. stupe� 135 z toho absolventi     7 
II. stupe�     37 z toho absolventi       6 
ŠPD      2 z toho absolventi     0 

                                                                               238 z toho absolventi            13 

Celkový po�et žiakov k 30.06.2011    959 z toho: hudobný odbor   457 
                   literárno-dramatický odbor    25
                                                                                    tane�ný odbor   237 
                                                                                    výtvarný odbor   240 
údaje o po�te absolventov k 30.06.2011: 
hudobný odbor:  I. stupe� 23 
   II. stupe� 10 
tane�ný odbor  I. stupe�   5 
   II. stupe� 24 
výtvarný odbor: I. stupe�   7 
   II. stupe�   6 
Spolu:     75 

údaje o po�te novoprijatých žiakov v školskom roku 2010/2011: 
prípravné štúdium: hudobný odbor  67 
   tane�ný odbor  58 
   výtvarný odbor 55 
do ro�níkov:  hudobný odbor   84 
  literárno-dramatický odbor 13 
  tane�ný odbor   31 
  výtvarný odbor  41 

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov k 30.06.2011: 
Prospeli s vyznamenaním:  HO  312 
     LDO    25 
     TO  127 
     VO  171 
Prospeli:    HO    56 
     LDO      0 
     TO      0 
     VO      0 
Neprospeli:            vo všetkých odboroch      0 
Spolu žiakov:      691  (+ 268 žiakov PŠ) = 959 žiakov 

c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a u�ebné odbory a ich zameranie  
v školskom roku 2010/2011 neboli novozaložené ani zrušené žiadne študijné odbory 
Zoznam študijných odborov a u�ebných odborov a ich zameraní: 
stupne štúdia:  



prípravné štúdium (PŠ): 1 – 2 ro�né;   
základné štúdium – I.  stupe� (ZŠ): HO 7 ro�né, TO 7 ro�né, LDO 6 ro�né, VO 8 ro�né; 
základné štúdium – II. stupe� (SŠ): všetky odbory 4 ro�né; 
štúdium pre dospelých (ŠPD): všetky odbory 4 ro�né; 
forma štúdia: individuálne alebo skupinové vyu�ovanie 
hudobný odbor (HO): 
hra na nástrojoch: klavír, keyboard, akordeón, husle, violon�elo, kontrabas, gitara (klasická, 
basová, elektrická), keltská harfa (detská), zobcová flauta, prie�na flauta, klarinet, saxofón, 
trúbka, tenor, barytón, bicie nástroje, spev, hlasová výchova; 
hudobná náuka, 
sprievod, komorná hra, hra v súbore, improvizácia, komorný a zborový spev, 
príprava k súhre, hra z listu, obligátne nástroje, 
nepovinné predmety volite�né, napr. hra na nástroji;   

literárno-dramatický odbor (LDO) – oddelenie dramatické a slovesné: 
dramatická príprava, dramatika a slovesnos�, základy a dejiny dramatickej tvorby, pohyb, 
štúdium rolí a umelecký prednes, práca v súbore,  
nepovinný predmet volite�ný: hra na hudobnom nástroji; 

tane�ný odbor (TO): 
hudobno-pohybová výchova, tane�ná príprava,      
klasický, historický, �udový, kreatívny, moderný, džezový tanec, tance iných národov, 
tane�ná prax, 
tane�ný súbor BADULA, BADULKA, BADULÁTKA, detský folklórny súbor KLNKA; 

výtvarný odbor (VO):  
výtvarná výchova obsahuje kreslenie, ma�ovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu, 
grafickú tvorbu, prácu s materiálom at�. 

Plnenie/neplnenie u�ebných plánov a dôvody neplnenia: 
Vyu�ovanie bolo organizované pod�a platných u�ebných plánov (UP), obsah vyu�ovania 
pod�a platných u�ebných osnov (UO) a v zmysle vyhlášky o ZUŠ �. 324/2008 Z.z..
V prvých, druhých a tretích ro�níkoch prvej �asti I. stup�a základného štúdia sa postupovalo 
pod�a školského vzdelávacieho programu pre primárne umelecké vzdelávanie vo všetkých 
odboroch a predmetoch. 
UP boli v naplnenosti jednotlivých skupín predpísaným po�tom žiakov dodržané. 
Boli realizované menšie zmeny hodinových dotácií niektorých predmetov v rámci 10% 
a 20% úprav, ktoré má riadite� školy k dispozícii. 

V HO sa to týkalo predmetu obligátny nástroj alebo hra na nástroji v hlavnom predmete spev 
na žiados� zákonných zástupcov žiaka alebo plnoletých žiakov nenavštevova� priradený 
predmet.  

V TO sa pod�a nových trendov �iasto�ne využívala reprodukovaná hudba v predmetoch 
tane�ná prax, džezový tanec, klasický tanec, kreatívny tanec, �udový tanec a práca v súbore 
namiesto u�ite�a sprievodu – na základe požiadavky vyu�ujúcich; bol nepridelený predmet 
dejiny tanca z dôvodov nedostatku vysokoškolsky kvalifikovaných pedagógov; došlo ku 
spájaniu ro�níkov (dvoch najviac) z dôvodu nízkeho po�tu žiakov v jednotlivých ro�níkoch. 



U�ebné plány v LDO boli plnené.  

Vo VO bol v niektorých skupinách – ro�níkoch vyšší po�et žiakov alebo došlo ku spájaniu 
ro�níkov (dvoch najviac) z dôvodu nízkeho po�tu žiakov v jednotlivých ro�níkoch.  

III.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  školy 

Údaje o po�te pedagogických zamestnancov školy a plnení kvalifika�ných predpokladov 
pedagogických zamestnancov  

Pedagogickí zamestnanci školy k 15.09.2011 a k 30.06.2011 (stav bez zmeny):
     HO  LDO  TO  VO  
100%-ný úväzok  17  0  2  2  21 
Kratší úväzok   20  1  2  0  23 
Rodi�ovská dovolenka   1  0  0  0    1 
Materská dovolenka    1  0  0  0    1 
Dohoda     0     0  0  0    0 
SPOLU   39  1  4  2  46 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu pedagogických zamestnancov: 
Anna Polakovi�ová, Mgr. art. Tomáš Horkavý, Bc. Darina Š�astná, Mgr. art. Henrieta 
Horáková – doplnkové pedagogické štúdium (doplnenie štúdia do roku 2013), ostatní  
pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní. 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania : 
Adapta�né vzdelávanie – uvádzanie do praxe absolvovali 4 pedagogickí zamestnanci, 
vzdelávanie prebiehalo od septembra 2010 do júna 2011, kedy bolo aj úspešne ukon�ené. 
Funk�né vzdelávanie – vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov – 1 zástupca 
riadite�a, vzdelávanie za�alo vo februári  2010, ukon�enie plánované vo februári 2012. 
Funk�né inova�né vzdelávanie – vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov – 1 
riadite�, vzdelávanie za�alo vo februári 2010, ukon�enie plánované v júni 2012. 

Vzdelávanie zamestnancov (absolvované školenia, semináre, kurzy a tvorivé dielne):  
september 2010 
22. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funk�né vzdelávanie,  
      Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Šev�enkova 11, Bratislava (BA) 
      ú�astník: Z. Horváthová, Mgr. art. M. Rahlová
23. „Od prázdnych strún po Kurtága“ – cesta dnešnej ma�arskej hus�ovej školy, odborný 
seminár a workshop, lektor -  p. Ácsné Szily Éva, ZUŠ �udovíta Rajtera, Sklenárova 5, BA 
      ú�astník: A. Polakovi�ová 
október 2010 
20. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funk�né vzdelávanie, MPC, BA 
      ú�astník: Mgr. art. M. Rahlová 
22. „Školenie prvej pomoci“, Slovenský �ervený kríž, Územný spolok, Bratislava-mesto 
      ú�astník: Z. Zemková  
november  2010 
10. „Škola 2010/2011“, RAABE – odborné nakladate�stvo, BA 
      ú�astník: Z. Horváthová 
12. – 14. „Tradi�ná slovenská a japonská �udová kultúra vo výtvarnom umení“ – seminár 
a pracovná diel�a, MPC, Budmerice 
       ú�astník: PaedDr. M. Musilová, Mgr. B. Nev�elová 



22. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funk�né vzdelávanie, MPC, BA 
      ú�astník: Z. Horváthová, Mgr. art. M. Rahlová
27. „Prešporský Paganini“ – sú�až v hus�ovej hre, Bratislava 
      ú�astník: A. Polakovi�ová (pozorovate�)

február  2011 
07. „Celoslovenský violon�elový seminár Margity Procházkovej“,  
       ZUŠ �udovíta Rajtera, Sklenárova 5, BA 
      ú�astník: M. Besedová a žiaci (O. Kožányi, A. Zubák, L. Kapiaš)
09. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funk�né vzdelávanie, MPC, BA 
      ú�astník: Z. Horváthová, Mgr. art. M. Rahlová 
25. – 27. „Kurz vo�nej improvizácie pod vedením Xaviera Charlesa“, Komunika�ní prostor, 
Školská 28, Praha 
       ú�astník: DiS. M. Matejka 
marec  2011 
16. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funk�né vzdelávanie, MPC, BA 
      ú�astník: Z. Horváthová, Mgr. art. M. Rahlová 
23. „Hudobné školstvo na Slovensku“ – okrúhly stôl, Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského (FiF UK) a Hudobný život – mesa�ník, FiF UK, Gondova 2, BA 
      ú�astník: Mgr. art. Z. Biš�áková, ArtD. 
apríl  2011 
06. „Pedagogické a interpreta�né špecifiká štvorru�nej hry a hry na dvoch klavíroch“ – 
klavírny seminár a otvorené hodiny Mgr. art. Petra Pažického, ArtD., ZUŠ Miloša Ruppeldta, 
Panenská 11, BA 
      ú�astník: Mgr. art. Z. Biš�áková, ArtD., K. Filipovi�ová 
08. „Lo�, ktorá sa plaví do neznáma“ – hudobná pedagogika tu a teraz, 15. ro�ník seminára 
Pedagogická Dvorana, Asociácia u�ite�ov hudby Slovenska (AUHS), Hudobná a tane�ná 
fakulta Vysokej školy múzických umení (HTF VŠMU), HTF VŠMU, Zochova 1, BA 
      ú�astník: M. Besedová, P. Kunz 
09., 10. „Tvorivá dramatika – cesta k poznaniu sveta IV, Slovenská národná galéria, Galéria 
insitného umenia, Pezinok 
       ú�astník: Mgr. art. H. Horáková 
jún  2011 
03. – 05. „Workshop vo�nej improvizácie pod vedením Franza Hautzingera a Isabelle 
Duthoit“, Komunika�ní prostor, Školská 28, Praha 
        ú�astník: DiS. M. Matejka 
08., 15. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funk�né vzdelávanie, MPC, BA 
        ú�astník: Mgr. art. M. Rahlová 
august 2011 
24. – 26. Letné semináre u�ite�ov hry na klavíri „EPTA“  
         Hudobný fond (HF), AUHS, Konzervatórium, Tolstého 11, BA 
         ú�astník: K. Filipovi�ová, M. Granecová, R. Pallayová, M. Slováková  

V priebehu školského roka  2010/2011 sa uskuto��ovalo vzdelávanie: 
Tímea Agszerová – HTF VŠMU, BA – hra na klavíri (3. ro�ník bakalárskeho štúdia) – 
úspešné ukon�enie štúdia Bc. 
Mgr. art. Lukáš Borzík – HTF VŠMU, BA – skladba (3. ro�ník doktorandského štúdia) – 
úspešné ukon�enie štúdia ArtD. 
Katarína Fe�ová – HTF VŠMU, BA – cirkevná hudba (4. ro�ník bakalárskeho štúdia) – 
úspešné ukon�enie štúdia Bc. 



Mgr. art. Tomáš Horkavý – HTF VŠMU, BA – dopl�ujúce pedagogické štúdium (1. ro�ník) 
Zuzana Horváthová – MPC, BA – príprava vedúcich pedagogických zamestnancov – funk�né              
inova�né vzdelávanie  
Mgr. Magdaléna Hrubá – UK, BA – Univerzita tretieho veku (UTV) – odbor lieky a zdravie 
(2. ro�ník)  
Jana Ka�uriaková – HTF VŠMU, BA – hra na akordeóne (3. ro�ník bakalárskeho štúdia) – 
úspešné ukon�enie štúdia Bc. 
Romana Kaduchová, UK, BA – Pedagogická fakulta – hudobné umenie (2. ro�ník 
bakalárskeho štúdia) 
Mgr. art. Aneta Lednická – Fakulta múzických umení Akadémie umení (FMU AU), Banská 
Bystrica – externé doktorandské štúdium, hra na husliach (2. ro�ník) 
Mgr. art. Dominika Oremová – Cirkevné konzervatórium, BA – spev (4. ro�ník) 
Anna Polakovi�ová – HTF VŠMU, BA – dopl�ujúce pedagogické štúdium (1. ro�ník) 
Mgr. art. Monika Rahlová – MPC, BA – príprava vedúcich pedagogických zamestnancov – 
funk�né vzdelávanie  
Bc. Darina Š�astná – Paneurópska vysoká škola, BA – Fakulta masmédií – masmediálna 
komunikácia (3. ro�ník externého bakalárskeho štúdia) – úspešné ukon�enie štúdia Bc. 

Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ:
Libuše Šetinová – „U�ite� roka ZUŠ Eugena Sucho�a“ – ocenenie riadite�kou školy 

Ocenenie žiakov starostom mestskej �asti Bratislava-Dúbravka Ing. Jánom Sandtnerom 
za úspešnú reprezentáciu školy a Dúbravky: 
Patrik Rajták – pedagóg: Mgr. art. Lukáš Borzík 
Alex Nikolov – pedagóg: Mgr. Barbora Nev�elová 

Mimoriadna reprezentácia pedagogických zamestnancov ZUŠ na celoštátnych alebo 
medzinárodných podujatiach: 
Pedagogickí zamestnanci sa zú�astnili spolu so žiakmi na celoštátnych a medzinárodných 
podujatiach školy (vi� aktivity, sú�aže HO, LDO, TO a VO) 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) školy k 30.06.2011: 
Fyzický po�et nepedagogických zamestnancov: 5 
Z toho fyzický po�et zamestnancov, ktorí vykonávajú v základnom úväzku viac 
kumulovaných pracovných �inností: 1 
Po�et NZ, ktorí pracovali na kratší pracovný úväzok ako je základný úväzok: 3 
Po�et NZ, ktorí pracovali na vyšší pracovný úväzok ako je základný úväzok: 1 
Po�et NZ, ktorí pracovali vo výške základného úväzku: 1 

Referát �udských zdrojov a ekonomicko-hospodárski zamestnanci (EHZ): 2,25 úväzku PP, 
správni a ostatní zamestnanci: 1,5 úväzku PP. 

Zmeny po�as roka: 
Skon�ený pracovný pomer k 31.12.2010 s Ing. Andreou Buri�anovou, nástup novej 
ú�tovní�ky Lucie Vašinovej od 1.1.2011 

Stav po�tu NZ k 30.06.2010 je totožný so stavom k 30.06.2011 



Priemerné platy zamestnancov školy 
a) priemerný plat pedagogického zamestnanca v roku 2010 predstavoval sumu: 724,56 € 
b) priemerný plat nepedagogického zamestnanca v roku 2010 predstavoval  sumu: 

634,41 € 

IV.  Aktivity školy 
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

Aktivity a sú�aže hudobného odboru: 
september 2010 
13. ,,Našim jubilantom“, Dom kultúry (DK) Dúbravka, BA 
17. „U�itelia a jeho žiak – vernisáž, MPC, BA 
október 2010 
04. Tri oriešky pre Richarda Rikkona, DK Dúbravka, BA 
10. Koncert k mesiacu úcty k starším, Kultúrne centrum (KC) Fontána, BA 
13. Interný koncert, Koncertná sála školy (KSŠ) 
19. otvorenie hudobnej siene, British International School, BA 
20. Koncert a výstava výtvarných prác malých detí, KSŠ  
25. Hudobný pozdrav, Domov sociálnych služieb Rozsutec, Hontianska 16, BA 
27. Interný koncert, KSŠ 
27. „Pocta Chopinovi“, Empírové divadlo, Hlohovec 
november 2010
05. Stužková slávnos� – Gymnázium, Ladislava Sáru 1, BA, Dom kultúry Záhorská Bystrica 
10. Interný koncert, KSŠ 
11. Triedny koncert – p. Beladi�ová, KSŠ, BA    
12. Koncert pre Náru� záchrany, Centrum sociálnych služieb, Fedákova 5, BA  
15. Triedny koncert – p. Luká�ová, KSŠ, BA 
18. Výchovné koncerty pre materské školy, KSŠ, BA (MŠ Damborského, MŠ Švantnerova, 
MŠ Bilíkova, MŠ Wonderland) 
18. Triedny koncert – p. Klattová, KSŠ, BA 
24., 25. „Mladí klaviristi 2010“, KSŠ, BA, Celoslovenská sú�až v hre na klavíri, sólo 
Reprezentácia:  
Alžbeta Tóthová, 1. kategória  pedagóg: Katarína Filipovi�ová 
Linda Vannayová, 2. kategória  pedagóg: Alena Klattová 
Silvia Še�ová, 3. kategória   pedagóg: Katarína Filipovi�ová 
Maximilián Rada, 3. kategória  pedagóg: Monika Slováková 
Anna Lehotská, 3. kategória   pedagóg: Monika Slováková 
Kristína Ukropcová, 3.kategória  pedagóg: Mgr. art. Aneta Kuzmová 
Jana Kosseyová, 4. kategória   pedagóg: Mariana Granecová 
Lucia Lázni�ková, 4. kategória  pedagóg: Alena Klattová 
29. Triedny koncert – p. Hrubá, KSŠ, BA 
30. Triedny koncert – p. Lednická, KSŠ, BA 
30. Triedny koncert – p. �in�ura, KSŠ, BA 
december 2010 
01. Trblietavé farby z hudobnej palety, Pálffyho palác, Zámocká 47, BA 
02. Triedny koncert – p. Besedová, KSŠ, BA 
03. Triedny koncert – p. Agszerová, KSŠ, BA 
03. Triedny koncert – p. Lexmannová, KSŠ, BA 
03. Finisáž výstavy obrazov, Foyer hotela Doprastav, Košická 52, BA   
03. Vystúpenie pre firmu IMET, BA                                                                                                      



05. �arovné dni v Auparku, BA 
06. Triedny koncert – pp. Kuzmová, Ková�ik, KSŠ 
07. Prešporské perní�ky, Zrkadlová sie� Primaciálneho paláca, BA   
Spolo�ný koncert: ZUŠ Eugena Sucho�a, ZUŠ �udovíta  Rajtera, ZUŠ Hálkova 56, BA 
07. Obraz a slovo, výstava, Foyer hotela Doprastav, Košická 52, BA                                                                                           
08. Triedny koncert – p. Polakovi�ová, KSŠ, BA 
08. Triedny koncert – p. Horváthová, KSŠ, BA 
09. Koncert k výro�iam skladate�ov, KSŠ, BA 
10. Triedny koncert – p. Filipovi�ová, KSŠ, BA 
13. Triedny koncert – p. Slováková, KSŠ, BA 
14. Triedny koncert – p. Zemková, KSŠ, BA 
15. Koncert komornej hudby, KSŠ, BA 
16. Triedny koncert – p. Záles�ák, KSŠ, BA 
16. Triedny koncert – p. Granecová, KSŠ, BA 
17. Triedny koncert – p. Pallayová, KSŠ, BA 
20. Triedny koncert – pp. Dávid, Kaduchová, KSŠ, BA
20. Triedny koncert – p. Ujpálová, KSŠ, BA 
21. Viano�ný koncert, KSŠ, BA 
22. Koncert venovaný ZUŠ Eugena Sucho�a, KSŠ, BA 
22. Triedny koncert – p. Biš�áková, KSŠ, BA 
január 2011 
14. Výstava obrazov ateliéru ZIV – DK Dúbravka, BA 
17. Triedny koncert – p. Kadlec, KSŠ, BA 
17. Salón 2011, Dom umenia, Nám. SNP 12, BA 
18. Triedny koncert – pp. Horkavý, Borzík, KSŠ, BA 
19. Interný koncert, KSŠ, BA 
20. Triedny koncert – p. Matejka, KSŠ, BA 
21. Triedny koncert – p. Kunz, KSŠ, BA 
február 2011 
01. Vernisáž fotografií, Výstavné priestory školy 
03. Stretnutia s hudbou, Múzeum Jána Cikkera, BA 
09. Interný koncert, KSŠ, BA 
16. Koncert populárnej hudby, KSŠ, BA 
marec 2011 
15. Koncert populárnej hudby, Istra Centrum, BA-Devínska Nová Ves 
16. Interný koncert, KSŠ, BA 
16. Ôsma koncertná prehliadka žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, ZUŠ Hálkova 
56, BA 
Reprezentácia: žiaci �ubomíra Nem�ovská, Etiene Paixáo, Martin Ivan�o 

pedagóg: Petr Kunz, Michal Dávid 
18. Krajská sú�až v komornej hre renesancie a baroka, ZUŠ Júliusa Kowalského, BA 
Reprezentácia: žia�ka Anabela Patkolová, Tajana Hevesiová, I. miesto, II. kategória 
     pedagóg: Mgr. art. Aneta Lednická 
19. Vernisáž výstavy, Klub umelcov Bratislava, Dostojevského rad 2, BA 
22. Prehliadka mladých gitaristov 2011, ZUŠ Eugena Sucho�a, BA 
23. Interný koncert, KSŠ, BA 
29. Koncert pre seniorov, Náru� záchrany, Fedákova 5, BA 
30. Koncert a výstava malých detí, KSŠ, BA  
apríl 2011 
01. „10 rokov s Badulou“, DK Dúbravka, BA 



04. Audionahrávka pre potreby British International School – p. Hrubá 
05. Triedny koncert – p. Lednická, KSŠ, BA 
06. Koncert a výstava žiakov II. stup�a a ŠPD, KSŠ, BA 
06. �arovný svet rozviruje farby v nás – vernisáž, Nemocnica MEDISSIMO, BA 
07. Triedny koncert – p. Klattová, KSŠ, BA 
08.“20. výro�ie školy“, Gymnázium, Ladislava Sáru 1, BA, Camel Klub, BA 
13. Interný koncert, KSŠ, BA 
14. Talent Revúca 2011, Revúca 
Reprezentácia: žiak Patrik Rajták, I. miesto v III. kategórii 

pedagóg: Mgr. art. Lukáš Borzík 
14. Triedny koncert – p. Beladi�ová, KSŠ, BA 
16. Bratislava pre všetkých, Hlavné námestie, BA 
17. Bratislava pre všetkých, Pálffyho palác, Panská ulica, Zrkadlová sie�, Primaciálny palác 
18. Triedny koncert – pp. Ková�ik, Rahlová, Ka�uriaková, KSŠ, BA 
19. Triedny koncert – p. Ujpálová, KSŠ, BA 
27. Koncert pre seniorov, Dom dôchodcov, Pri kríži, BA 
28. Výchovné koncerty pre materské školy, MŠ Cabanova, MŠ Pri kríži, BA 
29. Otvorenie River Fun Zone z príležitosti MS v �adovom hokeji, Tyršovo nábrežie, BA 
máj 2011 
02. Tren�ianska zlatá lýra, Tren�ín    
Reprezentácia: Kapela ,,La Fabrika“, Pochvalný list
     pedagóg: DiS. Michal Matejka 
02. Triedny koncert – p. �in�ura, KSŠ, BA 
03. Triedny koncert – p. Luká�ová, KSŠ, BA 
04. Výchovné koncerty pre materské školy, KSŠ, BA (MŠ Wonderland, MŠ Bilíkova, MŠ 
Damborského, MŠ Galbavého) 
04. Vystúpenie ku D�u matiek, DK Dúbravka, BA 
04. Interný koncert, KSŠ, BA 
05. Výchovné koncerty pre materské školy, MŠ Pekníkova, MŠ Ožvoldíkova, MŠ Sekurisova 
05. Triedny koncert – p. Besedová, KSŠ, BA 
06. Triedny koncert – p. Filipovi�ová, KSŠ, BA 
09. Triedny koncert – p. Polakovi�ová, KSŠ, BA 
11. Deti svojim mamám, KSŠ, BA 
14. Sú�až Talents for Europe, 15. ro�ník medzinárodnej sú�aže Bohdana Warchala v hre na 
slá�ikové nástroje, Dolný Kubín 
Reprezentácia: žia�ka Anabela Patkolová, ocenenie primátora Dolného Kubína za najlepšiu 
reprezentáciu Slovenskej republiky   pedagóg: Mgr. art. Aneta Lednická  
16. Vystúpenie pre Jubilantov, DK Dúbravka, BA 
16. Triedny koncert – pp. Kuzmová, Kadlec, KSŠ, BA 
17. Plná náru� umenia, verejný koncert a výstava výtvarných prác, Pálffyho palác, Zámocká 
47, BA 
18. Medzinárodná sú�až mladých gitaristov Hommage to Luigi Legnani, Štúrovo 
Reprezentácia: žia�ka Dominika Šporerová, zlaté pásmo, 4. kategória  

pedagóg: Ján �in�ura 
18. Triedny koncert – p. Lexmannová, KSŠ, BA 
19. Hudobno-tane�ný pozdrav ku D�u matiek a otcov, KC Fontána, BA 
20. III. medzinárodná sú�ažná prehliadka Júliusa von Beliczayho v hre na husliach 
a komornej hre, Komárno 
Reprezentácia: žia�ka Anabela Patkolová, zlaté pásmo v 2. a 4. kategórii 

pedagóg: Mgr. art. Aneta Lednická 



20. Ocenenie žiakov školy starostom Dúbravky, KC Fontána, BA 
20. Triedny koncert – p. Borzík, KSŠ, BA 
23. Triedny koncert – p. Hrubá, KSŠ, BA 
24. Triedny koncert – p. Zemková, KSŠ, BA 
25. Veda – oáza bez hraníc, Univerzitná knižnica, BA  
25. Koncert komornej hudby, KSŠ, BA 
26. Triedny koncert – pp. Kaduchová, Dávid, KSŠ, BA
30. Triedny koncert – p. Slováková, KSŠ, BA 
31. Triedny koncert – pp. Kunz, Pecková, KSŠ, BA 
jún 2011 
01. Triedny koncert – p. Horkavý, KSŠ, BA 
02. Koncert žiakov závere�ných ro�níkov, KSŠ, BA 
03. Triedny koncert – p. Pallayová, KSŠ, BA 
03. Triedny koncert – p. Biš�áková, KSŠ, BA 
07. Triedny koncert – p. Granecová, KSŠ, BA 
07. Triedny koncert – p. Záles�ák, KSŠ, BA 
08. U�itelia de�om, KSŠ, BA 
09. Koncert žiakov závere�ných ro�níkov, KSŠ, BA 
13. Koncert slá�ikového oddelenia, KSŠ, BA 
14. Koncert pre seniorov, Domov dôchodcov, Hanulova ul., BA 
15. Triedny koncert – p. Horváthová, KSŠ, BA 
21. Rozlú�ka so školou, Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského 7, BA 
28. Slávnostné odovzdávanie vysved�ení žiakom závere�ných ro�níkov, KSŠ, BA 

Aktivity literárno-dramatického odboru:       
november 2010 
18. Výchovné koncerty pre materské školy, KSŠ, BA (MŠ Damborského, MŠ Švantnerova, 
MŠ Bilíkova, MŠ Wonderland) 
žia�ky: Petrovi�ová, Lužná 
december 2010 
02. Trblietavé farby z hudobnej palety – verejný koncert, Pálffyho palác, Zámocká 47, BA 
žia�ky: Frindtová, Maneková 
05. �arovné dni v Auparku, BA 
žia�ka: Ftá�ková 
16. Triedne vystúpenie, Divadelná sála školy (DSŠ), BA 
20. Triedne vystúpenie, DSŠ, BA 
22. Viano�ný koncert, KSŠ, BA 
žia�ka: Harrison 
marec 2011 
15. Medziriadky 2011, Literárna sú�až mladých autorov, BA 
Sú�ažná práca Simony Petrovi�ovej 
18. Divadelný piatok, Istra Centrum, BA-Devínska Nová Ves  
apríl 2011 
17. Bratislava pre všetkých, Pálffyho palác, Panská ul., BA 
27. Koncert pre seniorov, Domov dôchodcov, Pri kríži, BA 
žiaci: Szemerádová, Heteš 
máj 2011 
04. Výchovné koncerty pre materské školy, KSŠ, BA 
žiaci: Petrovi�ová, Lužná, Paulenová, Hlavatá, Vrábelová 
05. Výchovné koncerty pre materské školy, MŠ Pekníkova, MŠ Ožvoldíkova, MŠ Sekurisova 



žia�ka: Rybecká        
27. Triedne vystúpenie, DSŠ, BA 
jún 2011 
03. Triedne vystúpenie, DSŠ, BA 
04. De� otcov v Dúbravke, areál na Pekníkovej ul., BA  
05. Triedne vystúpenie, DSŠ , BA 

Aktivity a sú�aže tane�ného odboru:        
október 2010 
10. tane�né vstupy na koncerte z príležitosti mesiaca úcty k starším, KC Fontána, BA  
      – žia�ky 3., 4., 5., 6. a 7. ro�níka TO (pp. Ková�iková, Šetinová, Š�astná) 
november 2010  
12., 13. prezentácia tane�ného súboru BADULKA (p. Š�astná) na 11. ro�níku sú�ažnej 
prehliadky spevákov  populárnej piesne, hudobných skupín a kolektívov, scénického a 
moderného tanca BEATFORUM 2010, ZUŠ Gbely 
18. „Výchovné koncerty pre materské školy“ – 3 vstupy, KSŠ, BA – žia�ky 3., 4., 5. a 6. 
ro�níka TO (pp. Ková�iková, Š�astná) 
december 2010 
03. vystúpenie žia�ok 4. ro�níka TO v reštaurácii Brajan, BA (p. Ková�iková) 
04. Mikulášske tane�né vystúpenie žia�ok 1., 2., 5., 6. a 7. ro�níka TO (pp. Šetinová, 
Š�astná), organizované Združením na pomoc �u�om s mentálnym postihnutím, KC Fontána, 
BA  
05. tane�né vstupy na Detskom festivale Šedého medve�a „�arovný de� v Auparku“, 
AUPARK, BA – žia�ky TO (pp. Ková�iková, Šetinová, Š�astná) 
09. vystúpenie žia�ok TO na ZŠ Be�ovského, BA (p. Ková�iková) 
január 2011  
21. vystúpenie tane�ného súboru BADULA (p. Šetinová) na reprezenta�nom plese odpadárov 
a priate�ov životného prostredia, hotel Holliday Inn, Bratislava-Ružinov 
február 2011 
01. tane�ný vstup žia�ok 5. a 6. ro�níka TO (p. Š�astná) na otvorení vernisáže fotografií 
žia�ok VO (p. Nev�elová), výstavné priestory školy 
marec 2011 
29. tane�ný vstup žia�ok 1. a 2. ro�níka TO (p. Šetinová) v programe pre seniorov, Náru�
záchrany, BA
apríl 2011  
01. tane�né predstavenie „10 rokov s Badulou“, žia�ky PŠ, 1., 2., 5., 6. a 7. ro�níka/I.stup�a, 
II. stup�a a ŠPD TO (pp. Šetinová, Š�astná), DK Dúbravka, BA 
02. sú�až „Saltare Orbis 2011“, Malacky 
tane�ný súbor BADULKA (p. Š�astná) – 3. miesto za choreografiu Ranná rozcvi�ka (veková 
kategória – Deti 2., tane�ná kategória – Show)  
tane�ný súbor BADULA (p. Šetinová) – 3. miesto za choreografiu Na �iernom koni (veková 
kategória – Mládež, tane�ná kategória – Show) 
27. tane�ný vstup žia�ok 5. a 6. ro�níka TO (p. Š�astná) v programe pre seniorov, Domov pri 
kríži, BA-Dúbravka  
28. tane�ný vstup žia�ok 5. a 6. ro�níka TO (p. Š�astná) v programe výchovného koncertu, 
MŠ Cabanova, MŠ Pri kríži, BA-Dúbravka 
máj 2011
04. „Výchovné koncerty pre materské školy“ – 3 vstupy, KSŠ ZUŠ Eugena Sucho�a – žia�ky 
1. a 2. ro�níka TO (p. Šetinová) 



04. tane�né vstupy žia�ok 1., 5., 6./I. stup�a a II. stup�a TO v programe ku D�u matiek, DK 
Dúbravka, BA (pp. Šetinová a Š�astná) 
05. „Výchovné koncerty pre materské školy“ – 3 vstupy, MŠ Pekníkova, MŠ Ožvoldíkova, 
MŠ Sekurisova - žia�ky 2. a 3. ro�níka TO (p. Ková�iková) 
10. tane�né vystúpenie TO ZUŠ Eugena Sucho�a „Stretli sme sa na tane�nej“ (pp. 
Ková�iková, Šetinová, Š�astná a Sa�ková), DK Dúbravka, BA       
19. tane�né vstupy žia�ok 2. a 4. ro�níka TO (p. Ková�iková) v programe pre klub 
dôchodcov, KC Fontána, BA 
28., 29. finále sú�aže združenia „D	ti fitness“ pre tane�né skupiny z �R a SR, Praha – 
reprezentácia – tane�ná skupina BADULKA (p. Š�astná), dve 3. ceny – tane�ná skupina 
BADULA (p. Šetinová) 
jún 2011 
04. tane�né vstupy na podujatí „De� otcov v Dúbravke“, Areál na Pekníkovej ul., BA – 
žia�ky I. stup�a TO (pp. Ková�iková, Šetinová, Š�astná) 
10. tane�né pásmo na podujatí „De� otvorených dverí prezidenta SR“, Prezidentská záhrada, 
BA (p. Šetinová) 
11. tane�né vstupy na podujatí „De� Matice slovenskej v Dúbravke“, amfiteáter Duna, BA – 
žia�ky PŠ, I. a II. stup�a TO (pp. Ková�iková, Šetinová, Š�astná) 

Aktivity detského folklórneho súboru (DFS) KLNKA (vedie p. Ingrid Sa�ková):  
september 2010  
11. tane�né vystúpenie na festivale „Mravenec“, Kamenný Mlyn  
13. tane�né vystúpenie pre jubilantov, DK Dúbravka, BA  
18. tane�né vystúpenie pre Oriflame, Incheba, BA 
25. tane�né vystúpenie, „Dúbravské hody“, DK Dúbravka, BA 
25. tane�né vystúpenie v parku na Pekníkovej ul., BA      
október 2010 
19. celove�erný program k Mesiacu úcty k starším, DK Dúbravka, BA 
20. tane�né vystúpenie na Koncerte malých detí, ZUŠ Eugena Sucho�a, Batkova, BA 
21. živé sochy na otvorení výstavy Jána 
apáka „Samuraji“, Koncertná sie� Klarisky, BA 
25. tane�né vystúpenie na Ve�vyslanectve Nórskeho krá�ovstva, BA 
26. tane�né vystúpenie na podujatí „Naša Dúbravka“, DK Dúbravka, BA 
november 2010 
13. tane�né vystúpenie na stužkovej slávnosti, internát Mladá garda, Bratislava 
19. tane�né vystúpenie na stužkovej slávnosti, Vazovova ul., Bratislava 
22. tane�né vystúpenie pre Miestny úrad (MÚ) Dúbravka – „Jubilantom“, DK Dúbravka, BA 
23. tane�né vystúpenie v Domove dôchodcov, Hanulova ul., BA 
23. tane�né vystúpenie, DK Dúbravka, BA 
december 2010
03. celove�erný program DFS, DK Dúbravka, BA 
04. celove�erný program DFS, DK Dúbravka, BA 
05. tane�né vystúpenie na Detskom festivale Šedého medve�a „�arovný de� v Auparku“, 
AUPARK, BA 
06. tane�né vystúpenie v Ruskom centre, BA 
06. tane�né vystúpenie v programe „Mikuláš de�om“, DK Vajnorská, BA 
07. tane�né vystúpenie na koncerte troch bratislavských ZUŠ „Prešporské perní�ky“, 
Primaciálny palác, BA 
10. tane�né vystúpenie na viano�ných trhoch, výstavisko Incheba, BA 
11. tane�né vystúpenie na viano�ných trhoch, Malacky 
11. tane�né vystúpenie na viano�nom ve�ierku, Plavecký Štvrtok  



15. tane�né vystúpenie pre dôchodcov, Slovnaft, BA 
16. tane�né vystúpenie v Domove dôchodcov, BA-Lama�
18. tane�né vystúpenie na viano�ných trhoch, výstavisko Incheba, BA 
21. živé sochy na koncerte Hudby Ministerstva vnútra SR, Slovenský rozhlas, BA 
24. tane�né vystúpenie v projekte „Konto nádeje“, STV, BA 
26. – 02.01.2011 umelecký zájazd, The Malta International folk festival 2010, 8. ro�ník – 1. 
miesto 
január 2011  
16. tane�né vystúpenie v hoteli Bratislava, BA 
18. prezentácia DFS v relácii STS Markíza Teleráno, Bratislava-Záhorská Bystrica 
19. celove�erný program DFS – repríza, DK Dúbravka, BA 
22. tane�né vystúpenie pre Ruský inštitút, Kongresová hala, Záhradnícka ul., BA 
február 2011  
05. tane�né vystúpenie na plese, DK Dúbravka, BA 
11. tane�né vystúpenie v DK Dúbravka pre Inštitút rodiny, BA
19. tane�né vystúpenie na plese, Stupava 
marec 2011 
05. tane�né vystúpenie na plese, Zohor 
apríl 2011   
02. – 19. zájazd do Argentíny (15 vystúpení – Berisso, Buenos Aires, Resistencia, Sáenz 
Peña, Juan José Castelli, Coronel du Graty, San Bernardo, La Plata)    
03. tane�né vystúpenie, EUROVEA, Bratislava 
29. tane�né vystúpenie, Incheba, BA  
29. tane�né vystúpenie v DK Dúbravka, BA  
30. tane�né vystúpenie na Malokarpatskom námestí, BA-Lama�  
máj 2011
04. tane�né vystúpenie ku D�u matiek v DK Dúbravka, BA    
10. „Stretli sme sa na tane�nej“ – tane�né vystúpenie ZUŠ Eugena Sucho�a, DK Dúbravka, 
BA 
16. tane�né vystúpenie „Jubilantom“ v DK Dúbravka, BA 
19. tane�né vystúpenie pre ZŠ Nejedlého, DK Dúbravka, BA 
24. tane�né vystúpenie, DK Ružinov, BA 
jún 2011 
01. tane�né vystúpenie ku D�u detí, areál na Pekníkovej ul., BA 
01. tane�né vystúpenie ku D�u detí, Hviezdoslavovo nám., BA 
02. tane�né vystúpenie pre Hniezdo záchrany, Fedákova ul., BA 
03. tane�ný program pre lekársky kongres, Drotárska ul., BA 
05. vystúpenie na tane�nej akadémii, DK Ružinov, BA  
10. tane�né pásmo na Dni otvorených dverí prezidenta SR, Prezidentská záhrada, BA 
11. tane�né vystúpenie na Dni Matice slovenskej v Dúbravke, amfiteáter Duna 
11. tane�ný vstup na svadbe, BA-Devínska Nová Ves 
18. tane�né vystúpenie na Festivale európskeho priate�stva, Šamorín-�ilistov 
23. tane�né vystúpenie na �ereš�ovom juniálese, DK Dúbravka, BA 
24. – 26. tane�né vystúpenia na festivale, Hri�ová 
27. tane�né vystúpenia v rámci kultúrneho leta, Eurovea, BA 
júl 2011 
16. – 27. Umelecký zájazd na Borneo – Kota Kinabalu, Malajzia – medzinárodný festival 
„Sabah International Folklore Festival 2011, 6. ro�ník – cena poroty, 7 vystúpení

Aktivity a sú�aže výtvarného odboru: 



priebežne vystavované výtvarné práce žiakov - priestory ZUŠ Eugena Sucho�a 
Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 

kronika    Mgr. Barbora Nev�elová 
tablo žiakov závere�ných ro�níkov Juraj Špilovský 
pozvánky na verejné podujatia školy  Juraj Špilovský 
nižšie uvedené podujatia boli zrealizované pod vedením Mgr. Barbory Nev�elovej a PaedDr. 
Melánie Musilovej 
september 2010 
,,Biodiverzita 2010“ Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, 
Pribinova 25, Bratislava 
sú�až výtvarného odboru – zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová 
,,U�ite� a jeho žiaci“ – Barbora Nev�elová, Melánia Musilová. Vernisáž v Aule MPC na 
Šev�enkovej ulici �. 11, BA (17.09.2010 – 19.11.2010). 
október 2010 
,,Cesta storo�iami 2010“ – ZUŠ vo Valaskej, Záhradná 1, Valaská 
sú�až výtvarného odboru – zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia 
Musilová 
,,�udové zvyky a oby�aje“ – Dom Matice slovenskej v Snine, Strojárska 2061/96, Snina 
sú�až výtvarného odboru – zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia 
Musilová 
Bratislava objektívom detí a mládeže – Slávnostné odovzdávanie ocenení, 07.10.2010, 
Primaciálny palác, BA 
Lukáš Vozár, pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová 
20. Koncert a výstava výtvarných prác malých detí – KSŠ, BA  
– darovanie obrazu akademickej maliarky Veroniky Gab�ovej-Lu�eni�ovej škole 
november 2010 
Viano�ná poh�adnica, VII. Medzinárodná detská výtvarná sú�až, sú�až výtvarného odboru, 
Dolný Kubín  
– zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
1. miesto:  Timotej Boor, Prípravná výtvarná výchova (MŠ Sekurisova), 5 rokov – pedagóg: 
Mgr. Barbora Nev�elová 
december 2010 
02. Verejný koncert a výstava výtvarných prác – Trblietavé farby z hudobnej palety, Pálffyho 
palác, BA 
21. Viano�ný koncert a výstava výtvarných prác, KSŠ, BA 
január 2011 
„Žitnoostrovské pastelky 2011 “, XII. Medzinárodná sú�až výtvarnej tvorivosti detí, Dunajská 
Streda   
– zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
február 2011 
01.Vernisáž fotografií, Veronika Ba�ová, Kristína Haluš�oková 
pedagóg: Mgr. Barbora Nev�elová, výstavné priestory školy 
Žijeme v globalizovanom svete: celoslovenská umelecko-kartografická sú�až pre deti, 
Geografický ústav SAV, BA 
– zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
– vyhodnotenie: Alex Nikolov – 2. miesto v kategórii 9 – 12 rokov, pedagóg: Mgr. Barbora 
Nev�elová 
Pochvalné listy: Leo Mertl, Tomáš Baran�ok, Júlia Strelková, Marek Homola, Lena 
Malinovska, Lukáš Vozár, Filip Kadúch, Adam Dolanský, Viktória Kubi�ková, Terézia 
Furdíková 



XXVI. ro�ník celoslovenskej výtvarnej sú�aže – „Vesmír o�ami detí“, Hurbanovo  
– zaslanie prác, Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
Vyhodnotenie: Lenka Malinowska, Branko Sedlák - Mgr. Barbora Nev�elová 

  Katka Svr�ková, Nikol Kubi�ková - PaedDr. Melánia Musilová 
– práce postupujúce do celoslovenského kola v Bratislave 
marec 2011 
22. Rozprávkové Rádio Slovensko, Slovenský rozhlas, BA 
– zaslanie prác, Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
23. Ma�ovaná ZUŠ-ka 2011, VII. ro�ník, ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica  
– zaslanie prác, Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
Veronika Horváthová, 10 rokov, zlaté pásmo – II. kategória, pedagóg: PaedDr. Melánia 
Musilová 
Kristína Haluš�oková, 15 rokov, zlaté pásmo – III. kategória, pedagóg: Mgr. Barbora 
Nev�elová 
25. Mudrochova paleta, 6. ro�ník medzinárodnej výstavy detskej tvorby, ZUŠ Senica  
– zaslanie prác, Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
30. Koncert a výstava malých detí, KSŠ, BA  
apríl 2011 
06. Koncert a výstava žiakov II. stup�a a ŠPD, KSŠ, BA  
07. Bratislava objektívom detí, výtvarná sú�až Hl. mesta Bratislava  
– zaslanie prác, Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
12. Detský výtvarný Tren�ín 2011 – sú�až,  
– zaslanie prác, Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
15. Naši národní buditelia �udovít Štúr a José Martí: Výtvarná a literárna sú�až, Kubánske 
ve�vyslanectvo, BA 
– odoslanie výtvarných prác, Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
vyhodnotenie: 
Vanesa Vágnerová, 1. cena, I. kategória, ma�ba 
Tomáš Božek, 1. cena, III. kategória, ma�ba 
Ingrid Martinovi�ová, 1. cena, III. kategória, ma�ba 
Natália �ur�anová, 2. cena, I. kategória, kresba 
Lukáš Vozár, 2. cena, II. kategória, kresba 
Frederika Pucovská, 2. cena, II. kategória, grafika
Lenka Vallová, 2. cena, II. kategória, grafika 
Tomáš Baran�ok, 2. cena, I. kategória, ma�ba 
Juraj Suroviak, 2. cena, III. kategória, kresba 
Paula Malinowska, 2. cena, II. kategória, grafika 
Hana Songová, 2. cena, II. kategória, grafika 
Nina Vališová, 3. cena, I. kategória, ma�ba 
Terézia Sadleková, 3. cena, III. kategória, ma�ba 
Filip Kaduch, 3. cena, III. kategória, kresba 
Silvia Miadoková, pochvalné uznanie, II. kategória, kombinovaná technika 
16. Bratislava pre všetkých – Hlavné námestie – námestie detí, BA 
máj 2011 
10. „Stretli sme sa na tane�nej“, vystúpenie TO, výroba scény – DK Dúbravka, BA
12. Dielo tvojich rúk 2011 – VI. ro�ník umeleckej prehliadky a sú�aže, Topo��any 
– zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
17. „Plná náru� umenia“, verejný koncert a výstava výtvarných prác, Pálffyho palác, 
Zámocká ul. 47, BA 
20. Ocenenie žiakov školy starostom Dúbravky, KC Fontána, BA 



ocenený žiak: Alex Nikolov, Mgr. Barbora Nev�elová 
20. Farebné variácie a relax s umením – tvorivý de� v priestoroch firmy Medissimo,  
ú�as� žiakov Mgr. Barbory Nev�elovej a PaedDr. Melánie Musilovej    
26. ŠEVT, výtvarná sú�až na grafický návrh žiackej knižky  
– zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
26. Výstava výtvarných prác žiakov závere�ných ro�níkov, priestory ZUŠ Eugena Sucho�a 
30. Ú�UV – výtvarná sú�až, „V krajine remesiel“, BA 
– zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová 
jún 2011 
01. Ma�ovanie plota v MŠ Ožvoldíkova – ku D�u detí, žiaci PaedDr. Melánie Musilovej 
08. U�itelia de�om – výstava výtvarných prác Mgr. Barbory Nev�elovej a PaedDr. Melánie 
Musilovej  
21. Bohú�ova paleta, XIV. ro�ník medzinárodnej výtvarnej sú�aže, Dolný Kubín 
– zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
21. Bratislava, moje mesto – 2. ro�ník sú�aže vlastnej tvorby bratislavských žiakov 
– zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová, PaedDr. Melánia Musilová 
estetizácia priestorov ZUŠ Eugena Sucho�a na konci školského roka 
august 2011 
26. „Žena a kvet“ – sú�až a výstava, �adca 
– zaslanie prác: Mgr. Barbora Nev�elová 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
- organizácia celoslovenskej sú�aže Mladí klaviristi 2010, 7. ro�ník, 24. – 25.11.2010 (75 
ú�astníkov), 
- organizácia celoslovenskej sú�aže Prehliadka mladých gitaristov, 8. ro�ník, 22.03.2011 (84 
ú�astníkov) 
Obe sú�aže boli vyhlásené MŠVVaŠ SR v spolupráci s KŠÚ a ZUŠ Eugena Sucho�a bola 
poverená ich organizáciou. Sú�až Mladí klaviristi je okrem toho �lenom European Union of 
Music Competitions for Youth (Európska únia hudobných sú�aží pre mladých - EMCY) 
Oba projekty sú ve�mi dôležité a zmysluplné pre talentované deti – žiakov ZUŠ z celého 
Slovenska, ich úrove� je vysoká a o ú�as� na nich je ve�ký záujem.  
�alšie: 
- projekt Hl. mesta Bratislavy - Bratislava pre všetkých, 16.04. a 17.04.2011 
- projekt Pocta Chopinovi, Hlohovec, 27.10.2010 
- projekt Prešporské perní�ky, Bratislava, 07.12.2010 

V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI. 

VI. Výsledky finan�nej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
V školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná finan�ná ani ekonomická kontrola. 

VII. Priestorové a materiálovo-technické podmienky školy: 
- škola nemá vlastné priestory - prenájom priestorov od Hlavného mesta SR Bratislavy za 
0,03 € (1,00 Sk) ro�ne, 
- vyu�ovanie v MŠ sa realizuje pod�a vyhlášky o ZUŠ �. 324/2008 Z.z., 
- priestorové podmienky: 30 vyu�ovacích priestorov v hudobnom, literárno-dramatickom, 
tane�nom a výtvarnom odbore vo vyhovujúcich podmienkach, chýba zborov�a pre 
pedagógov, v jednotlivých triedach sa striedajú v rôzne dni aj dvaja �i traja pedagógovia, 



- stále v riešení vjazd áut do areálu školy, vo�ný pohyb psov a rozširovanie vyu�ovacích 
priestorov. 

VIII. Finan�né a hmotné zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy: 
Finan�né zabezpe�enie je zabezpe�ované priamo obcou - mestom Bratislava, úradom 
magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. 
�iasto�ná úhrada nákladov stanovená VZN �. 2/2009 bola realizovaná zákonnými zástupcami 
žiakov alebo žiakmi nad 18 rokov. 
- projekty ZUŠ Eugena Sucho�a s finan�ným zabezpe�ením z iných zdrojov: 

�Nadácia SPP – projekt MK 2010, 
�vzdelávacie poukazy, 
�sponzori – nepe�ažné dary: SPP, Esko, akad. mal. Veronika Gab�ová, RZ pri ZUŠ 
Eugena Sucho�a a �alší anonymní sponzori.  

Údaje o finan�nom a hmotnom zabezpe�ení v zmysle § 2 ods. 7 písm. m) Vyhlášky �. 
9/2006 Z.z. 
1. o dotáciách zo štátneho rozpo�tu na žiakov: 
Školský rok 2010/2011 
Rozpo�et na rok 2010     530 022,00 
Bežné výdavky     530 022,00 
Kapitálové výdavky                                       0 
Rozpo�et na rok 2011     517 707,00  
Bežné výdavky     517 707,00 
Kapitálové výdavky                                       0 
Rozpo�ty z rokov 2010 a 2011 prepo�ítané na školský rok 2010/2011  
   rok 2010   176 674,00 
   rok 2011   345 138,00 
   školský rok 2010/2011 521 812,00 
2. o príspevkoch na �iasto�nú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpe�ením školy od 
rodi�ov alebo inej osoby, ktorá má vo�i žiakovi vyživovaciu povinnos�
Príspevky IX. – XII. 2010        27 891,00 
Príspevky I. – VI. 2011        26 839,00  
Spolu za školský rok 2010/2011       54 730,00 
3. o finan�ných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 
v �lenení pod�a financovaných aktivít 
X. 2010                    254,00 
XI. 2010              1 182,00 
II. 2011              1 075,20 
IV. 2011              1 075,20 
Spolu za školský rok 2010/2011                  3 586,40 

Spôsob použitia: 
630 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia      1 484,00 
633 006 všeobecný materiál                               1 517,00 
633 009 u�ebné pomôcky                                  585,40 
Spolu za školský rok 2010/2011                              3 586,40 

4. o finan�ných prostriedkoch získaných od rodi�ov alebo právnických osôb alebo fyzických 
osôb a spôsob ich použitia v �lenení pod�a finan�ných aktivít    0 



5. iné finan�né prostriedky získané pod�a osobitných predpisov     0 
  

IX. Ciele, ktoré si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie ich plnenia 
Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej školy Eugena Sucho�a pre školský rok 
2010/2011: 
ciele a úlohy: 
- dlhodobé ciele: 

• zachova� v ZUŠ Eugena Sucho�a štyri odbory, t.j. hudobný, literárno-dramatický, 
tane�ný a výtvarný, 

• dodržiava� a napl�ova� zákon �. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon), zákon �. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch, Vyhlášku MŠ SR �. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole, 
Školský vzdelávací program, u�ebné plány, osnovy a zákony súvisiace so školstvom,

• spolupracova� so zria�ovate�om ZUŠ Eugena Sucho�a, 
• spolupracova� s mestskou �as�ou Dúbravka a inými organizáciami, 
• zachova� doterajší po�et žiakov študujúcich na škole, 

• zapoji� �o najvä�ší po�et žiakov do všetkých odborov od detí predškolského veku až 
po dospelých, 

• žiakom poskytnú� možnos� rozvíjania sa, umožni� priestor na sebarealizáciu 
a vyzdvihnú� ich individualitu, 

• podporova� štvorstup�ovú klasifikáciu, systém hodnotenia, najmä slovné hodnotenie 
a sebahodnotenie, 

• podporova� na tvorivej úrovni medziodborovú spoluprácu, 
• udrža� postavenie ZUŠ Eugena Sucho�a na úrovni Bratislavy ale aj Slovenska, 

• udržiava� úrove� už dosiahnutého materiálno-technického vybavenia, 
• pre zamestnancov školy vytvára� �o najlepšie pracovné prostredie a podmienky, 
• na�alej zlepšova� materiálno-technické vybavenie školy pre žiakov aj zamestnancov, 

• zabezpe�ova� priebežne odborne kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 
zvýši� ich po�et na 100% úväzok a vytvori� podmienky mladým pedagógom, 

• na�alej poskytova� zamestnancom školy možnos� sa vzdeláva�, 

• oce�ova� žiakov a pedagógov na úrovni školy, mestskej �asti, mesta, MŠVVaŠ SR.  
- krátkodobé ciele: 

• zvýši� po�et vyu�ovacích priestorov, 
• rozšíri� možnosti súborovej hry pre žiakov slá�ikového a dychového oddelenia, 
• obnovi� nástrojový park speváckeho oddelenia digitálnymi klávesovými nástrojmi, 

• zorganizova� spolo�né kultúrne podujatia pre širšiu verejnos� v spolupráci so ZUŠ 
Bratislavy a Slovenska, 

• nadviaza� �alšiu partnerskú spoluprácu s umeleckými školami na Slovensku 
a v zahrani�í. 

Vyhodnotenie plnenia cie�ov koncep�ného zámeru rozvoja školy:  



V školskom roku 2010/2011 sa dlhodobé a krátkodobé ciele, ktoré som si ur�ila 
v koncep�nom zámere rozvoja školy, podarilo naplni�. Pre ve�ký záujem o štúdium na ZUŠ 
Eugena Sucho�a sa v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom zvýšil po�et žiakov o 104 
uchádza�ov. Školský vzdelávací program bol vypracovaný pre �alší - 3. ro�ník s celoro�ným 
dodržiavaním, dodržiaval sa metodický pokyn �. 21/2009-R na klasifikáciu a hodnotenie 
žiakov základných umeleckých škôl. Podarilo sa získa� �alšie vyhovujúce priestory pre 
vyu�ovanie hudobného odboru, priebežne sa  modernizovali u�ebné pomôcky pre spevácke 
oddelenie. Nadviazali sme �alšiu partnerskú spoluprácu so ZUŠ Zlín-Malenovice. Podarilo sa 
zorganizova� spolo�ný koncert troch bratislavských ZUŠ (ZUŠ �udovíta Rajtera, Sklenárova 
ul., ZUŠ, Hálkova a ZUŠ Eugena Sucho�a, Batkova ul.) pod záštitou vtedajšej námestní�ky 
primátora hl. mesta Bratislavy Anny Dyttertovej. Rozšírilo sa vyu�ovanie súborovej hry 
o slá�ikový súbor. Do pracovného pomeru boli prijatí mladí za�ínajúci pedagógovia, ktorí boli 
úspešní pri absolvovaní kontinuálneho – adapta�ného vzdelávania. 

Meno ZUŠ Eugena Sucho�a na Batkovej ulici v Bratislave ostalo synonymom kvality na 
úrovni Mestskej �asti Bratislava-Dúbravka, Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
a Slovenska. 

  
 X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení 

SWOT analýza  
Silné stránky
Vhodná poloha budovy školy v rámci mestskej �asti Bratislava-Dúbravka 
Zrekonštruovaná budova (výmena okien, pláš�a budovy a tepelné vyregulovanie)  
Kvalifikovaný pedagogický zbor  
Priaznivá pracovná atmosféra na pôde školy aj mimo nej 
Zodpovednos� a spo�ahlivos� pedagogických aj nepedagogických zamestnancov  
Vysoké pracovné nasadenie zamestnancov školy aj mimo pracovného �asu  
Dosta�ujúce materiálovo-technické vybavenie školy (výpo�tová technika, hudobné 
nástroje, vyu�ovacie pomôcky, celková kvalita pracovného prostredia)  
Vysoká úspešnos� žiakov na prijímacích skúškach na stredné a vysoké odborné školy 
Výborné výsledky žiakov na sú�ažiach a prehliadkach v Bratislave, na Slovensku ale aj 
v zahrani�í 
Organizovanie dvoch celoslovenských sú�aží (hra na klavíri, gitare) v spolupráci s MŠVVaŠ 
SR 
Snaha vedenia školy o ústretovos� vo�i žiakom, rodi�om a zamestnancom v otázke riešenia 
problémov  
Verejná prezentácia a aktivity školy vo všetkých odboroch (hudobný, literárno-dramatický, 
tane�ný, výtvarný) na pôde školy aj mimo školy 
Spolupráca s Mestskou �as�ou Bratislava-Dúbravka 
Spolupráca s rôznymi inštitúciami (MŠVVaŠ SR, KŠÚ, Hlavné mesto SR Bratislava, MPC, 
SND, Slovenská filharmónia, IMET, Domovy dôchodcov v Bratislave, Centrá sociálnych 
služieb, MŠ a iné školské zariadenia na pôde Dúbravky a Bratislavy, Galéria mesta 
Bratislavy, VŠMU, Konzervatórium Bratislava, Tane�né Konzervatórium Evy Jaczovej, 
AUHS a iné) 
Spolupráca s inými partnerskými školami v rámci Bratislavy i mimo nej (ZUŠ �udovíta 
Rajtera, Sklenárova ul., ZUŠ, Hálkova ul., ZUŠ, Istrijská ul. – Bratislava, ZUŠ Ví�ezslavy 
Kaprálové – Brno, ZUŠ Eugena Sucho�a – Pezinok, ZUŠ Ladislava Mokrého – Topo��any, 
ZUŠ Zlín-Malenovice) 



Spolupráca s médiami: RTVS, Dúbravský spravodajca, Dúbravská televízia a iné 
Spolupráca so žijúcimi významnými osobnos�ami spolo�enského života 
Spolupráca vedenia s orgánmi na škole: Pedagogická rada, Umelecká rada, Rada školy, 
predmetové komisie, ZO OZ PŠaV na Slovensku 
Slabé stránky
Budova nie je zabezpe�ená vo�i prístupu �alších cudzích osôb (budova je nezabezpe�ená 
vrátnikom), v budove majú sídlo �alšie štyri inštitúcie  
Nedostato�né odhlu�nenie tried a koncertnej sály školy 
Nedostatok priestorov na vyu�ovanie pre všetkých uchádza�ov o štúdium 
Nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyu�ovanie niektorých nástrojov a predmetov 
Vysoká nákladnos� údržby nástrojového vybavenia školy 
Nízke finan�né ohodnotenie nadštandardných aktivít u�ite�ov 

Príležitosti
Získavanie finan�ných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov 
Možnos� získania nových sponzorov a rozšírenia školy ako inštitúcie vyplývajúce zo 
zvyšujúceho sa záujmu verejnosti o štúdium na škole  
H�ada� nové možnosti rozšírenia priestorov – poskytnú� vzdelanie všetkým talentovaným 
záujemcom o štúdium 
Zvýšenie rozpo�tu zria�ovate�om  
Na�alej priebežne zabezpe�ova� a modernizova� materiálno-technické vybavenie školy 
(hudobné nástroje, notové a knižné archívy, u�ebné pomôcky rôzneho charakteru)  
Rozširovanie spolupráce s inými ZUŠ na Slovensku ale aj v zahrani�í 

Riziká
Pretrvávajúce slabé finan�né ohodnotenie všetkých zamestnancov (odchod zamestnancov do 
lepšie ohodnotených profesií) 
Limitované finan�né prostriedky v rámci normatívneho financovania 
Vjazd motorových vozidiel do areálu školy (ohrozenie života detí – dlhodobo neriešený 
problém) – treba rieši�
Nedocenenie významu existencie ZUŠ na Slovensku zo strany vládnych autorít 
�ahostajnos� širšej verejnosti ku kultúrnym aktivitám ZUŠ na Slovensku   
  
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium  

Údaje o po�te prijatých žiakov na odborné školy: 

Hudobný odbor 
Michaela �ervenáková            Cirkevné konzervatórium, Bratislava – spev 
pedagóg: Zdenka Zemková 

Tomáš Michal�ák                    Konzervatórium, Bratislava – elektrická gitara 
pedagóg: Ján �in�ura 

Výtvarný odbor 
Juraj Suroviak                    Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva,   
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová  Sklenárova 7, Bratislava – animovaná tvorba 

Lucia Uhrínová                        Fakulta architektúry STU, Bratislava 



pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová 

Lenka Vavrincová                   Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva,  
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová  Sklenárova 7, Bratislava – animovaná tvorba 
XI. �alšie informácie o škole 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  
V školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 

2. Spolupráca školy 

2.1. RODI�, ŽIAK ZUŠ Eugena Sucho�a poskytuje umelecké 
vzdelanie žiakom od predškolského veku až po 
dospelých a vytvára podmienky na prezentáciu 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola 
pravidelne informuje rodi�ov a zákonných 
zástupcov o prospechu a dosiahnutých 
výsledkoch žiaka.  
Žiak a zákonní zástupcovia spolupracujú 
s triednymi u�ite�mi a školou. Podporujú ju v jej 
aktivitách v rámci Dúbravky, Bratislavy ale aj 
Slovenska a zahrani�ia. V niektorých prípadoch 
bývajú iniciátormi prezenta�ných aktivít školy. 

PRÁVNICKÉ OSOBY 2.2. 
- MŠVVaŠ SR 

- KŠÚ BA 
- MPC BK  

- NADÁCIE, OB�IANSKE 
ZDRUŽENIA 
- BRATISLAVSKÉ a INÉ  
PARTNERSKÉ ZUŠ 

- MATERSKÉ ŠKOLY 
- CENTRÁ VO�NÉHO �ASU 
v BA 
- SND, SF, SNG 

- DK DÚBRAVKA 

- Asociácia u�ite�ov hudby 
Slovenska (AUHS) a medzinárodné 
hudobné organizácie EPTA, ESTA, 
EMCY, EMU-Slovakia (Asociácia 
ZUŠ SR) 

- spolupráca na novelizácii školskej legislatívy 
(zákon �. 317/2009 Z.z., ŠVP) 
- koordinácia a podpora v organizovaní sú�aží 
- poskytovanie školení v rámci kontinuálneho 
vzdelávania, poskytnutie výstavných priestorov 
- finan�ná podpora v tvorbe projektov 

- spolo�né kultúrne podujatia (Prešporské 
perní�ky, Pocta Chopinovi, Koncert populárnej 
hudby) 
- poskytovanie vyu�ovacích priestorov 
- spolo�né projekty (DOD prezidenta SR, Slávik 
Slovenska) 
- návšteva kultúrnych podujatí pedagógmi 
a žiakmi školy 
- participácia na aktivitách DKD, organizovanie 
kultúrnych podujatí v priestoroch DKD  
- poskytovanie školení pre pedagógov 
(Pedagogická Dvorana, klavírne semináre), 
�lenstvo sú�aže Mladí klaviristi v EMCY, 
koordinácia organiza�nej a odbornej stránky 
umeleckého školstva v rámci Asociácie ZUŠ SR 

2.3. ZRIA�OVATE	,  



MESTSKÉ ORGANIZÁCIE 
- Magistrát hl. m. SR Bratislavy 

- Miestny úrad (MÚ) BA-Dúbravka

- finan�né zabezpe�enie chodu školy formou 
rozpo�tu, metodické usmer�ovanie v oblasti  
legislatívy, spolupodie�anie sa na rôznych 
kultúrnych aktivitách hl. mesta Bratislava 
(Bratislava pre všetkých) 
- organizovanie kultúrnych podujatí na úrovni 
mestskej �asti, oce�ovanie pedagógov a žiakov 
školy starostom M�

INÁ SPOLUPRÁCA 2.4 
- Vysoká škola múzických umení, 
Konzervatórium Bratislava 
- Hudobné centrum, STV, SRo, 
JOJ, STS Markíza, Dúbravská 
televízia, Dúbravský spravodajca 
a iné médiá 
- Jednota dôchodcov na Slovensku, 
Náru� záchrany, Združenie na 
pomoc �u�om s mentálnym 
postihnutím, Ob�ania za rozvoj 
Dúbravky, Matica slovenská, 
sociálne, zdravotné a iné inštitúcie 
(Domovy dôchodcov a pod.) 

- odborná spolupráca, ú�as� pedagógov škôl 
v porotách sú�aží organizovaných ZUŠ 
- mediálna podpora, propagácia podujatí školy 

- tvorba kultúrnych programov pre dané 
inštitúcie 

Na záver vyjadrujem po�akovanie všetkým už vyššie uvedeným inštitúciám, ale hlavne 
mojim kolegom – pedagógom  za tvorivos� v umení a výbornú spoluprácu.  

MMOOTTTTOO ŠŠKKOOLLYY
��������

 „Umenie je jednou z mála možností ži� život radostne, naplno a uchováva� ho, nielen pre 
toho, kto umenie tvorí ale aj pre toho, kto ho prijíma“.   Heinrich Böll 
  

Bratislava: 31.08.2011 

Vypracovala na základe podkladov zástupcov riadite�a Mgr. art. Ivana Ková�ika a Mgr. art. 
Moniky Rahlovej Zuzana Horváthová, riadite�ka ZUŠ Eugena Sucho�a. 

�
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej 
umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava za školský rok 2010/2011 

I. Základné informácie o škole 

a)Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 
Bratislava 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Istrijská 22, 84107 Bratislava 
Kontakty:  

tel.:  +421 2 6476 1142  
fax:  +421 2 6476 1142  www.umelecka-skola.sk 
e-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk  

b)Vedúci zamestnanci školy 
Meno riadite�a: Mgr. Vladimír Dianiška 
Volebné obdobie: 2007-2012  
    
�alší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s ur�ením ich funkcie: 
Mgr. Júlia Pokludová, PhD.  zástupky�a riadite�a 
Milan Jendruch  štatutárny zástupca riadite�a 
Jarmila Kirinovi�ová   vedúca nepedagogických zamestnancov 

c)Údaje o rade školy  

�lenovia RŠ: 

Oto Gregor     predseda (delegovaný zria�ovate�om)  
Mgr. Miloš Duchoslav   podpredseda (delegovaný za rodi�ov) 
Eva Jandošová    �len (delegovaná  zria�ovate�om) 
Ing. Arch. Eva Vargová �len (delegovaná zria�ovate�om) 
Ing. Klaudia Košíková   �len (delegovaná  zria�ovate�om) 
Dagmar Mrvová  �len (delegovaná za rodi�ov) 
Alena Rímková  �len (delegovaná za rodi�ov) 
Pavol Be�uška  �len (delegovaný za rodi�ov) 
Zinaida Špa�ková  �len (delegovaná za pedagogických zamestnancov) 
Mgr. Terézia Balážová �len (delegovaná za pedagogických zamestnancov) 
Jarmila Kirinovi�ová  �len (delegovaná za nepedagogických zamestnancov) 

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011: 

28.9.2010 – prerokovanie Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a pod- 
         mienkach základných umeleckých škôl za školský rok 2010/2011 

15.2.2011 – prerokovanie Správy o hospodárení za rok 2010 

d)Iné poradné orgány riadite�a školy  
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Umelecká rada – zasadá spravidla 2x (október a jún) po�as školského roka, vyjadruje sa 
k plneniu UP, ŠkVP  

Pedagogická rada – zasadá spravidla v prvý utorok v mesiaci, kde sa okrem štandardných 
záležitostí súvisiacich s VVP, riešia klasifika�né prípady a pod. 

II. Údaje o žiakoch školy/de�och ŠZ  
(K termínom 15. 9. 2010  k 30. 6. 2011)  

a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ)
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium:    159 ž.        Z toho deti MŠ: 32 ž. 
Hudobný odbor: I.st.:   171 ž. 
     II.st.:     39 ž. 
                          ŠPD:      30 ž.     
Po�et žiakov rozšíreného štúdia HO:     5 ž.                   Z toho absolventi k 30.6.2011:19 ž. 
Tane�ný odbor: I.st.:       51 ž. 
               II.st.:        4 ž.                    Z toho absolventi k 30.6.2011:5 ž. 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia TO:     0 ž. 
Výtvarný odbor: I. st.:  115 ž. 
      II.st.:       5 ž. 
     ŠPD:        5 ž.        Z toho absolventi k 30.6.2011:4 ž. 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia VO:    0 
Literárno-dramatický odbor:  

    I. st.:     63 ž. 
      II.st.:      10 ž.                  Z toho absolventi k 30.6.2011:11 ž. 
      ŠPD:        5 ž.  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia LDO:  0 
Spolu stav k 30. 06. 2011: 665 žiakov  
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2011: 169 ž 

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ)    

Žiaci prípravného ro�níka sa neklasifikujú, dostali potvrdenie o absolvovaní prípravného 
štúdia.  

Prospech: 
PŠ spolu:    159 potvrdenie o absolvovaní 
Prospel s vyznamenaním   347 žiakov 
Prospel    152 žiakov 
Neprospel        7 žiakov 

Vyhodnotenie a komentár 

Hodnotenie žiakov prebehlo v súlade s vyhláškou 324/2008 o základnej umeleckej škole,   
s metodickým pokynom MŠ a vnútornými kritériami jednotlivých umeleckých odborov. 
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c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a u�ebné odbory a ich zameranie 
(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2010/2011*) 

Odbor audio-vizuálnej a multimediálnej tvorby 
  
  Odbor, ako „nová�ik“, potvrdil svoju opodstatnenos� a perspektívu �alšieho rozvoja 
najmä svojou prácou a prezentáciou.   
Založený bol v školskom roku 2010/2011. 
Výchovno – vzdelávací proces realizuje kvalifikovaný pedagóg Mgr. Mária Dúbravská. 
Vyu�ovanie prebiehalo v súlade s doteraz platnými u�ebnými plánmi. 

V tomto odbore  bol výchovno-vzdelávací proces zameraný na rozvíjanie fotografickej 
predstavivosti, práci s kamerou a strihom. Využíval hru svetla a tie�a, farieb jednotlivých 
ro�ných období, zameriavali sa na spolo�nú prácu s kamerou, pri ktorej žiaci spolupracovali 
na jednom projekte. Zárove� spolupracoval celý tím na  vytváraní jedného spolo�ného celku – 
najmä pri strihu filmu. 
  Žiaci spolu s pedagógom participovali, okrem prezentácií  na podujatiach školy, aj na 
projekte „Literárny ve�er Ruda Slobodu“ ktorý realizuje škola v spolupráci s M� Bratislava - 
Devínska Nová Ves.  prezentácii prác na koncertoch...) 

Odbor bol otvorený po tom, ako boli vytvorené u�ebné plány a osnovy a ako bol 
schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.  Vznikol zo základov, ktoré boli už 
predtým vytvorené v rámci výtvarného a literárno – dramatického odboru. Má ve�kú 
perspektívu, vyžaduje si vyspelejších žiakov s ur�itým spolo�enským rozh�adom a estetickým 
vkusom. 

Zoznam ostatných študijných odborov  

V našej základnej umeleckej škole prebiehala výchovno-vzdelávacia �innos� v hudobnom, 
tane�nom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore v prípravnom štúdiu, v I. a II. stupni 
základného umeleckého vzdelávania a v štúdiu pre dospelých: 

Hudobný odbor:  
tvorí ho oddelenie klávesových nástrojov, ktoré má tieto predmetové komisie (PK): 

PK klavír a organ 
PK keyboard a cimbal 
PK akordeón 

Oddelenie strunových nástrojov s týmito predmetovými komisiami: 

PK husle a viola 
PK violon�elo 
PK gitara a elektrická gitara a basgitara 

Oddelenie hudobnovedných predmetov: 

PK hudobná náuka 
PK kompozícia 
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Oddelenie dychových a bicích nástrojov: 

PK dychových nástrojov (zobcová flauta, prie�na flauta, klarinet, saxofón, trúbka, trombón, 
eufónium), hra v tane�nej a džezovej skupine 
PK bicích nástrojov (rytmické a melodické bicie nástroje a percussie) 

Oddelenie vokálnej hudby: 

PK spev a hlasová výchova, zborový spev 

Hudobný odbor navštevovali žiaci v prípravnom štúdiu, v I. a II. stupni základného štúdia a v 
štúdiu pre dospelých. 

Tane�ný odbor:  

PK tane�ného odboru 

Predmety v tane�nom odbore: tane�ná príprava, klasický, �udový, moderný tanec, jazzový a 
kreatívny tanec, súborová prax. 
V tane�nom odbore sme mali žiakov v prípravnom štúdiu a v I. stupni základného štúdia. 

Výtvarný odbor: 

Chod výtvarného odboru koordinuje predmetová komisia výtvarného odboru.  

Predmety: 
- plošné práce (kresba, ma�ba, grafika),  
- oboznamovanie sa s prvkami �udovej tvorivosti, 
- priestorové práce (modelovanie, keramika, vytváranie rôznych objektov, postáv z rôznych 
materiálov) 
- fotografia 
- film a video 

Výtvarný odbor navštevovali žiaci prípravného štúdia, žiaci I. a II. stup�a základného štúdia a 
štúdia pre dospelých. 

Literárno-dramatický odbor: 

Literárno- dramatický odbor je v škole zastúpený predmetovou komisiou LDO. Výchovno-
vzdelávací proces prebiehal v hereckom a bábko - hereckom oddelení. Navštevovali ho žiaci 
v I. a II. stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých.  

Dodržiavanie u�ebných plánov

-Vo všetkých odboroch sa postupovalo pod�a aktuálne platných u�ebných plánov, ktoré boli   
v zásade dodržiavané.  
-Prípadné odchýlky ani  z�aleka nedosahujú  povolený rozsah  ich úpravy, ktorý je uvedený  
v u�ebných plánoch.  
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-V hlavnom predmete boli dodržiavané v plnom rozsahu. 
-Ich menšie úpravy vyplynuli zo žiadostí rodi�ov žiakov o oslobodenie z niektorých 
povinných predmetov, resp. povolením individuálneho štúdia v daných predmetoch. 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 
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HO 25 26 10 13 1-DV�

TO 2 2 2 0 0 

LDO 2 3 3 0 0 

VO 3 3 2 0 0 

AMO 1 1 1 0 0 

Spolu: 33 35 18 13 1-DV�

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 
Všetci u�itelia sp��ajú kvalifika�né požiadavky po odbornej i pedagogickej spôsobilosti. 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
Vyhodnotenie a komentár. 

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 

Uvádzanie do praxe 1 1   

Priebežné      

Špecializa�né inova�né     

Špecializa�né kvalifika�né     

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 1  1  
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Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 

Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
Vyhodnotenie a komentár: V školskom roku 2010-2011 reprezentovalo našu ZUŠ na 
sú�ažiach z hudobného odboru 11 žiakov z tried 5 pedagógov: 
Pedagóg: Ivica Gabrišová   
Sú�aže a ocenenia jej žiakov: 
5.- 8.5.2011 Medzinárodná sú�až „Flautiada“- Katarína Dická a Zora Mrvová – prie�na 
flauta - umiestnené v striebornom pásme. 
I. Gabrišová  - ú�astní�ka poroty na sú�aži „Nitrianska lutna“, 13. 5. 2011.  

Pedagóg: Terézia Balážová 
Sú�aže a ocenenia jej žiakov: 
6.4. – 7.4. 2011- Gitarová sú�až v Bojniciach - Jakub Ondejka zlaté pásmo v 2. kat.,  
Andrej Kudlá� a Tomáš Iványi strieborné pásmo 
22.3. 2011 Sú�ažná prehliadka „Mladí gitaristi“, Bratislava, ZUŠ E. Sucho�a 
Jakub Ondejka umiestnenie v zlatom pásme v 3. kat. 
Šimon Ková� umiestnenie v striebornom pásme v 1. kat. 
Andrej Kudlá� umiestnenie v zlatom pásme v 1. kat. 
Terézia Kotrb�íková umiestnenie v zlatom pásme v 1. kat. 

Pedagóg: Zuzana Rahlová 
Sú�aže a ocenenia jej žiakov: 
15.- 16. 4. 2011 Sú�až „Mladý violon�elista Slovenska“ v Kežmarku  - Dana Duchoslavová  
- violon�elo - 2. miesto v 2. kategórii.  

Pedagóg: Matej Vrábel 
Sú�aže a ocenenia jeho žiakov na klavírnych sú�ažiach: 
„Mladí klaviristi“, Bratislava, ZUŠ E. Sucho�a,  24. - 25.11.2010- Tomáš Duchoslav,  
2. miesto – 5. kategória   
“Schneiderova Trnava” 31.3.2011-  Tomáš Duchoslav, 2. kategória – zlaté pásmo (ví�az 
kategórie), Viera Duchoslavová, 3. kategória – zlaté pásmo 
1.6. 2011 – „Festival Ivana Ballu - Klavírna Orava Kláry Havlíkovej“ v Dolnom Kubíne, 
4- ru�ný klavír, 1. miesto v 2. kat. T. Duchoslav, V. Duchoslavová.  

Pedagóg: Júlia Bartková      
Sú�aže a ocenenia jej žiakov: 
„Mladí klaviristi“, Bratislava, ZUŠ E. Sucho�a,  24. - 25.11.2010 - Mária Viteková,  
3. miesto v  3. kategórii.  

 V školskom roku 2010-2011 reprezentovalo našu ZUŠ na sú�ažiach z Výtvarného 
odboru 9 žiakov z tried 3 pedagógov: 
Sú�aže a ocenenia žiakov: 
„Slovensko - krajina v srdci Európy 2010“ - diplom 1. miesto v I. kat. Samuel Gubi�
z triedy Mgr. T. Kuzmovej,   
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„Svet okolo nás“ - diplom za ocenenú prácu XIII. ro�níka detskej výtvarnej tvorby v Prešove 
– Petre Gálusovej PŠ z triedy Mgr. T. Kuzmovej,  .     

Výsledky sú�aže „Geológia a životné prostredie, prírodné zaujímavosti v mojom okolí“
pri príležitosti 70.výro�ia založenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra –  

- diplom za jedno z prvých troch miest aspo� u jedného z porotcov v I. kategórii 
Adamovi Pokludovi, 5.ro�. z triedy akad. soch. A. Horváthovej,  
- diplom za jedno z prvých troch miest aspo� u jedného z porotcov v I. kategórii  
Terézii Táborskej, 3. ro�. z triedy Mgr. T. Kuzmovej,   
- diplom za jedno z prvých troch miest aspo� u jedného z porotcov v II. kategórii  
Eme Hrubej, 5. ro�. z triedy Mgr. T. Kuzmovej,  
- diplom za jedno z prvých troch miest aspo� u jedného z porotcov v II. kategórii  
Matejovi Morav�íkovi, 6. ro�. z triedy Mgr. I. Malovaného,  
- diplom za jedno z prvých troch miest aspo� u jedného z porotcov v II. kategórii 
Tereze Poljakovej, 2./II.st. z triedy Mgr. I. Malovaného.    

Geografický ústav SAV Ví�azi sú�aže „Detská mapa sveta 2011“ –  
ocenená práca Zuzany Šev�ovi�ovej– II. kat. z triedy Mgr. T. Kuzmovej,  
„Dielo tvojich rúk“ – celoslovenská sú�až. Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. 
Lukáša, Topo��any. - Jakub Valent, kat. materské školy z triedy Mgr. T. Kuzmovej,   
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Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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Údaje o po�te NZ školy k 30.6.2010 
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Priemerné platy zamestnancov školy 

a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ  v roku 2010 predstavoval sumu :712,- €
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca v roku 2010 predstavoval sumu: 483,20 € 
(vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 
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IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
(Uvádza� len vlastné aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy) 
  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

16 x Interné koncerty školy 326 žiakov 
+ 
25pedagógov

Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Jesenné múzy  v  Zichyho 
paláci, 22.11.2010 

17ž.+12ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Mikulášsky koncert, 1.12.2010 
Kostol Ducha Svätého, DNV 

100ž.+20ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Viano�ný  vinš, 14.12.2010   
Istra Centrum 

53ž.+13ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Viano�ný koncert,  
15.12.2010  
Vajnory 

19ž.+3ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

„Jarné melódie“ v Zichyho 
paláci, 16.3.2011 

31ž.+14ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Malý koncert populárnej 
hudby 
Koncertná sála ZUŠ,  
23.3.2011 

21ž.+9ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Koncert Ku D�u matiek  
Kostol Ducha Svätého, DNV  
11.5.2011

38ž.+14ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Koncert ku D�u rodiny 
Istra Centrum, 17.5.2011 

42ž.+10ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Absolventský koncert 
Zichyho palác 
18.5.2011 

10ž.+8ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Absolventský koncert  
Koncertná sála  ZUŠ 
25.5.2011 

10ž.+8ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Koncert u�ite�ov,  
Kostol Ducha Sv., DNV 
1.6.2011 

14ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Hudobno – divadelné 
predstavenie LDO – Slncový 
kô�, DK Devín, 18:00 hod. 

15ž. + 4 
ped. 

Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne 
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Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  

Názov podujatia Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie 
žiakov 

Omša vo Weitovom lome, 
15.9.2010,  
org. Rím.- kat. farský úrad v 
DNV 

23ž.+6ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom a 
spolo�enskom živote v regióne

Babi�ka roka, 27.10.2010  
org. Klub dôchodcov v Dev. N. 
Vsi 

6ž.+ 1 ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Viano�né posedenie, 4.12.2010 
org. Klub dôchodcov v DNV

 20 ž.+7 
ped. 

Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Viano�né trhy, 4.12.2010  
org. Istra Centrum v DNV 

14 ž. 
+6ped. 

Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Mikuláš náš, 5.12.2010 
org. Istra Centrum v DNV

20ž+4ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Ve�kono�né tradície, 10.4.2011
org. Istra Centrum v DNV

12ž.+8ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Bratislava pre všetkých, 16.-
17.4.2011 
Koncerty v Pálfyho 
a Primaciálnom paláci. 
Koncert na hl. námestí  
org. Magistrát hl. mesta 
Bratislavy 

102 ž.+ 
30ped.  

Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Festival slovenskej národnej 
piesne, 29.5.2011,  
org. Matica slovenská v DNV 

15ž.+6ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

De� detí v DNV, 4.6.2011 
Org. Ob�ianske združenia 
a Neziskové org. V DNV 

45ž.+10ped. Prezentácia  ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov, podie�anie sa na kultúrnom živote v 
regióne

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

Vyzývate� na 
predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt školy
Názov projektu Cie� projektu a cie�ová skupina 

Termín za�atia 
realizácie a 
ukon�enia 
realizácie 

org. Istra Centrum 
a ZUŠ Istrijská 22, 
spolo�ný projekt 

Karneval Prezentácia  ZUŠ, 
sebarealizácia žiakov 
a motivácia detí v DNV 

17.2.2011 

ZUŠ Istrijská 22,  
 A ZUŠ E. Sucho�a, 
Batkova 2, Bratislava,  
vlastný projekt 

Koncert populárnej 
hudby 

Prezentácia  ZUŠ, 
 sebarealizácia a motivácia 
žiakov 

15.3.2011 
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ZUŠ Istrijská 22, 
vlastný projekt 

Výchovné koncerty Tematicky zamerané programy 
pre deti rôznych vekových 
skupín v rozpätí 4 – 10 rokov. 
V programoch ú�inkovali žiaci 
ZUŠ i u�itelia ZUŠ 

5.-6.5.2011 

SNM - Múzeum 
kultúry Chorvátov na 
Slovensku v DNV a 
ZUŠ Istrijská 22, 
spolo�ný projekt 

Výstava prác žiakov 
VO ZUŠ Istrijská 22 

Prezentácia  výtvarného odboru 
v ZUŠ, motivácia detí, 
spolupráca so SNM, prínos do 
kultúrneho diania v M� BA 
DNV 

23.5.2011 – 
13.6.2011 

ZUŠ Istrijská 22,   
vlastný projekt 

Slávnostný koncert  

pri príležitosti 10. výro�ia 

založenia ZUŠ Istrijská 

22, Zrkadlová sie�, 

Primaciálny palác 

Ahoj prázdniny  
Hudobno-tane�ný 
program pri 
príležitosti 10. výro�ia 
založenia ZUŠ Istrijská 
22 v DK Dúbravka

Realizácia projektu „Hudba 
spája“,  v ktorom sa predstavili 
žiaci   ZUŠ Istrijská 22 a ZUŠ 
Semily (�R). Projekt bol 
organizovaný s podporou 
grantového programu „Ars 
Bratislavensis“ 

14.a 15.6. 
2011

Školu, mesto, �i mestskú �as� reprezentujú aj orchestre a súbory. Na škole pôsobia : 
• Dychový orchester FOR Bratislava    14 
• Slá�ikový orchester      10 
• Súbor �udovej hudby – �udovka       5 
• Súbor tradi�ných chorvátskych nástrojov �rip    8 
• Spevácky zbor Zuškárik      10  
• Divadelný súbor Forbína      10 

Tieto telesá sa podie�ali aj na niektorých vyššie uvedených podujatiach, ú�inkujú však aj 
samostatne. Podie�ajú sa významnou mierou na kultúrnom živote v M�. Spolu odohrali pre 
školy, verejnos� v Bratislave i mimo Bratislavu množstvo podujatí. �íslo sa jednotlivými 
telesami hovorí o po�te ich vystúpení v roku. 

  Každoro�ne sa stretávame s priaznivou odozvou rodi�ov i ostatnej verejnosti na 
podujatia, ktoré organizujeme. Radi prijímame podnety a návrhy od priamych 
„konzumentov“. Tie následne „prekomunikujeme“ v rámci predmetových komisií i umeleckej 
rady a v prípade názorového prieniku, �i zhody ich aplikujeme v nasledujúcich podujatiach.  
V nasledujúcom období bude pozmenená dramaturgia najmä dvoch pravidelných podujatí 
a to: 

1. Mikulášsky koncert – budeme ho realizova� aspo� 2x v „Mikulášskom týždni“ 
pri menšom po�te ú�inkujúcich. Každý koncert bude zameraný pre inú vekovú 
kategóriu. Cie�om je odstráni� „ruchy“, ktoré vyplynuli z ve�kého po�tu ú�inkujúcich 
a tým aj z ve�kého po�tu divákov, �i posluchá�ov. 
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2. Literárny ve�er Ruda Slobodu – po troch ro�níkoch tohto projektu, kedy bol celý 
program zameraný najmä na osobu spisovate�a Rudolfa Slobodu, rodáka z Devínskej 
Novej Vsi, plánujeme upravi� štruktúru programu tak, že ostane nezmenený názov 
podujatia, na pamiatku tohto spisovate�a. Obsah bude však variabilnejší, predstava je 
pripomína� si výro�ia známych slovenských spisovate�ov. V rámci projektu by mohlo 
prebehnú� aj slávnostné vyhodnotenie marcovej literárnej sú�aže pre žiakov 
základných škôl v mestskej �asti, ktorú tam organizuje miestna knižnica. 

V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
Nekonala sa. 

VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ  
Nekonala sa. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
(Uve�te najmä informáciu o stave priestorov, o vykonaných opravách a úpravách, 
o vykonaných revíziách a ich výsledkoch a pod., informáciu o detašovaných 
pracoviskách, informáciu o spôsobe využívania vo�ných priestorov mimo �innosti školy – 
napr. o prenájmoch vlastných priestorov, o vo�ných priestoroch vhodných na prenájom at�. 
Uve�te z poh�adu vlastného hodnotenia uvedených podmienok v súvislosti s plnením 
školského vzdelávacieho programu/výchovného programu, uvedie sa 
dostato�nos�/nedostato�nos� vybavenia škôl/CV� u�ebnými pomôckami, vybavením tried 
a u�ební,  dosiahnuté úspechy v zlepšení podmienok z definovaných zdrojov, ktoré 
odporú�ame uvies� – napr. z 2% daní, sponzorov a pod..) 

 Budova sídla školy, Istrijská 22. 
Stav sa oproti minulým rokov, okrem zmeny správcu, ktorému zárove� budova patrí a ktorým 
je približne od apríla Bratislava, hlavné mesto SR nezmenil. Popisujem ho podrobne 
v správach o výchovno-vzdelávacej �innosti za posledné roky. Takže tu len stru�ne: 

• podkrovie je stále nedokon�ené, rekonštrukcia kúrenia a oprava striech sa 
nerealizovalo. Finan�né prostriedky, ktoré sme mali v roku 2010 na to viazané nám 
boli z ú�tu stiahnuté, nako�ko ani v minulom (volebnom) roku nedošlo k dohode 
medzi vtedajšími predstavite�mi M� Bratislava Devínska Nová Ves (vtedy správcom 
budovy) a Bratislavou – hlavným mestom SR (zria�ovate�om ZUŠ, Istrijská 22). Po 
vo�bách sa za�ali veci rieši� a ostáva dúfa�, že tieto nedokon�ené záležitosti budú aj 
napriek sú�asnému hospodárskemu vývoju �oskoro minulos�ou.  

• �as� interiéru je na hranici používania, do �asti budovy zateká, každú chví�u musíme 
odstra�ova� plesne v niektorých u�ebniach. 

• Okná v celej budove sú za hranicou životnosti. 
Z finan�ných dôvodov sa neuskuto�nili žiadne vä�šie opravy, �i úpravy priestorov školy. 

Vyššie uvedené skuto�nosti sú prí�inou, že máme až 2 druhy dislokovaných pracovísk:  
• pracoviská vo Vajnoroch (ZŠ J. Pavla II. a kultúrne stredisko na Bani�ovej ulici), kde 

pôsobíme na požiadanie starostu M� BA - Vajnory, Ing. J. Mrvu. Cie�om na týchto 
pracoviskách je podpora rozvoja hry najmä na dychových nástrojoch a �udových 
tradícií. 

• pracoviská v M� BA DNV –  (ZŠ I. Bukov�ana 3 a priestory vo Farskom centre) sú 
pracoviskami z nevyhnutnosti, nako�ko kvôli nedokon�eniu podkrovia a ve�kému 
záujmu žiakov o štúdium v našej škole, máme na Istrijskej 22 málo priestorov 
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potrebných pre výchovno-vzdelávací proces. �as� budovy dokonca nemôžeme 
používa� kvôli nevhodným hygienickým podmienkam. 

Okrem priestorov, kde prebieha VVP, nie sú v škole žiadne �alšie vo�né priestory, vhodné na 
vyu�ovanie ani pre inú �innos�. Tie �asti budovy, kde je extrémna vlhkos� využívame ako 
sklad hliny pre výtvarný odbor. Škola neprenajíma žiadne priestory iným fyzickým, �i 
právnickým osobám. 
Vyu�ovanie prebieha v každej u�ebni, aj v zborovni, �i v kancelárii. Nako�ko sú našimi 
žiakmi aj vysokoškoláci, vychádzame im v ústrety, �o sa týka rozvrhu, že v niektoré dni 
vyu�ujeme aj v dopolud�ajších hodinách. Dopoludnia prebiehajú aj pracovné porady, 
zasadnutia pedagogickej a umeleckej rady, ako aj predmetových komisií. V ur�itých 
obdobiach v roku realizujeme v tomto �ase programy pre materské a základné školy, rovnako 
aj výchovné koncerty. 
Z h�adiska priestorovej poddimenzovanosti a pri sú�asnom po�te žiakov, nevidím priestor na 
dlhodobé prenajímanie priestorov školy ani po dokon�ení podkrovia a celkového 
zrenovovania budovy.  
Sú�as�ou budovy Istrijská 22 je aj byt. O podmienkach jeho nájmu nie je škole ni� známe. 
Škola nie je správcom ani ním nebola. A vedenie školy neuvažuje o tom, že by malo vedenie 
budovy v správe, nako�ko ani nemá na to potrebné kvalifikované personálne zabezpe�enie. 

  Stav budovy, jej priestory, priamo neohrozujú vzdelávanie v žiadnom z odborov, ktoré 
u nás žiaci navštevujú. Majú ale vplyv na to, že v niektorých skupinových odboroch, 
vzh�adom k ve�kosti u�ební,   nemôžme, �o do po�tu žiakov, ís� na horné �ísla, ktoré ur�ujú 
u�ebné plány, lebo by tým utrpela kvalita. Po�ty v skupinách musíme jednoducho prispôsobi�
ve�kosti u�ebne. 
Sú�asne však nám daný stav nedovo�uje celkom optimalizova� budovanie odborných u�ební, 
lebo v jednej u�ebni sa strieda po�as týžd�a tane�ný odbor s literárno-dramatickým odborom 
a  odborom audio- vizuálnej a multimediálnej tvorby. Niektoré predmety sme nútení 
vyu�ova� v zborovni, resp. v kancelárii.  
V škole sa za posledné tri roky dobre rozvinula súborová hra. Je to v�aka školskému 
vzdelávaciemu programu, ktorého jedným z pilierov je podpora súborovej hry, hry 
v orchestri, zborový spev, �i vytváranie rôznych hudobných, ale aj iných zoskupení. K už 
zabehanému dychovému orchestru, �i súboru �udových strunových (zvláš� chorvátskych) 
nástrojov  sa pridal slá�ikový súbor, vznikol orchester �udovej hudby – cimbalovka. 
Školu, nad rámec zria�ovate�a, podporujú najmä rodi�ia prostredníctvom rodi�ovského 
združenia, ktoré je aj poberate�om 2% z dane a tým, že niektorí poskytnú škole aj vzdelávací 
poukaz. Niektoré projekty školy podporila aj M� Bratislava Devínska Nová Ves. Škola, resp. 
Rodi�ovské združenie pri ZUŠ Istrijská 22 bolo úspešné aj pri žiadostiach o granty (najmä 
granty mesta –Ars Bratislavensis a Granty PPP a vo�ný �as). 
Rodi�ovské združenie sa významnou mierou podie�a na výchovno-vzdelávacom procese 
v ZUŠ, �i už nákupom hudobných nástrojov a ich následným zapoži�iavaním žiakom, audio – 
video techniky, kostýmov, materiálu pre výtvarný odbor, �i iných u�ebných pomôcok. 
Významne podporuje ú�as� žiakov na sú�ažiach, v podstate by sme sa na sú�ažiach bez jeho 
podpory, z finan�ných dôvodov, nemohli zú�ast�ova�. Uhrádza nájmy sál, opravy hudobných 
nástrojov ako aj ich údržbu at�. Tiež sa finan�ne i osobnou ú�as�ou podie�ajú na realizácii 
školských podujatí, ako aj mestských podujatí , na ktorých sa podie�ajú aj ZUŠ – napr. 
Bratislava pre všetkých. Rodi�ovské združenie je samostatný právny subjekt, v prílohe, po 
súhlase výboru rodi�ovského združenia prikladám jeho revíznu správu za posledný školský 
rok. 
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Vybavenie konkrétnejšie. 
Z h�adiska u�ebných pomôcok má k dispozícii pod�a aktuálnej potreby odbor audio-
vizuálnej a multimediálnej tvorby 2 kamery, notebook, jednoduchý softvér pre strih, 
fotoaparát, data – projektor s plátnom, zo zvukovej stránky je k dispozícii zosil�ova�, 
mixpult, reproduktory, mikrofóny rôzneho druhu a �alšie príslušenstvo. Niektoré 
z vymenovaných pomôcok zdie�a príležitostne s inými odbormi. 
Hudobný odbor bol „obohatený“ o 2 keyboardy, 2 huslí, violon�elo, 2 pozauny a saxofón Es 
alt, orffove nástroje, 25 stojanov na noty a �alšie vybavenie spotrebného rázu (pali�ky na 
bicie kolofónia a pod.) 
Literárno-dramatický odbor a tane�ný odbor  podporilo rodi�ovské združenie v rámci 
audio techniky a kostýmov a keyboard.  

Rodi�ovské združenie sa podie�alo aj na vybavení u�ební kobercami, resp. nábytkom 

VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy v roku 2010 
1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 434 935 € 
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 37 846 € 
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške :  1702 € 

      Použité na nákup u�ebných pomôcok. 
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov 0 (ZRPŠ, ob�ianske združenia): Správa 

o hospodárení, vi�. príloha �. 1 
5. Iné finan�né prostriedky: 0 

IX. Ciele, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  

Splnené úlohy (vi� plán školy na školský rok 2010/2011 v minuloro�nej správe o VV�): 
• otvorenie odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a jeho zabezpe�enie po 

materiálnej stránke 
• so starostom M� Bratislava – Vajnory prebieha diskusia o vytvorení lepších 

podmienok pre vyu�ovanie v ZUŠ vo Vajnoroch. Starosta informoval o zámere 
nadstavby nad sú�asným kultúrnym strediskom Bani�ova, kde by sme mohli ma�
v budúcnosti priestory pre VVP. „Lobing“ v tejto záležitosti prebieha stále. 

• v minulom školskom roku škola okrem tradi�ných projektov realizovala „Seminár 
a koncert k výro�iu R. Schumanna“ v januári 2011, v priestoroch školy.  

• V spolupráci s M� BA DNV realizovala v apríli 2011 3. ro�ník „Literárnych ve�erov 
Ruda Slobodu“. Podujatie sa uskuto�nilo v miestnom Istra Centre.  

• S finan�nou podporou grantu Ars Bratislavensis realizovala projekt s medzinárodnou 
ú�as�ou pod názvom „Hudba spája“ 

• Po rokovaniach riadite�a školy s novým starostom M� BA DNV Milanom Jamborom, 
nastal obrat vo veci odzverenia budovy ZUŠ Istrijská 22 zo správy M� pod správu 
mesta. 

• po�as prázdninového obdobia bol aktualizovaný školský vzdelávací program aj so 
zakomponovaním nového audio – vizuálneho a multimediálneho odboru. 

• VVP bol podporený novými u�ebnými pomôckami (nástroje, materiál, kostýmy, 
audio-video technika a pod.) a výpo�tovou technikou (1 PC) 

• vytváranie možností sebarealizácie žiakov v rôznych umeleckých formách 
(zabezpe�enie vystúpení patri�ným vybavením, �i technickým, alebo materiálnym). 

• rôzne – vi� koncerty, podujatia, sú�aže, spolupráca 
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Nepodarilo sa kvôli nedostatku finan�ných prostriedkov:
-uskuto�ni� rekonštrukciu strechy,  podkrovia, kúrenia 
-v �o najkratšej dobe za�a� s výmenou okien  
- zútulni� a zatraktívni� reprezenta�né priestory školy (koncertná miestnos�), niektoré u�ebne 
a zborov�u, v ktorej sme nútení, kým nebude vyriešené podkrovie, tiež vyu�ova�.  
-rekonštruova� toalety ani v jednom trakte školy. 

X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení  

(Zadefinujte oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosiahlo dobré výsledky (silné stránky), oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� (slabé stránky), oblasti, ktoré hodnotíte ako riziká pre nesplnenie 
daných úloh a príležitosti, ktoré definujú možnosti pre posilnenie silných stránok a odstránenie rizík a slabých 
stránok. Pri slabých stránkach zadefinujte  návrhy opatrení.) 

SILNÉ STRÁNKY 

• kvalita zamestnancov po profesijnej 
i morálnej stránke 

• priaznivá pracovná klíma 
• dobrá poloha školy, krásny areál  
• pomerne slušné vybavenie školy  
• ve�ký záujem o štúdium na škole 
• „vlastná“ budova – pôsobí v nej len naša 

škola 
• kvalitný VVP 
• nárast po�tu súborov, orchestrov rôznych 

druhov a žánrov (�udovka, slá�ikový 
súbor, dychový orchester, gitarový súbor, 
spevácky zbor 

• dobrá komunikácia a spolupráca 
s rodi�ovským združením, s M� DNV, 
s farským úradom a inými organizáciami 

• výborná reprezentácia žiakov na 
sú�ažiach 

SLABÉ STRÁNKY 
• rozpadávajúca sa budova, zatekanie 
• nedostatok finan�ných prostriedkov 
• nedostato�ný po�et pedagógov 

v predmetoch hra na gitare, klavíri 
• klesajúci záujem o hru na husliach a 

akordeóne 
• hluché priestory, ktoré nemožno využíva�
• nutnos� viacerých dislokovaných pracovísk 
• nevhodné priestory pre vyu�ovanie 

v tane�nom odbore (nutnos� prenájmu 
telocvi�ne) 

• slabo odhlu�nené u�ebne (dochádza 
k vzájomnému vyrušovaniu pri VVP) 

• nedostatok vhodných priestorov pre VVP 
v budove školy 

• nedokon�ené podkrovie 
• neregulovate�né kúrenie 
• byt v budove školy 
• nevyhovujúce okná 
• neklimatizované priestory  
• nevyhovujúce hygienické zariadenia 
• neadekvátne priestorové možnosti  
• neadekvátne platy a pri absolventoch  

            konzervatória nedôstojné  až dehonestujúce  
            platy, degradujúce hodnotu vzdelania 
            ve�ká byrokracia, ve�a písomností sa  
           musí urobi�, aby sa „vyhovelo“ zákonu,  
           v skuto�nosti sú to len papiere na založenie  
          (školský vzdelávací program, 
            agenda súvisiaca so zákonom  
            o pedagogických zamestnancoch at�.) 

• nedostatok pedagógov pre niektoré predmety
(klavír, klavírny sprievod) 

PRÍLEŽITOSTI 
• dokon�ením podkrovia a opravou striech  

             by sme mohli takmer celý VVP zmesti�  

RIZIKÁ  
• hrozí zákaz vyu�ovania v �asti školy  

             z hygienických dôvodov (zatekanie, plesne  
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             pod jednu strechu, �o by z dlhodobého  
             h�adiska znamenalo úsporu na nájmoch  
             a bude možné (pri zvýšení rozpo�tu) prija� aj 
              u�ite�ov 

• dokon�ením podkrovia by škola, ale aj  
             mesto, �i mestská �as�, mohli ma�  
             k dispozícii dôstojnú koncertnú miestnos�
             a zlepšilo by sa aj pracovné prostredie  

• rozšírením pedagogického kádra bude  
             možné prija� viac talentovaných  
             uchádza�ov 

• výchovné koncerty a podpora �alších  
             aktivít s cie�om spopularizova� hru na  
             husliach a akordeóne 

• podpora rozvoja odboru audio - vizuálnej 
a multimediálnej tvorby 

             na stenách...) a tým aj �alšie výdavky  
             na prenájom priestorov 

• odchod najmä mladých kvalifikovaných  
             pedagógov, kvôli nízkemu finan�nému  
             ohodnoteniu 

Najvä�ším problémom je chátrajúca budova, v ktorej niektoré �asti sú v havarijnom stave. Od 
zmeny majite�a sa ni� závažné, smerujúce k zlepšeniu neudialo ani po príslušnej 
korešpondencii a telefonátoch. Viac o tom píšem na inom mieste. 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í (meno 
žiaka, názov školy): 3 žiaci 
– Zora Mrvová (prie�na flauta) prijatá na mimoriadne štúdium na Cirkevné konzervatórium  
v Bratislave. Pedagóg: Ivica Gabrišová. 
- Monika Švecová  - prijatá na ŠUV Bratislava. Pedagóg: Anna Horváthová 
- Ondrej Bortlík (herectvo) prijatý na štúdium na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. 
Pedagóg: Zinaida Špa�ková 

Po�et žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity umeleckého zamerania, resp. na základe 
talentových skúšok v SR alebo v  zahrani�í (meno žiaka, názov školy): 2 žiaci 
- Eva Fabová – prijatá na VŠ-architektúry Bratislava. Pedagóg: Anna Horváthová  
- Tomáš Ondriáš (spev) - prijatý na Hudobnú a tane�nú fakultu VŠMU v Bratislave. 
Pedagóg: 
udmila Hudecová. 

XI. �alšie informácie o škole  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

  Škola nemá nadštandardné vybavenie, kontroly sme nemali, zatia�. Dúfam, že 
s odstra�ovaním závad nebudeme musie� �aka� až do ich príchodu. �as� priestorov je na 
hranici používania a �as� sa nevyužíva vôbec, kvôli vlhkosti, plesniam a pod.   
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ 
. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 
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Správa  
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Jána Albrechta 
 za školský rok 2010/2011 

I. Základné informácie o škole 

a)Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky  
Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Jána Albrechta
Adresa: Topo��ianska 15, 851 01 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/63835035 
fax: 02/63835035 www.zusjalbrechta.eu      
e-mail: zusjalbrechta@gmail.com 

b)Vedúci zamestnanci školy 
Meno riadite�a: Lucia Celecová 
Volebné obdobie: 1.7.2009 – 1.7.2014       
�alší vedúci zamestnanci školy: 
1. Mgr. art. Katarína Juríková – zástupca pre hudobný odbor  
2. Mgr. art. Helena Balážová – zástupca pre tane�ný, výtvarný, audio-multimediálny  a literárno – 
dramatický odbor, štatutárny zástupca 

c)Údaje o rade školy  
�lenovia RŠ  
Ing. arch. Jarmila Žákovská, architektka, zvolená zástupky�a rodi�ov žiakov školy,  
zvolená predsedky�a RŠ 
JUDr. Vladimír Janák, advokát, zvolený zástupca rodi�ov žiakov školy 
MUDr. Adriana Kollerová, lekárka, zvolená zástupky�a rodi�ov žiakov školy 
Aneta Jaboreková, zdravotní�ka, zvolená zástupky�a rodi�ov žiakov školy 
Doc. PhDr. PaedDr. Karel Orban, PhD., vedúci Katedry žurnalistiky, delegovaný zástupca 
inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podie�a na výchove a vzdelávaní v ZUŠ J. 
Albrechta 
Mgr. Oliver Kríž, poslanec MZ M� Petržalka, delegovaný zástupca obce 
Jana Panáková, zamestnanky�a oddelenia školstva, delegovaná zástupky�a obce 
Doc. PhDr. Dušan �aplovi�, DrSc.,poslanec MZ hlavného mesta SR Bratislavy, delegovaný 
zástupca obce 
Mgr. art. Vencislava Ilievska, u�ite�ka, zvolená zástupky�a pedagogických zamestnancov 
Martin Vysko�il, u�ite�, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
Ing. Angelika Švajdlenková, tajomník, zvolená zástupky�a nepedagogických zamestnancov 

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011:
16.9.2010 – Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2010, oboznámenie s aktivitami a projektmi školy na rok 2010/2011, 
Nové metodické pokyny 
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21.3.2011 – Prerokovanie a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej �innosti 
a Hospodárskej správy 
8.6.2011 – Prerokovanie a schválenie SWOT analýzy a koncep�ného zámeru rozvoja školy, 
informovanie o plánovaných projektoch 

d)Iné poradné orgány riadite�a školy 
Umelecká rada 
31.8. 2010 – Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 3. ro�ník 
8.9.2010 – Projekty a organiza�né zabezpe�enie plánovaných podujatí 
22.11.2010 – Projekty a ich realizácia, príprava celoslovenskej sú�aže Musica Camerata 
26.1.2011 – Vyhodnotenie správy o �innosti v I. polroku 2010/2011 
30.5.2011 – Koncep�ný zámer rozvoja ZUŠ 
22.6.2011 – Zhodnotenie školského roka 
Gremiálna rada 
31.8.2010 – Príprava nového školského roka 
29.11.2010 – Príprava medzinárodného projektu Géniovia na Dunaji, zhodnotenie 
celoslovenskej sú�aže Musica Camerata, príprava verejných podujatí 
14.3.2011 – Organizácie školskej vernisáže, Bratislava pre všetkých, MSSM Varšava 
21.6.2011 – Zhodnotenie školského roka  
Pedagogická rada 
27.8.2010 – Pedagogicko-organiza�né pokyny, Vnútroškolský a pracovný poriadok, Pracovné 
plány  
2.9.2010 – Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 3. ro�ník, schválenie plánu práce 
školy 
8.9.2010 – Kariérové pozície, školenie BOZP 
22.11.2010 – Klasifikácia žiakov za I. štvr�rok, príprava celoslovenskej sú�aže Musica 
Camerata a medzinárodného projektu Géniovia na Dunaji   
26.1.2011 – Polro�né hodnotenie a klasifikácia žiakov, kontrola triednej dokumentácie 
7.2.2011 – Úväzky pedagógov na II. polrok, zadelenie žiakov na PHN 
18.4.2011 – Klasifikácia žiakov, návrhy na projekty a spoluprácu 
22.6.2011 – Zhodnotenie školského roka 
27.6.2011 – Prerokovanie a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej �innosti   
  
II. Údaje o žiakoch školy 

(K termínom 15. 9. 2009 a  k 30. 6. 2010 )  

a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ)
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: spolu -86,TO-41,VO-11, LDO-5, HO-29   z toho deti MŠ: 36 
Hudobný odbor: 381 spolu, I.- 253, II.- 79, ŠPD- 49 
z toho absolventi k 30.6.2011 Po�et žiakov: 20  
rozšíreného štúdia HO: 4 spolu 

Tane�ný odbor: 134 spolu, I.- 93, II.-0, ŠPD-0,   
z toho absolventi k 30.6.2011: Po�et žiakov: 12                                                                      
rozšíreného štúdia TO: 0 

Výtvarný odbor: 118 spolu, I.-70, II.- 14, ŠPD- 23    
z toho absolventi k 30.6.2011: Po�et žiakov: 4  
rozšíreného štúdia VO: 0 
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Literárno-dramatický odbor: 42 spolu,I.-37, II.-0, ŠPD-0 
z toho absolventi k 30.6.2011: Po�et žiakov: 0  
rozšíreného štúdia LDO: 0 
AMT: spolu I. st. -26 
  
Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ)
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 30.6.2011 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: 106 spolu,TO- 60,VO- 6, LDO- 8, HO- 32   
z toho deti MŠ: 36 

Hudobný odbor: 369 spolu, I.- 238, II.- 84, ŠPD- 47 
z toho absolventi k 30.6.2011:  
Po�et žiakov: 18 spolu, /z toho 2 žiaci opakujú absolventský ro�ník/ 
rozšíreného štúdia HO: spolu 4 

Tane�ný odbor:74 spolu, I - 74, II - 0, ŠPD- 0,   
z toho absolventi k 30.6.2011: Po�et žiakov:  12                                                                  
rozšíreného štúdia TO: 0 

Výtvarný odbor: 99 spolu, I.- 71, II.- 24, ŠPD- 4     
z toho absolventi k 30.6.2011: Po�et žiakov: 4 
rozšíreného štúdia VO: 0 

Literárno-dramatický odbor:  19 - spolu,I.- 19, II.- 0 , ŠPD- 0 
z toho absolventi k 30.6.2011: Po�et žiakov: 0  
 rozšíreného štúdia LDO: 0 

AMT: spolu 16 – I.st. 

Spolu stav k 30. 06. 2011: 683 

Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2011: 
HO- 101 
TO- 35 
VO- 28  
LDO- 28 
AMT- 11 

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
Vyhodnotenie a komentár 
Prípravný ro�ník absolvovalo: 106 žiakov 
Prospeli s vyznamenaním:       484 žiakov 
Prospeli:                                   51 žiakov 
Neklasifikovaní:               13 žiakov 
Pod�a hlásených údajov na závere�nej klasifika�nej porade v školskom roku 2010 / 2011 z 
celkového po�tu 683 žiakov prospelo s vyznamenaním  70, 863 % žiakov , prospelo 7, 467% 
žiakov školy a neklasifikovaných bolo 1, 963% žiakov ZUŠ.  
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Vedenie školy hodnotí výsledky pedagogickej �innosti  ako ve�mi dobré. Úlohou bude zníži�
po�et neklasifikovaných žiakov.  
Nako�ko sme umelecká škola a prospech žiaka závisí aj od jeho talentu a dispozícií 
považujeme klasifikáciu našich žiakov na dostato�nej úrovni. 

c) Novozaložené študijné odbory a u�ebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2010/2011*) 
Vo Výtvarnom odbore sa v tomto školskom roku za�alo vyu�ova� štúdium Animovanej tvorby, 
ktoré je zamerané na prácu s pohyblivým obrazom. Cie�om vyu�ovania tohto predmetu je 
poda� základnú definíciu obrazu v pohybe s následnou aplikáciou do praktického výstupu 
(animácia). 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 

Š
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HO 30 30 11 16 0 

TO 3 3 3 0 0 

LDO 1 1 1 0 0 

VO 3 3 2 1 0 

Iné 4 + riadite�ka 4+riadite�ka 4+riadite�ka 0 0 

Spolu: 42 42 21+riadite�ka 17 0 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 

Uvádzanie do praxe 6 6 ukon�ené 25.5.11 2.9.2010 

Priebežné  4 - trvá - 

Špecializa�né inova�né - - - - 

Špecializa�né kvalifika�né 4 - trvá - 

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 1 trvá 02/2013 16.2.2011 
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Vzh�adom na to, že mnohé inštitúcie predkladajú v terajšom období rôzne formy vzdelávania, 
pedagógovia majú vô�u sa priebežne vzdeláva� a dop��a� si svoje poznatky v odbornej 
i pedagogickej oblasti. Využívajú najmä štúdium kontinuálneho vzdelávania v MPC 
v Bratislave, ale študujú i na VŠ magisterské i postgraduálne štúdium, ktorými skvalit�ujú aj 
úrove� ZUŠ J. Albrechta.     
Vedenie školy úspešne pracuje na osvete a vysvet�uje potrebu  kontinuálneho vzdelávania. 
V školskom roku 2011/2012 sa po�et zamestnancov, ktorí sa prihlásili na kontinuálne 
vzdelávanie zvýšil. 

I. Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ:  
I. polrok: 

III. ro�ník celoslovenskej sú�aže v komornej hre žiakov ZUŠ Musica Camerata Ján 
Albrecht 2010: 
Strieborné pásmo v I. kategórii získalo Komorné duo – štvorru�ná hra žiaci  E. Porges  
(z triedy ped. K. Fraitovej) a A. Barczi ( z triedy ped. A. Olej�ákovej) 
Zlaté pásmo v II. kategórii získalo Klavírne duo – R. Szabóová, A. �ináková ( z triedy ped. M. 
Vizváriovej) 
Strieborné pásmo v II. kategórii získalo: 
Komorné trio – Z. Bystrická, M. Be�ková, �. Srnková ( z triedy ped. M. Vysko�ila a ped. I. 
�ažkého) 
Komorné duo – L. Hrobárová, B. Drugdová (z triedy ped. I. �ažkého a ped. K. Fraitovej) 
Komorné trio – M. Be�ková, M. Volarik, Z. Bystrická ( z triedy ped. M. Vysko�ila a ped. Bc. 
J. Lindtnerovej) 
Zlaté pásmo v IV. kategórii získalo Komorné trio – S. Macharová, J. Pechová, B. Drugdová ( 
z triedy ped. D. Tóthovej a ped. K. Fraitovej) 

Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 

I. polrok: 
Úspech zaznamenalo  o. i.  vystúpenie nášho žiaka Ondreja Bajana s Pražskou komornou 
filharmóniou v rámci IV. ro�níka sú�aže Talent Prahy 5, ktoré sa konalo d�a 24. 1. – 26. 1. 
2011 v Národnom dome na Smíchove v Prahe. Pod dirigentskou taktovkou svetoznámeho 
dirigenta Leoša Svárovského z triedy ped. Dariny Tóthovej úspešne reprezentoval Bratislavu 
na vystúpení a  predniesol na koncerte ví�azov P. I. �ajkovského Net to�ko kto znal a C. 
Francka Panis angelicus . 

II. polrok: 
Riadite�ka ZUŠ J. Albrechta Lucia Celecová predniesla reprezenta�ný príspevok 
audiovizuálnej  a multimediálnej tvorby  na Cene  Dunaja - Prix Danube 2010 – 20. ro�níku  
medzinárodného festivalu detských filmov. 
4. cenu v III. kategórii v klavírnej sú�aži Klavírna Orava J. Ballu 2011 v Dolnom Kubíne  získala 
žia�ka Barbora Drugdová z triedy ped. K. Fraitovej. 
Zlaté pásmo v klavírnej sú�aži Schneiderova Trnava získal Michal Volarik z triedy ped. Bc. J. 
Lindtnerovej. 
Zlaté pásmo v klavírnej sú�aži Schneiderova Trnava získala  Barbora Drugdová  z triedy ped. K. 
Fraitovej. 
Strieborné pásmo v klavírnej sú�aži Schneiderova Trnava získal Eduard Porges  z triedy ped. K. 
Fraitovej. 
Konkurzu  na dabing  do rozprávky W.Disneyho – Bambi II. sa zú�astnili žiaci ped. Mgr. art. K. 
Holkovej: L. Kamasová, T. Krištof, N. Vozárová, M. Bernátová.
3. miesto v speváckej sú�aži Pop star získal žiak ped. Mgr.art. �. Hudecovej Dávid Šavlík.   
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2. miesto v II. kategórii 7. ro�níka speváckej sú�aže „H�adá sa muzikálová hviezda“ získal 
žiak ped. Mgr.art. �. Hudecovej Dávid Šavlík.   
1. miesto v hudobnej sú�aži v angli�tine Shakespeare získal žiak ped. Mgr.art. �. Hudecovej
Dávid Šavlík.   
Zlaté pásmo na sú�aži Prednášam, teda som v Kremnici v umeleckom prednese  získala žia�ka 
LDO Mária Bernátová  z triedy ped. Mgr. K. Holkovej. 
Cenu poroty vo výtvarnej sú�aži Krídla fantázie získali Natália Bangová a Ivana Pavlíková 
z triedy ped. Mgr.art. V. Deve�kovej a Mgr. Z. Kyselicovej.  
Školskej výtvarnej sú�aže pri píležitosti  sa zú�astnili žiaci Výtvarného odboru: 

I. miesto získal žiak Matúš Hluch z triedy ped. Mgr.art. V. Deve�kovej, 
II. miesto získala žia�ka L. Blahutová z triedy ped. Z. Flimelovej a  
III. miesto získal žiak R. Dubéci z triedy ped. Mgr.art. Z. Kyselicovej. 

Diplom za výtvarnú prácu v rámci Výtvarnej celoštátnej sú�aže Línia v Banskej Bystrici 
získala žia�ka S. Gábrišová z triedy ped. Mgr. art. Z. Flimelovej. 
Ped. Mgr. art. V. Ilievska sa zú�astnila medzinárodného hudobného seminára Liszt 
Progressivo,  ur�eného pre študentov VŠMU z rôznych európskych krajín  v Dvorane VŠMU.  
D�a 23. 6. 2011 nahrala DVD nosiš žia�ka Hody Jahnpour z triedy Mgr. art. Martina 
�ažkého. DVD obsahuje hudobný violon�elový sprievod k Rúfusovým bás�am a pripravuje 
v auguste 2011 svoj krst. Je nahraté v spolupráci s OZ ZHODA v nahrávacom 
štúdiu.(Bzovícka 10, BA)   

Mimoriadne ocenenia získali pedagógovia: 

Mgr.art. Vencsislava Ilievska sa zú�astnila ako �lenka poroty na Medzinárodnej klavírnej 
sú�aži Košice 2011 a na celoslovenskej sú�aži Klavírna Orava v Dolnom Kubíne 2011. 
III. ro�níka celoslovenskej sú�aže žiakov v komornej hre Musica Camerata Ján Albrecht 
2010, ktorú organizuje ZUŠ Jána Albrechta  boli ocenení žiaci týchto pedagógov: 
Mária Vizváriová, Kvetoslava Fraitová, Alena Olej�áková, Jana Lindtnerová, Martin 
Vysko�il, Ivan �ažký. 
Žiak ped. Kvetoslavy Fraitovej získal ocenenie (vyššie uvedené) na celoslovenskej sú�aži 
Schneiderova Trnava 2011. 
Mgr. art. Jana Bílková získala ocenenie primátora mesta Bratislava za dosiahnuté výsledky 
v pedagogickej  �innosti.  
Ped. Kvetoslave Fraitovej bolo udelené �estné uznanie za výborné výsledky a dôstojnú 
reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy primátorom hlavného mesta Milanom 
Ftá�nikom.   

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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Priemerné platy zamestnancov školy 

a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ  v roku 2010 predstavoval sumu : 
752,70 € 

b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu: 
                 472,38 €  

c) (vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 

IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Interný koncert 18 Prezentácia žiakov na verejnosti 
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Interný koncert 28 Prezentácia žiakov na verejnosti

Spolo�ný koncert so žiakmi 
MGS Singapour

25 Koncert spojený so spoznávaním iných kultúr 

III. ro�ník celoslovenskej sú�aže 
žiakov ZUŠ v komornej hre 
Musica Camerata Ján Albrecht 

222 Organizácia celoslovenskej sú�aže žiakov ZUŠ /40 ZUŠ zo  
Slovenska/ a reprezentácia žiakov a pedagógov školy

Mikuláš pre deti v ZUŠ 70 Predviano�né vystúpenie žiakov TO a LDO   

Medzinárodný projekt Géniovia 
na Dunaji

100 Organizácia projektu ZUŠ a reprezentácia žiakov a pedagógov 
školy na verejnosti 

Verejný viano�ný koncert 
v Zichyho paláci

28 Prezentácia žiakov na verejnosti

Výchovné koncerty pre MŠ 
Tupolevova a MŠ Stre�nianska

10 Výchovná �innos� a vedenie k umeleckosti žiakov 

Novoro�ný verejný koncert     
Koncertná sála ZUŠ 

20 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolo�né privítanie Nového roka

Školský karneval 
priestory ZUŠ 

80 Ukážka umeleckej tvorivosti žiakov pri vytvorení vlastnej masky 

Interný koncert v ZUŠ 14 Prezentácia žiakov na verejnosti

Vedomostná školská sú�až 
z predmetu HN 

18 Upevnenie vedomostí z oblasti Hudobnej náuky 

Jarný koncert v spolupráci 
s Štátnym konzervatóriom 

6 Privítanie jari hudbou v spolupráci so žiakmi Konzervatória 

Interný koncert v ZUŠ 24 Prezentácia žiakov na verejnosti

Výchovný koncert MŠ 
Tupolevova a MŠ Jankolova 

17 Výchovná �innos� a vedenie k umeleckosti žiakov

Ve�kono�ný koncert v ZUŠ 28 Prezentácia žiakov v ZUŠ vo ve�kono�nom období

Verejné vystúpenie v Betánii 5 Prezentácia žiakov na verejnosti, povzbudenie starších ob�anov 
BA 

Koncert k D�u matiek 22 Koncert venovaný mamám a starým mamám žiakov ZUŠ 

Výchovný koncert pre MŠ 
Jankolova a MŠ Šustekova 

9 Výchovná �innos� a vedenie k umeleckosti žiakov 

Interný koncert v ZUŠ 30 Prezentácia žiakov na verejnosti

Verejný absolventský koncert 
v Múzeu Jána Cikkera 

15 Prezentácia absolventov HO na verejnosti, zav	šenie štúdia I. a II. 
stup�a 

Vernisáž výtvarného odboru v 
ZUŠ 

35 Prezentácia všetkých žiakov VO v novootvorenom priestore ZUŠ 

Premiéra vystúpenia žiakov 
LDO v ZUŠ 

6 Vystúpenie žiakov LDO pre rodi�ov na motívy dvoch krátkych 
príbehov 

Závere�ný interný koncert 
v ZUŠ 

20 Prezentácia žiakov na verejnosti, posledný verejný koncert v ZUŠ

Slávnostná akadémia TO v DK 
Zrkadlový háj 

112 Závere�ná prezentácia všetkých žiakov TO na verejnosti 

Verejný koncert „Od srdca 
k srdcu“ – koncert bicích 
nástrojov v ZUŠ  

10 Prezentácia žiakov oddelenia bicích nástrojov na verejnosti

Odovzdávanie ocenení Detský 
Oscar žiakom AMT 

25 Za ú�asti A. Banášovej boli ocenené najlepšie filmové práce 
žiakov AMT 

Koncert pre najlepšieho 
kamaráta 

120 Koncert v záhrade školy s hos�om podujatia finalistom Superstar 
M. Harichom 

  

  

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
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Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

Program v rámci podujatia 
Hniezdo záchrany v Dúbravke  

1 Hudobný program v rámci charitatívneho podujatia 

Tri oriešky pre R. Rikkona v CC 
centre Jiráskova 

15 Koncert v spolupráci s klavíristom R. Rikkonom 

Cena Dunaja - Prix Danube 2010 
– 20. ro�ník medzinárodného 
festivalu detských filmov

20 Predstavenie novovznikutého odboru AMT a vystúpenie ZUŠ 
v rámci podujatia 

Konkurz na dabing  do 
rozprávky W.Disneyho – Bambi 
II. 

4 Výber  žiakov ZUŠ do dabingu a samotný dabing v slovenskej 
verzii 

Seminár AUH Rozum a cit 
v procese umeleckého 
vzdelávania vrámci podujatia 
festivalu Nova slovenská hudba 
a tvorivé dielne s koncertom 
„Mladý tvorca na rozhraní“ na 
VŠMU HTF 

3 Vystúpenie žiakov ZUŠ na akademickej pôde VŠMU 

Koncert Polská hudba v kostole 
Svätej Rodiny 

20 Zabezpe�enie a prijatie ú�inkujúcich, aktívna ú�as� žiakov 
a u�ite�ov na koncerte venovanému 200. výro�iu narodenia F. 
Chopina a zabezpe�enie a prijatie ú�inkujúcich v ZUŠ 

Program v rámci podujatia 
Osobnos� Petržalky v hoteli 
Bonbón 

4 Príprava kultúrneho programu k príležitosti ocenenia 
významných osobností Slovenska za ú�asti primátora hlavného 
mesta SR Bratislava 

Program pre Linku detskej istoty 
pred hotelom Carlton 

5 Príprava hudobného  programu v rámci charitatívneho podujatia

Vystúpenie pre seniorov v DSS 
Betánia na Palisádach 

7 Príprava hudobného  programu v rámci charitatívneho podujatia

Viano�ný koncert pre ZŠaGp 
MND Teplická 

20 Prezentácia žiakov na verejnosti

Viano�né pásmo vo vysielaní 
Bratislavskej TV 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti

Festival vody a združenie 
mladých vedcov – program  
v BVS, Devínska cesta 1 

3 Príprava hudobného  programu v rámci slávnostného 
odovzdávania cien žiakom ZŠ

Talent Praha 5 – Koncert 
s Pražským komorným 
orchestrom pod vedením L. 
Svárovského 

1 Medzinárodná reprezentácia ZUŠ J. Albrechta v Prahe

Koncert ku D�u u�ite�ov DK 
Zrkadlový háj organizovaný 
mestskou �as�ou Petržalka 

22 Kultúrny program žiakov ZUŠ venovaný najlepším u�ite�om 
pôsobiacim v školách mestskej �asti Bratislava – Petržalka 
spojený s oce�ovaním najlepších pedagógov  

Koncert v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca pri 
príležitosti oce�ovania u�ite�ov 
primátorom hl. mesta Bratislava 

10 Kultúrny program žiakov ZUŠ  venovaný najlepším u�ite�om 

Vystúpenie pri otvorení 
dostihovej sezóny 

5 Spolupráca s organizátormi podujatí pripravovaných na 
Dostihovej dráhe v Petržalke 

Stretnutie pri strunách Nitra-
synagóga – gitarový koncert 
v rámci cyklu Nitrianska 
hudobná jar 

2 Úspešná reprezentácia a vystúpenie žiakov ZUŠ v rámci cyklu 
Nitrianska hudobná jar  

Polorecitál žia�ky ZUŠ S. 
Macharovej z triedy D. Tóthovej

1 Verejné spevácke vystúpenie žia�ky S. Macharovej za ú�asti 
pedagógov PF UK v Bratislave 
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Bratislava pre všetkých 
Hlavné námestie – vystúpenie, 
výstava 

40 Prezentácia žiakov ZUŠ a ich umeleckých prác na Hlavnom 
námestí, obohatenie programu v rámci podujatia BA pre všetkých

Bratislava pre všetkých 
Primaciálny palác – koncert 

12 Prezentácia žiakov na verejnosti

Bratislava pre všetkých 
Pálffyho palác - koncert 

18 Prezentácia žiakov na verejnosti

Medzinárodná konferencia 
organizovaná ŠpMND a G na 
Teplickej ul. 
/Inštitút pre verejnú správu, M.S. 
Trnavského/  

8 Prezentácia žiakov na verejnosti, obohatenie konferencie 
kultúrnym  programom žiakov ZUŠ

Vystúpenie žiakov ZUŠ na 
Dostihovej dráhe 

10 Spolupráca s organizátormi podujatí pripravovaných na 
Dostihovej dráhe v Petržalke

Exkurzia žiakov v TA3 7 Oboznámenie žiakov ZUŠ s TV TA3 a jej mediálnym prostredím 

4. ro�ník Bratislava Objektívom 
detí a mládeže organizovanej 
Magistrátom hl. mesta SR 
Bratislava 

8 Fotografie žiakov boli uverejnené na stránke Facebook  
s umožnením verejného hlasovania ocenené 

Vystúpenie žiakov TO - De� detí 
Slovan  

20 Prezentácia žiakov TO v rámci podujatia D�a detí  na verejnosti, 
vystúpenie žiakov bolo zmedializované v TV TA3, agentúre 
SITA, TASR

Vystúpenie žiakov – MDD v DK 
Zrkadlový háj 

18 Príprava a prezentácia programu žiakov hudobného a literárno-
dramatického odboru pri  príležitosti D�a detí 

Vystúpenie žiakov – De� detí 
v MŠ Jankolova 

15 Prezentácia žiakov ZUŠ pri príležitosti D�a detí

Vystúpenie žiakov De� detí 
v DK Ovsište 

18                                                 Prezentácia žiakov ZUŠ pri príležitosti D�a detí

Vystúpenie žiakov VO v rámci 
Vernisáže organizovanej 
nadáciou Konrada Adenauera – 
Pastora�ný dom Quo vadis 

10 Prezentácia žiakov VO  na verejnosti

Medzinárodné interpreta�né dni 
klasickej gitarovej hry Banská 
Štiavnica 

3 Úspešné vystúpenie žiakov HO ZUŠ v rámci Majstrovských 
kurzov a reprezentácia ZUŠ 

 Vystúpenie pri príležitosti 
ude�ovania Ceny ministra život. 
prostredia SR – Hotel Bôrik                                              

7 Kultúrny program pri ude�ovaní cien ministra životného 
prostredia SR, zmedializované v STV 

7.ro�ník speváckej sú�aže H�adá 
sa muzikálová hviezda ZUŠ 
Hálkova 

1 Žiak D. Šavlík získal 2. miesto v II. kategórii sú�aže 

Spolo�ný koncert Tane�ného 
konzervatória a ZUŠ v DK 
Dúbravka 

38 Prezentácia ZUŠ – tane�ný odbor z celej Bratislavy 

Stretnutie primátora 
s talentovanou mládežou – 
Zrkadlová sie� Primaciálneho 
paláca – scenár, moderovanie 

2 Poskytnutie mimoriadnych žiakov LDO na moderovanie 
programu 

Medzinárodné stretnutie 
hudobných škôl Varšava - 
verejné koncerty  

24 Konfrontácia našich žiakov so žiakmi umeleckých škôl Strednej 
Európy 

Narodeniny OC Danubia 
v priestoroch pred OC  

12 Ú�as� žiakov TO na kultúrnom programe, spojenom 
s darcovstvom krvi 

Liga proti rakovine – koncert 
žiakov HO - spev 

2 Podujatie spríjemnili  žiaci HO 

Dni Petržalky – Dostihová dráha 3 Ú�as� žiakov HO  na kultúrnom programe

Výtvarná sú�až Línia v B. 
Bystrici 

5 Ocenená S. Gábrišová  
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Výtvarná sú�až Krídla fantázie v 
Púchove 

5 Ocenené N. Bangová, I. Pavlíková 

Koncert pri príležitosti otvorenia 
krízového centra v Petržalke 

3 Poskytnutie kultúrneho programu žiakov HO za ú�asti primátora 
hl. mesta SR Bratislava Milana Ftá�nika a ve�vyslankyne 
Nórskeho krá�ovstva  

Výtvarná sú�až – Slovensko, 
krajina v srdci Európy  

5 Prezentácia Slovenska vo výtvarných prácach žiakov ZUŠ 

Celoslovenská výtvarná sú�až – 
Twister v Bratislave 

5 Prezentácia žiakov VO zo ZUŠ 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

Vyzývate� na 
predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt 
školy/CV�

Názov projektu Cie� projektu a cie�ová skupina 

Termín za�atia 
realizácie a 
ukon�enia 
realizácie 

OZ Do-re-mi pri ZUŠ Medzinárodný projekt 
Géniovia na Dunaji

Prezentácia najlepších žiakov 
z umeleckých škôl – Rakúsko, �echy, 
Ma�arsko, Po�sko a SK s SKO B. 
Varchala 

5.-6.12.2010 

Nadácia Cultura Animi Medzinárodné stretnutie 
hudobných škôl vo Varšave

Konfrontácia našich žiakov ZUŠ 
a žiakov umeleckých škôl zo 
zahrani�ia  

16.-19.6.2011 

Nadácia Pontis Naše mesto Podujatie firemných dobrovo�níkov –
ma�ovanie plota a fasády v priestoroch 
záhrady ZUŠ  

17.6.2011 

Publika�ná �innos� ZUŠ Jána Albrechta  
Medializácia ZUŠ Jána Albrechta 

šk. rok: 2010 / 2011 

Stres ni�ia umením
Správy TV Markíza 27. 8. 2010 

Slovenský rozhlas - október 2010 
TV Bratislava 
Klavirista R.Rikkon a žiaci ZUŠ Jána Albrechta 

Bratislavské noviny 34/2010 
Kam v Bratislave - CC Centrum, Tri oriešky pre R. Rikkona

Petržalské noviny 29. 10. 2010  ro�. 16, �. 21-22,  str. 4 
Nevšedný koncert

Petržalské noviny 23. 11. 2010  ro�. 16, �. 24, str. 10 
Hudba pre deti a mládež

TASR 6. 12. 2010  
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SITA 6. 12. 2010 
TV Bratislava 7. 12. 2010 
TV Markíza - Správy – Zašlá sláva Bratislavy - 7. 12. 2010 
Medzinárodný projekt Géniovia na Dunaji

Bratislavská televízia - TVBA  16.11.2010 
Singapur na návšteve

�asopis Metropol - december 2010 
osobnos� Petržalky

TV Bratislava – viano�né pásmo 

�asopis Metropol - december 2010 
Musica Camerata Ján Albrecht 2010

Petržalské noviny /10. 12./ 2010, ro�. 16, �. 25 – 26, str. 19  
Koncert ví�azov  
3. ro�níka celoslovenskej sú�aže 
Musica Camerata Ján Albrecht 2010 

Petržalské noviny /21. 1./ 2011, ro�. 17, �. 1-2, str. 18 
Kultúra: Viano�ný koncert

pražšká TV TV5 
Talent Prahy 5 

Petržalské noviny /4. 2./  2011, ro�. 17, �. 3, str. 18 
Verejný novoro�ný koncert 

TV Markíza 16. 4. 2011  
Bratislava pre všetkých 

Petržalské noviny /21. 5./ 2011, ro�. 17, �. 11, str. 6 
Ve�kono�ný koncert 

TV TA3 
SITA 
TASR 
CITY LIFE 
Bratislavské noviny 
Kam do mesta 
MDD na Slovane 

Petržalské noviny /21. 5./ 2011, ro�. 17, �. 11, str. 18 
Májový koncert ku D�u matiek 

Petržalské noviny /21. 5./ 2011 ro�. 17, �. 11, str. 18 
Vedomostná sú�až z hudobnej náuky 
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Petržalské noviny /10. 6./ 2011, ro�. 17, �. 12, str. 10 
Absolventský koncert v Cikkerovom múzeu 

Petržalské noviny /10. 6./ 2011, ro�. 17, �. 12, str. 22 
Jarný koncert s hudobníkmi Konzervatória 

STV – Správy  
Vystúpenie pri príležitosti ude�ovania cien primátora 

TV Markíza – Správy - 17. 6. 2011 
Manageri a riaditelia upratovali 
  
Petržalské noviny – 8. 7. 2011 
Závere�ný koncert v Zichyho paláci  
  
V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
V školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou. 

VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ/CV�  
V školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná kontrola Útvarom mestského kontrolóra hl.m. 
SR Bratislavy. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
Opakovane musíme konštatova�, že v oblasti materiálneho zabezpe�enia a sociálnych 
podmienok zamestnancov má  škola výrazné nedostatky, ktoré bez výraznejšej finan�nej a 
technickej podpory zria�ovate�a nie je schopná samostatne vyrieši�. Havarijný stav �asti 
strechy bol odstránený. V�aka podpore zria�ovate�a sa podarilo upravi� hospodársky 
pavilón, ktorý bol zrekonštruovaný na dôstojný vchod do budovy. Vznikli štyri u�ebne pre 
hudobný odbor s vymenenými plastovými oknami, ktoré prinesú úsporu v zabezpe�ení tepla. 
Proces úprav však nie je dokon�ený. V II. polroku školského roka boli upravené schody pred 
vchodom do budovy,  postavená strecha nad schodami a vymenené zna�ne opotrebované 
linoleum v prednej �asti budovy. Vedenie školy zabezpe�ila výmenu osvetlenia za 
 výkonnejšie a tým zabezpe�ila úsporu energií.. 
Vä�šina tried nie je vhodne odhlu�nená.  
V súlade s projektom prebehla �iasto�ná rekonštrukcia a modernizácia budovy. �alšie etapy 
rekonštrukcie sa budú realizova� postupne v budúcnosti. Ke�že finan�ný stav zria�ovate�a je 
komplikovaný, vedenie školy aj jej zamestnanci sa snažia h�ada� iné zdroje (ZRŠ, OZ Do-re- 
mi, iní sponzori...)    
Pedagógovia ZUŠ vyu�ujú okrem hlavného pracoviska Topo��ianska 15aj v ZŠpMNDaG na 
Teplickej 7 a v MŠ Jankolova . Kvalitu výu�by znižuje aj nevyhovujúca kvalita a 
nedostato�ný po�et hudobných nástrojov, z ktorých mali by� už viaceré vyradené. V�aka 
rodi�om škola zakúpila pianína. Aj na�alej je však potrebné dobudova� nástrojový park, 
notový archív, knižnicu. Sú�asne sme v�aka podpore Magistrátu mohli zakúpi� modernú 
audiovizuálnu techniku a po�íta�ové vybavenie školy potrebné na vyu�ovanie nového odboru 
AMT a Štúdia animovanej tvorby v rámci Výtvarného odboru. Problematické je aj finan�né 
ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ale tento problém presahuje 
rámec školy a je všeobecne známy.  
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VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy v roku 2010 
1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 478.416,80 € 
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 51.581,70 € 
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 3.315,00 €  

 boli použité: 3.315,00 €  
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (ZRPŠ, ob�ianske združenia):  

- Ú�et RZ 
5. Iné finan�né prostriedky: 10.107,90 €  

(Túto informáciu zabezpe�í škola aj  priložením Správy o hospodárení za  kalendárny rok 2010).

IX. Ciele, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
Koncep�ný zámer rozvoja školy na školský rok 2010/2011  nadväzoval  na predchádzajúce plány rozvoja školy.  
Medzi základné ciele koncep�ného zámeru rozvoja školy na šk. rok 2010/2011 patrila ekonomická stabilita 
školy, vyriešenie priestorových problémov, ur�enie optimálneho po�tu zamestnancov a žiakov školy tak, aby 
škola vo vyu�ovacom procese sp��ala všetky u�ebné osnovy a zárove�, aby mala škola charakter výnimo�nosti 
a špecializácie. �alším cie�om je stabilizova� zamestnancov vo vedení školy aj v administratíve. 
Ekonomická stabilita a rozvoj školy: 
Budova školy si stále vyžaduje  investície na celkovú rekonštrukciu a reprofiláciu budovy ZUŠ, ktorá sídli 
v budove bývalej materskej školy a detských jaslí. 
V predchádzajúcich obdobiach bola v rámci údržby budov riešená havária strechy z dôvodu masívneho 
zatekania do priestorov školy, havária odpadového potrubia, ako aj oprava a úprava tried, aby bolo možné 
realizova� vyu�ovací proces. Z tohto dôvodu sme so súhlasom magistrátu pristúpili k vypracovaniu projektovej 
dokumentácie na celkovú rekonštrukciu školy. Projektová dokumentácia je ukon�ená a po jej schválení 
Magistrátom sa v roku 2009 zrealizovala rekonštrukcia �asti strechy. Po�as letných prázdnin 2010 bol 
zrekonštruovaný priestor hospodárskeho pavilónu. Investície na celkovú rekonštrukciu a reprofiláciu budovy 
školy sú finan�ne náro�né, ale  z dlhodobého h�adiska výrazne znížia náklady na prevádzku školy. 

X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení  

SILNÉ STRÁNKY 
Medzi silné stránky ZUŠ J. Albrechta nepochybne  
patrí tvorba projektov, pri ktorých škola spolupracuje 
s profesionálmi a zahrani�nými partnermi.  ZUŠ je 
organizátorom najvä�šej celoslovenskej sú�aže 
v komornej hre Musica Camerata Ján Albrecht. Škola 
je úspešná aj pri medializácii svojej �innosti.  

SLABÉ STRÁNKY 
Obmedzené priestorové kapacity 
Neodhlu�nené triedy 
Nástrojové vybavenie – technický stav 
Doplnenie nástrojového parku 
Nízky rozpo�et na bežné výdavky 
Doplnenie technickej vybavenosti školy

PRÍLEŽITOSTI 
ZUŠ J. Albrechta plánuje pokra�ova�
v doterajšom trende aktívnej spolupráce 
s profesionálnymi umelcami, domácimi 
a zahrani�nými projektovými partnermi. Bude 
kontinuálne spolupracova� na skvalitnení 
pedagogického procesu s jasne ur�enou 
zodpovednos�ou tak, ako to je ur�ené v  
predpisoch školy a ro�ných plánoch, ktoré 

RIZIKÁ  
Zastaralý a nefunk�ný nástrojový park po lehote 
životnosti vyžadujúci si nákladné a niekedy aj 
nerentabilné generálne opravy 
Potrebná kúpa �embala pre celoslovenskú sú�až 
Musica Camerata, ( vi� príloha – list predsedu 
poroty ). Zoznam �alších potrebných nástrojov na 
riadite�stve školy. 
Problém s bezpe�nostným zabezpe�ením školy 
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každoro�ne odsúhlasuje pedagogická rada a  
rada školy.  

a vybavením prostriedkov na bežný chod školy. 
Opotrebovanos� techniky, nutná priebežná výmena 
Staré okná a nezateplená budova – nerentabilné 
hospodárenie s energiou 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í (meno 
žiaka, názov školy):  
Marek Olšanský – Stredná polygrafická škola – odbor Reklama 
Samuel Hindy - Stredná polygrafická škola – odbor Grafik digitálnych médií 
Natália Chovancová – Cirkevné konzervatórium – odbor Herectvo 
Michaela Ždímalová – Tane�né konzervatórium Evy Jaczovej 
Natália Balážová -  Tane�né konzervatórium Evy Jaczovej 
Fanni Urbán – súkromná Stredná škola animovanej tvorby 
David Šimon - súkromná Stredná škola animovanej tvorby 

Niektorí talentovaní žiaci sa pripravujú na talentové skúšky na Konzervatórium, ktoré sa 
uskuto�nia budúci školský rok.  
Po�et žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahrani�í (meno žiaka, 
názov školy): 
Veronika Štub�ová – VŠMU – Hudobný manažment 
Veronika Štub�ová – FF UK – Muzikológia 
Niektorí talentovaní žiaci sa pripravujú na talentové skúšky na VŠMU, ktoré sa uskuto�nia 
budúci školský rok.  

XI. �alšie informácie o škole  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V rámci finan�ných možností sa škola neustále snaží vylepšova� psychohygienické podmienky pre 
žiakov skvalit�ovaním tried a priestorov školy. 

2. Spolupráca školy  

3.1. Spolupráca s rodi�mi detí 
Rodi�ia našich žiakov intenzívne spolupracujú pri výchovno-vzdelávacej �innosti, ktorá je 
hlavným cie�om a zámerom ZUŠ. Vytvárajú priaznivé prostredie žiakom pri domácej 
príprave na vyu�ovanie a podporujú ich v možnostiach zapojenia sa do domácej i zahrani�nej 
reprezentácie školy. Škole pomáhajú pri riešení morálnych i finan�ných problémov formou 
rôznych sponzorských darov. Mnohí rodi�ia prispievajú napr. ob�erstvením, potrebným pre 
školské podujatia, �ím vytvárajú príjemnú atmosféru. Niektorí rodi�ia sú aktívne zapojení do 
pripravovaných projektov školy.    

3.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, ob�ianskymi 
združeniami, nadáciami, 
Pri ZUŠ pôsobí OZ Do-re-mi, ktoré bolo nápomocné pri organizácii medzinárodného projektu 
Géniovia na Dunaji. 
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Štatutár OZ Do-re-mi – Mgr. art. Helena Balážová, zástupky�a riadite�ky 
Rok za�atia spolupráce: 2006 
Konkrétne formy spolupráce: získavanie financií písaním projektov: Ars bratislavensis, BSK, 
MK SR, ENEL 

3.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
Mestská �as� – Petržalka Kultúrne programy 

Závodisko Bratislava  

Magistrát hl. mesta Bratislava        

Otváranie dostihovej sezóny, umelecký 

program po�as celej sezóny 

Géniovia na Dunaji 

Oce�ovanie u�ite�ov a žiakov 
Primátorom hl. mesta 

  3.4. Iná spolupráca

Projektový partner školy 

Názov projektu 

Slovenský kultúrny inštitút v Budapešti Budapeš� – Slov. inštitút: Spolo�ný 
koncert s partnerskou školou z  

Budapešti  

Géniovia na Dunaji – Primaciálny palác 

Slovenský kultúrny inštitút vo Varšave Koncert na pôde SKI vo Varšave 

Po�ský kultúrny inštitút v Bratislave 

Slovenský kultúrny inštitút vo Varšave 

Hviezdy a hviezdi�ky – Divadlo Aréna 

Géniovia na Dunaji – Primaciálny palác 

Francúzske ve�vyslanectvo v SR 

Francúzsky kultúrny inštitút v BA

Hviezdy a hviezdi�ky – Divadlo Aréna 

Ma�arský kultúrny inštitút v BA Géniovia na Dunaji – Primaciálny palác

Slovenský komorný orchester B. Warchala Koncert v Slovenskej filharmónii so 
žiakmi ZUŠ 

Géniovia na Dunaji – Primaciálny palác 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tvorba osnov pre Odbor Audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorby 
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Paneurópska vysoká škola v BA Tvorba osnov pre Odbor Audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorby

Štátne konzervatórium v BA Pravidelné spolo�né koncerty 
a divadelné predstavenia 

Tane�né konzervatórium E. Jaczovej Spolo�né akadémie a tane�né 
vystúpenia 

Hudobná akadémia J. Albrechta v B. Štiavnici Géniovia na Dunaji – Primaciálny palác 

Jazzový festival a seminár – B. 
Štiavnica 

Slovenská televízia Mediálni špióni 

Slovenská filharmónia Musica Camerata J. Albrecht 

�eské ve�vyslanectvo v SR Géniovia na Dunaji 

Magistrát Hl. mesta Viede� Géniovia na Dunaji 

Hudobná škola Bruck ( Rakúsko ) Spolo�ná história nás spája 

UNICEF Viano�ná charita 

Cena Dunaja – STV/ MK SR Predstavenie odboru AMT 

Cultura Animi – nadácia ( Po�sko ) Pravidelná ú�as� na medzinár. 
festivale hudobných škôl - Varšava 

Walt Disney company Slovenský dabing rozprávky „Bambi 
II“ 

Kancelária prezidenta SR Kultúrne podujatia 

Nórske ve�vyslanectvo Kultúrne programy 

Škola pre mimoriadne nadané deti 

( spolu s Lekárskou fak. UK a Pedag.fak UK ) 

Medzinárodná konferencia 
o mimoriadne nadaných de�och a ich 
vzdelávaní 

Komunitná nadácia Bratislava Projekt �lovek �loveku 

Hniezdo záchrany  Kultúrny program 

 Nadácia Pontis              Naše mesto 
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ 
. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 



  

Správa  
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, 851 01 
Bratislava za školský rok 2010/2011 

I. Základné informácie o škole 

a)Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava 
Kontakty: 

tel.:  63453616 
fax: 63453616       
e-mail: zusdaliborovo@gmail.com 

b)Vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia 
Meno riadite�a: Katarína Kon�erová, Mgr.art. Tatiana Schlosserová  
Volebné obdobie: Katarína Kon�erová -  do 31.12.2010, od 1.1.2011 do 30.4.2011 poverená 
vedením ZUŠ ; 
Mgr.art. Tatiana Schlosserová – od 1.6.2011       
�alší vedúci zamestnanci školy s ur�ením ich funkcie: 
So�a Šev�íková, štatutárna zástupky�a, od 1.3.2011 zástupky�a pre kolektívne vyu�ovanie 
Mgr.art. Tatiana Schlosserová, zástupky�a pre kolektívne vyu�ovanie, od 1.3.2011 štatutárna 
zástupky�a riadite�a 

c)Údaje o rade školy  
�lenovia RŠ (delegovaný za..., funkcia v rade školy)
Helena Šagová, delegovaná za pedagogických pracovníkov, predseda 
Ingrid Bíróová, delegovaná za pedagogických pracovníkov 
Eliška Bakošová, delegovaná za nepedagogických pracovníkov 
Mgr. Jakub Bednárik, delegovaný za zria�ovate�a 
JUDr. Peter Dolník, delegovaný za rodi�ov 
Ing. Lýdia Peterková, delegovaná za rodi�ov, podpredseda 
Mgr. Anna Sonneková, delegovaná za mestskú �as� Petržalka 
Ing. Tatiana Mikušová, delegovaná za mestské zastupite�stvo 
Stanislav Fiala, delegovaný za mestské zastupite�stvo 
�uboš Gedai, delegovaný za rodi�ov 
PhDr.Milada Godányová, delegovaná za rodi�ov 
 Kontrolný útvar Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy na podnety, ktoré dostal, 
prešetroval oprávnenos� a legitímnos� Rady školy. Vzh�adom na tieto okolnosti bolo 
pripravené výberové konanie na riadite�a školy zrušené. (15.11.2010). �innos� RŠ bola týmto 
pozna�ená, 2x sa konali vo�by zástupcov rodi�ov, �lenstva v RŠ sa vzdali p. Šagová, Bíróová, 
Bakošová, ktoré boli v nových vo�bách opä� zvolené.     
 28.3.2011 sa Rada školy zišla v novom zložení: 



  

Eliška Bakošová, delegovaná za nepedagogických pracovníkov 
Mgr. Jakub Bednárik, delegovaný za zria�ovate�a 
Ingrid Bíróová, delegovaná za pedagogických pracovníkov 
JUDr. Peter Dolník, delegovaný za rodi�ov 
PhDr .�udmila Farkašovská, delegovaná za rodi�ov, podpredseda 
Stanislav Fiala, delegovaný za mestské zastupite�stvo 
Mgr. Petra Kicková, delegovaná za rodi�ov 
Mgr. Anna Sonneková, delegovaná za mestskú �as� Petržalka 
Ing. Tatiana Mikušová, delegovaná za mestské zastupite�stvo 
Helena Šagová, delegovaná za pedagogických pracovníkov, predseda 
Ing. Lýdia Peterková, delegovaná za rodi�ov 

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011: 
15.11.2010 -  výberové konanie na obsadenie funkcie riadite�a školy - zrušené 
28.3.2011 - 1) Oboznámenie so situáciou od novembra 2010 
         2) Vo�ba predsedu a podpredsedu 
         3) Schválenie Štatútu RŠ 
         4) Hospodárenie - výro�ná správa za rok 2010 
         5) Schválenie školského vzdelávacieho programu 
         6) Oboznámenie sa s listom pani Jani�kovi�ovej 
23.5.2011 - výberové konanie na obsadenie funkcie riadite�a školy. Zú�astnili sa štyria 
kandidáti, výberová komisia navrhla zria�ovate�ovi vymenova� do funkcie Mgr.art. Tatianu 
Schlosserovú. 

d)Iné poradné orgány riadite�a školy 
Umelecká rada : 
10.9.2010 - 1) Prerokovanie a schválenie Plánu práce UR na školský rok 2010/2011 
         2)Úlohy na zvýšenie umeleckej úrovne: koncerty HO, vystúpenia TO,  
                       vystúpenia LDO, výstavy VO, mimoškolská �innos�, sú�aže 
         3) Návrhy pre prácu PK 
         4) Príprava absolventov, príprava žiakov hlásiacich sa na stredné odborné školy a  
               vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania 
19.1.2011 -  1) Hodnotenie umeleckého prejavu žiakov na koncertoch, vystúpeniach a  
                        výstavách v prvom polroku školského roku 2010/2011 
          2) Plánovanie verejných vystúpení žiakov TO,LDO, HO 
22.6.2011 - 1) Hodnotenie �innosti predmetových komisií v druhom polroku školského roka  
                        2010/2011 a úlohy vyplývajúce z hodnotenia výchovno - vyu�ovacích  
                        výsledkov pre zvýšenie umeleckej úrovne v budúcom školskom roku. 
         2) Príprava školského vzdelávacieho programu pre 4.ro�ník primárneho  
                        umeleckého vzdelávania ISCED 1B, profil absolventa 
Pedagogická rada: 
26.8.2010 -   Prerokovanie plánu práce na školský rok 2010/2011 
24.11.2010 - Rozbor výchovno - vyu�ovacích výsledkov a úlohy na zlepšenie výchovno -  
                     vyu�ovacej práce 
           Klasifikácia 
24.01.2011 - Klasifikácia 
           Hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov v 1. polroku šk.roka 2010/2011 
13.04.2011 -  Hodnotenie verejných vystúpení, koncertov a výstavnej �innosti žiakov 
           Klasifikácia 



  

22.06.2011 -  Hodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov vo všetkých odboroch 
            Klasifikácii 
II. Údaje o žiakoch školy 
(K termínom 15. 9. 2010 a  k 30. 6. 2011 )  

a) Údaje o po�te žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ)
Pod�a výkazu o po�te žiakov k 15. 09. 2010 ( zvláš� I. stupe�, II. stupe� a ŠPD) v štruktúre: 
696 žiakov 
Prípravné štúdium:   I.st.- 78 žiakov;  z toho deti MŠ- 56 žiakov 
Hudobný odbor:     I.st.- 320 žiakov ;  II.st.- 100 žiakov;  ŠPD - 9žiakov;  
z toho absolventi k 30.6.2011:I.st. - 24 žiakov; II.st. - 13 žiakov;  ŠPD - 0 žiakov 
Po�et žiakov rozšíreného štúdia HO: 0 žiakov 
Tane�ný odbor:      I.st.- 40 žiakov;       II.st.-3 žiaci;   ŠPD - 0 žiakov;                                       
z toho absolventi k 30.6.2011:I.st. -2 žiaci;  II.st. - 0 žiakov; ŠPD -0 žiakov  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia TO: 0 žiakov 
Výtvarný odbor:    I.st.-105 žiakov;   IIst.- 32 žiakov; ŠPD -1 žiak;             
z toho absolventi k 30.6.2011:I.st. - 9 žiakov; II.st. - 4 žiaci;  ŠPD -0 žiakov    
Po�et žiakov rozšíreného štúdia VO:0 
Literárno-dramatický odbor:I.st.-2 žiaci;    II.st.- 6 žiakov; ŠPD 0 žiakov;             
z toho absolventi k 30.6.2011:  I.st.- 0 žiakov; II.st. - 1 žiak;  ŠPD-0 žiakov  
Po�et žiakov rozšíreného štúdia LDO:0 žiakov 
Spolu stav k 30. 06. 2011:  660 žiakov 
   
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2010: 195 žiakov 

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
Štúdium v školskom roku ukon�ilo 660 žiakov. 
V PŠ  nebolo klasifikovaných 79 žiakov, títo dostali potvrdenie o  absolvovaní prípravného 
štúdia ZUŠ. 
V HO bolo klasifikovaných 389 žiakov, z toho 300 žiakov na I.stupni, 80 žiakov na II.stupni, 
9 žiakov ŠPD. 
V TO bolo klasifikovaných 34 žiakov, z toho 31 žiakov  na I.stupni a 3 žiaci na II.stupni 
V VO bolo klasifikovaných 152 žiakov, z toho 134 žiakov na I.stupni, 16 žiakov na II. stupni, 
2 žiaci ŠPD. 
V LDO bolo klasifikovaných 6 žiakov, z toho 2 žiaci na I.stupni, 4 žiaci na II. stupni. 

c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a u�ebné odbory a ich zameranie 
(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2010/2011*) 
V školskom roku 2010/2011  na ZUŠ Daliborovo nám.2 neboli založené ani zrušené žiadne 
študijné odbory. 



  

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 
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HO 34 34 14 19 0 

TO 1 1 0 0 0 

LDO 1 1 1 0 0 

VO 2 2 0 2 0 

iné 0 0 0 0 0 

Spolu: 38 38 14 21 0 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci boli v školskom roku 2010/2011  riadne kvalifikovaní a 
sp	�ali  predpoklady pre výkon pedagogickej práce. 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
V školskom roku 2010/2011Pod�a plánu kontinuálneho vzdelávania absolvoval adapta�né 
vzdelávanie 1 u�ite�. Vzdelávanie za�alo 1.10.2010 pod�a programu adapta�ného vzdelávania 
za�ínajúceho pedagogického zamestnanca. Skon�ilo 25.5.2011. Pedagogický zamestnanec 
vykonal úspešne závere�ný pohovor a otvorenú hodinu a preukázal dostato�nú úrove�
dispozícií potrebných pre vykonávanie �inností samostatného pedagogického zamestnanca v 
základnej umeleckej škole. 

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 

Uvádzanie do praxe 1 1 0 0 

Priebežné  0 0 0 0 

Špecializa�né inova�né 0 0 0 0 

Špecializa�né kvalifika�né 0 0 0 0 

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 0 0 0 0 

Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 



  

Milada Jahelková získala 17.6.2011 �estné uznanie Milana Ftá�nika, primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje 
hlavné mesto SR Bratislavu. 

Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ  na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 

U�itelia reprezentovali so svojimi žiakmi na nasledovných celoštátnych a medzinárodných 
podujatiach: 
Milada Jahelková: 

1) „Poetický klavír“ – koncert žiakov základných umeleckých škôl Slovenska a Strednej 
umeleckej školy v Gy
ri – Šamorín: 
príprava a prezentácia žiaka 

2) IV.klavírny medzinárodný festival – Gy�r, Ma�arsko:
príprava a prezentácia žiaka

3) Festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne – sú�až Klavírna Orava Kláry Havlíkovej – 
celoštátna s medzinárodnou ú�as�ou :           
IV.miesto v III.kategórii štvorru�nej hry na klavíri 

4) Schneiderova Trnava – celoslovenská sú�až ZUŠ :       
strieborné pásmo v 4.kategórii sólovej hry na klavíri;          
zlaté pásmo v 1.A kategórii sólovej hry na klavíri;         
strieborné pásmo v 2.kategórii v zoskupení slá�ikových nástrojov s klavírom 

5) MUSICA CAMERATA Ján Albrecht – celoslovenský sú�ažný festival v komornej hre 
žiakov ZUŠ :           
bronzové pásmo v 3.kategórii 

Mgr.art. Miloš Tomašovi�, PhD. : 
      1)  Talenty Novej Európy - prezentácia žiaka v tre�om, finálovom kole grantového 
 programu, ktorý organizuje Stredoeurópska nadácia a spolo�nos� Slovnaft 

2)  Festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne – Mladí gitaristi -  medzinárodná gitarová  
       sú�až :                    
  IV. miesto  v III. kategórii (najlepší zo slovenských sú�ažiacich) 
3) Sú�až mladých gitaristov Hommage to Luigi Legnani – celoštátna s medzinárodnou  
      ú�as�ou : 
      1.miesto v 3. kategórii;  
  strieborné pásmo vo 4.kategórii 
 4.miesto v sú�aži družstiev 
4) Prehliadka mladých gitaristov – celoštátna:         

zlaté pásmo v 5.kategórii;              
 strieborné pásmo v 5. kategórii;                    
 zlaté pásmo v 4.kategórii 
5) MUSICA CAMERATA Ján Albrecht – celoslovenský sú�ažný festival v komornej hre  
 žiakov ZUŠ:

strieborné pásmo v 3. kategórii         
Aladár Ková� : 

1) Prehliadka mladých gitaristov – celoštátna :       
bronzové pásmo v 5.kategórii 

Jarmila Danková: 
1) Schniederova Trnava – celoslovenská sú�až ZUŠ :         

strieborné pásmo v 1.A kategórii sólovej hry na klavír 
2) Mladí klaviristi – celoslovenská sú�až v sólovej hre na klavíri: 



  

príprava a prezentácia žia�ky v 3.kategórii 
3) Festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne: 

9.miesto v 2. kategórii sólovej hry na klavíri 
Katarína Jablokovová: 

1) Schneiderova Trnava – celoslovenská sú�až ZUŠ :          
strieborné pásmo v 2.kategórii v zoskupení slá�ikových nástrojov s klavírom 

2) MUSICA CAMERATA Ján Albrecht – celoslovenský sú�ažný festival v komornej hre 
žiakov ZUŠ :                
bronzové pásmo v 3. kategórii 

Helena Šagová: 
1) Mladí klaviristi – celoslovenská sú�až v sólovej hre na klavíri:    

Cena za najlepšie predvedenie skladby Ji�ího V�eš�ála v 6.kategórii 
príprava a prezentácia žia�ky v 3.kategórii 

2) MUSICA CAMERATA Ján Albrecht – celoslovenský sú�ažný festival v komornej hre 
žiakov ZUŠ:           
bronzové pásmo  v 1.kategórii 

Ingrid Bíróová: 
1) MUSICA CAMERATA Ján Albrecht – celoslovenský festival v komornej hre žiakov 

ZUŠ:            
bronzové pásmo v 1.kategórii;             
strieborné pásmo v 3. kategórii 

2) Nitrianska lutna 2011 – celoslovenská sú�až s medzinárodnou ú�as�ou: 
5.miesto v 1.kategórii hry na zobcovu flautu 
4.miesto v 3.kategórii hry na drevené dychové nástroje 

Mgr.art. Jana Tomanová, Art.D.: 
1) Nitrianska lutna 2011 – celoslovenská sú�až s medzinárodnou ú�as�ou

12. miesto v 3. kategórii hry na zobcovu flautu 
5.miesto v 4.kategórii hry na zobcovu flautu 
7.miesto v 3.kategórii hry na drevené dychové nástroje 

       2)  celoslovenská sú�ažná prehliadka v sólovej hre na saxofón, Stará �ubov�a: 
1.miesto v 3.kategórii 

Janka Tomašovi�ová: 
1) MUSICA CAMERATA Ján Albrecht – celoslovenský festival v komornej hre žiakov 

ZUŠ :                   
bronzové pásmo v 1.kategórii 

Katarína Kon�erová: 
1) Dni Miloša Ruppeldta – sú�až základných umeleckých škôl:

Prezentácia žia�ky v III.kategórii 
Marián Holba: 

1) Festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne – Mladí gitaristi- medzinárodná gitarová sú�až 
7.miesto v II.kategórii 

Mgr.art. Tatiana Schlosserová: 
1) Dni Miloša Ruppeldta – korepetícia
2) Nitrianska lutna 2011 – korepetície 
3) Festival Ivana Ballu – Klavírna Orava Kláry Havlíkovej - �len poroty 

Bc. Zuzana Pišteková: 
1) Nitrianska lutna 2011 - korepetície 



  

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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Údaje o po�te NZ školy  k 30.6.2010 
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Priemerné platy zamestnancov školy 

a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ  v roku 2010 predstavoval sumu : 771€. 
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ  v roku 2010 predstavoval sumu: 

509€. 



  

IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  

  
Názov aktivity školy Po�et 

ú�astníkov
Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Interné koncerty HO 209 žiakov;
7 koncertov

Príprava žiakov na verejné vystupovanie 
a reprezentáciu školy, obohrávanie repertoáru, získanie 
nových podnetov pre prácu 

Verejné koncerty HO   198 žiakov;
7 koncertov

Prezentácia najlepších žiakov na verejnosti, získavanie 
skúseností z verejného vystupovania, prezentácia 
výsledkov práce žiakov a pedagógov, motivácia 

Triedne koncerty HO  330 žiakov;
23 
koncertov

Prezentácia všetkých žiakov jednotlivých tried na 
verejnosti, motivácia, získavanie skúseností 
z verejného vystupovania 

Viano�né triedne 
koncerty HO  

154 žiakov;
11 
koncertov

Spolo�né rodinné koncerty žiakov v adventnom 
období, prezentácia naštudovaného hudobného 
materiálu a viano�ných kolied. 

  

Triedne vystúpenie 
žiakov  LDO  

5 žiakov Prezentácia práce žiakov LDO na verejnosti 

  

Absolventské koncerty  42 žiakov; 
2 koncerty 

Verejná prezentácia práce absolventov pre rodi�ov a 
širokú verejnos�, odme�ovanie absolventov 
v spolupráci s Rodi�ovským združením pri ZUŠ, 
vyhlásenie najlepšieho absolventa roka – Michal 
Burda.  

Tri oriešky pre Richarda 
Rikona 

10 žiakov; 
1 koncert 

Koncert R.Rikkona a talentovaných žiakov ZUŠ, 
konaný v CC Centre, zážitok z muzicírovania 
s renomovaným hudobníkom, motivácia žiakov 
k intenzívnejšiemu štúdiu 

Koncert detí ZUŠ s 
Richardom Rikkonom 
MDD 

16 žiakov; 
1 koncert 

Koncert detí  s R.Rikkonom pri príležitosti MDD 
organizovala ZUŠ v spolupráci s Rodi�ovským 
združením pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Výtvarný návrh na prebal CD pri príležitosti koncertu 
zrealizovala akad.mal.Marta Horníková. 

Výstavy žiakov VO  280 prác 
7 výstav 

Pravidelná prezentácia výsledkov práce žiakov VO 

Výstava prác žiakov VO 
MDD  

40 prác Pri príležitosti koncertu HO s Richardom Rikkonom 
k MDD inštalácia prác žiakov VO k MDD 

Absolventská výstava 
prác žiakov VO  

20 prác Výstava absolventských prác žiakov VO v koncertnej 
sále školy. 

OTVH TO 30 žiakov; 
2 OTVH 

Prezentácia tane�ných techník v nižších ro�níkoch TO.

Viano�né matiné TO 50 žiakov Vystúpenie žiakov TO v adventnom období pre 
rodi�ov a najbližších príbuzných. 



  

Akadémia TO 60 žiakov 
TO; 
16 žiakov 
HO 

 Pod názvom „Tanec to je zábava“ sa v DK Zrkadlový 
háj konalo závere�né vystúpenie žiakov TO 
v spolupráci so speváckym oddelením HO ZUŠ, 
�udovou hudbou Jarabina a FS Dopravár. 

Gitarové kurzy 41 u�ite�ov Gitarové pedagogické a interpreta�né kurzy prof. 
Stanislava Ju�icu zorganizovalo gitarové oddelenie 
v spolupráci so Združením pre klasickú gitaru. Téma: 
Problematika vyu�ovania gitarovej hry za�iato�níkov. 
Kurzov sa zú�astnilo 41 u�ite�ov hry na gitare 
z celého Slovenska. 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  

Názov aktivity školy Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

Poetický klavír 1 žiak Úspešná reprezentácia na celoslovenskom podujatí 
s medzinárodnou ú�as�ou 

IV.klavírny 
medzinárodný festival 

1 žiak Úspešná reprezentácia na medzinárodnom podujatí, 
príležitos� porovna� umeleckú úrove� zú�astnených 

B.Britten – Kominárik 1 žiak Ú�inkovanie v hlavnej postave opery v SND 

W.A.Mozart–�arovná 
flauta 

1 žia�ka Spoluú�inkovanie v inscenácii opery v SND 

Viano�né akadémie ZŠ 
a SŠ, iné akadémie ZŠ a 
SŠ 

29 žiakov; 
11 
akadémií

Ú�inkovanie našich žiakov v kultúrnych  programoch 
ZŠ a SŠ: International Englisch School, Kultúrny dom 
v Bošáci, ZŠ Gessayova 2x, ZŠ Mudro�ova, ZŠ 
Nobelovo nám., Gymnázium Matky Alexie, ZŠ 
Dudova, Evanjelické lýceum, ZŠ �ernyševského, 
Gymnázium J.Hronca 

Koncerty pre MŠ 72 žiakov, 
7 koncertov

Zoznamovanie sa žiakov MŠ a ZŠ s hudbou, ktorú 
ponúkajú deti de�om: MŠ Haanova, MŠ Jarovce 2x, 
MŠ Rusovce 2X, MŠ Bohrova, MŠ Nobelovo nám. 

  
Benefi�né a charitatívne 
koncerty 

18 žiakov; 
12 
koncertov 

Prezentácia žiakov na charitatívnych a benefi�ných 
akciách: TF UK, DK nadácia Iskierka, Dobrý anjel, 
Hodina de�om, FF UK, Dobrá novina, Koncert pre 
deti Afriky- STV, Úsmev ako dar, Magistrát hl.mesta 
SR Bratislavy, Gymnázium Pankúchova, Nadácia 
Martina Suchá�a, kostol Zobor 

De� rodiny 2 žiaci Usporiadate� Magistrát hl.mesta SR Bratislavy, 
vystúpenie na hlavnom námestí pod záštitou 
Ministerstva práce a soc. vecí SR 

Stretnutie mladých 
klarinetistov a 
saxofonistov 

1 žia�ka Celoslovenské stretnutie mladých klarinetistov a 
saxofonistov sa uskuto�nilo na konzervatóriu v 
Bratislave. 

Vernisáž v galérii u 
saleziánov 

1 žiak Žiak gitarového oddelenia koncertne vystúpil na 
vernisáži v galérii u Saleziánov 



  

Spolo�ný koncert TK EJ 
a žiakov ZUŠ 

8 žiakov Spolo�ný koncert základných umeleckých škôl a 
Tane�ného konzervatória Evy Jaczovej 2. ro�ník 
predstavuje spolo�né úsilie ZUŠ a TKEJ v oblasti 
tane�nej umeleckej výchovy. 

XI. narodeniny OC 
Danubia 

18 žiakov Žiaci TO sú každoro�ne pozývaní vystúpi� v programe 
na narodeninách OC Danubia. 

Bratislava pre všetkých - 
koncerty 

14 žiakov Magistrát hl.mesta SR Bratislavy poriada každoro�ne 
pre Bratislav�anov podujatie „Bratislava pre všetkých“
Na tomto ro�níku sa žiaci HO prezentovali na 2 
konceroch – v Primaciálnom paláci a Pálffyho paláci

Bratislava pre všetkých-
námestie detí 

8 žiakov V rámci podujatia „Bratislava pre všetkých“ – 
námestie detí – 8 žiakov VO prezentovalo prácu tohto 
odboru ZUŠ Daliborovo nám.2  širokej verejnosti. 

MDD Hviezdoslavovo 
nám. 

1žiak Žiak HO sprevádzal spevácky zbor. 

MDD Deti de�om 1žiak Projekt uskuto�nený v ZŠ Svätej rodiny.

Penzión STEFFI 14 žiakov Koncert žiakov HO pre dôchodcov 

Slávik Slovenska 2 žiaci 3 cena v 1.kategórii okresného kola 
1.cena v 3 kategórii okresného kola 

POP HIT 4 žiaci 1.cena v 3 kategórii okresného kola 
2.cena v 3.kategórii okresného kola 
3.cena v 1. kategórii okresného kola 
1. cena v 1.kategórii okresného kola 

Vernisáž akad.mal. 
Marty Horníkovej 

1 žiak 
1 pedagóg 

Vernisáž obrazov akad.mal. Marty Horníkovej 
obohatili malým kultúrnym programom. 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

Vyzývate� na 
predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt 
školy/CV�

Názov projektu Cie� projektu a cie�ová skupina 

Termín za�atia 
realizácie a 
ukon�enia 
realizácie 

0 0 0 0 

  
V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

V sledovanom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 

VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ/CV�  

Na základe poverenia na výkon kontroly �. 3/2011 zo d�a 8.2.2011, na základe 
doplneného rámcového plánu kontrolnej �innosti mestského kontrolóra na I. polrok 2011, 



  

schváleného Mestským zastupite�stvom hlavného mesta SR Bratislavy (�alej len 
„zastupite�stvo“) d�a 27.1.2011 uznesením �. 20/2011 vykonal útvar mestského kontrolóra v 
�ase od 10.2.2011 do 13.4.2011 kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych a 
interných predpisov pri hospodárení s finan�nými prostriedkami. Bola vykonaná komplexná 
kontrola v mestskej rozpo�tovej organizácii - Základnej umeleckej škole, Daliborovo nám.2, 
Bratislava (�alej len „škola“).  

Kontrolovaným bolo obdobie od 1.1.2008 do ukon�enia výkonu kontroly. 
V súlade s uznesením �. 691/2009 zo d�a zo d�a 26. 5. 2005, ktoré ukladá riadite�om 

organizácií zriadených zastupite�stvom informova� zastupite�stvo o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou predkladáme informáciu o prijatých 
opatreniach a o plnení prijatých opatrení. 

Vzh�adom na to, že správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR, predložená na zastupite�stve d�a 28.apríla 2011 uvádzala 
i prijaté opatrenia, doplnili sme informáciu o plnení prijatých opatrení. 

V zápisnici o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo  d�a 14.4.2011 bolo 
riadite�ke školy (Katarína Kon�erovej) uložené: 
1) Prija� opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie prí�in  ich vzniku a 
predloži� ich mestskému kontrolórovi v termíne do 18.4.2011.
2) Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finan�nou 
kontrolou a o odstránení prí�in ich vzniku predloži� mestskému kontrolórovi v termíne do 
30.6.2011. 
3) V súlade s § 8 písm. d) a § 14 ods. 2 písm. h) ur�i� zamestnancov zodpovedných za 
nedostatky zistené následnou finan�nou kontrolou a uplatni� vo�i nim opatrenia pod�a 
osobitného predpisu (napr. Zákonníka práce) a uvedené oznámi� kontrolnému orgánu v 
termíne do 18.4.2011. 

2. Prijaté opatrenia a vyhodnotenie ich plnenia

Riadite�ka ZUŠ prijala v stanovenom termíne nasledovné opatrenia: 

1) V súlade s § 4 ods.2 zákona o ú�tovníctve predpisova� platby za školné žiakov v de�
vzniku ú�tovného prípadu a zavies� v ú�tovnej  evidencii analytickú evidenciu žiakov. 
Termín: ihne�, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka a ú�tovní�ka 
Vyhodnotenie plnenia: 
Od 1.5.2011 škola v súlade s § 4 ods.2 zákona o ú�tovníctve riadne predpisuje platby za 
školné žiakov v de� vzniku ú�tovného prípadu, v ú�tovnej evidencii je zavedená analytická 
evidencia žiakov. 

2) Neuhrádza� finan�né operácie skôr, ako tieto nebudú doložené preukázate�nými ú�tovnými 
dokladmi - objednávkami, dodacími listami, cenovými ponukami, zmluvami, resp. 
odvolávkou kde sa tieto nachádzajú, krycími listami na ktorých bude vyzna�ený výkon 
finan�nej kontroly. 
Termín: ihne�, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka, tajomní�ka, ekonómka 
Vyhodnotenie plnenia: 
ZUŠ k finan�ným operáciám - faktúram dokladá objednávky. Krycie listy s ozna�ením 
výkonu finan�nej kontroly sa dokladajú. 



  

3) PPD a VPD �íslova� pod�a poradia v chronologickom slede, na každú úhradu realizovanú 
v hotovosti, resp. príjem prostriedkov do pokladne vystavi� PPD a VPD doložený ú�tovným 
dokladom, v pokladni�nej knihe riadne zaevidova� pod �íslom PPD alebo VPD každý príjem, 
resp. výdaj finan�ných prostriedkov, prípadný nesprávny údaj opravi� ú�tovným spôsobom, 
dba� na to, aby prenosy zostatkov finan�ných prostriedkov pod�a pokladni�nej knihy z 
jedného mesiaca na druhý na seba nadväzovali. 
Termín: ihne�, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka, pokladní�ka, ekonómka 
Vyhodnotenie plnenia: 
PPD a VPD sa �íslujú chronologicky pod�a poradia aj v pokladni�nej knihe. 

4) Zabezpe�i�, aby pripravované finan�né operácie neboli zrealizované skôr, ako bola 
vykonaná predbežná finan�ná kontrola pod�a § 9 zákona �. 502/2001 Z.z. a jej výkon 
potvrdený zodpovednými zamestnancami. 
Termín: ihne�, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka, zodpovední zamestnanci 
Vyhodnotenie plnenia: 
Pripravované finan�né operácie sú zrealizované až po vykonaní predbežnej finan�nej kontroly 
pod�a § 9 zákona �. 502/2001 Z.z. 

5) S novo prijímanými zamestnancami neuzatvori� skôr pracovnú zmluvu, ako títo výpisom z 
registra trestov nepreukážu svoju bezúhonnos� - predpoklad výkonu práce vo verejnom 
záujme a splnenie kvalifika�ného predpokladu vzdelania. 
Termín: ihne�, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka, personalista 
Vyhodnotenie plnenia: 
S novo prijímanými zamestnancami personálna pracovní�ka neuzatvorí pracovnú zmluvu 
skôr, ako títo výpisom z registra trestov nepreukážu svoju bezúhonnos�. 

6) Požiada� príslušný orgán o vyjadrenie, aký druh kvalifika�ného predpokladu vzdelania 
sp	�a zamestnanky�a, ktorej doklad je vystavený v ruskom jazyku a po nostrifikácii zaradi�
zamestnanky�u do platovej triedy v súlade so zákonom. 
Termín: daný MŠ - 90 d�ový 
Zodpovední: riadite�ka, personalistka 
Vyhodnotenie plnenia: 
Zamestnanky�a sp	�a kvalifika�ný predpoklad vzdelania na základe posúdenia dokladu o 
vzdelaní, ktoré získala na Moskovskom štátnom konzervatóriu P. I. �ajkovského. Posúdenie 
vydal Ústav informácií a prognóz školstva, Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní, 
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, d�a 27.2.2001. 

7) Priznanie, zníženie, zvýšenie alebo odobratie osobného príplatku ošetri� písomným 
návrhom príslušného vedúceho zamestnanca. 
Termín: ihne�, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka, vedúci zamestnanci 
Vyhodnotenie plnenia: 
Priznanie, zníženie, zvýšenie alebo odobratie osobného príplatku je od 1.5.2011 ošetrené 
písomným návrhom príslušného vedúceho zamestnanca. 

8) Návrhy na poskytnutie odmien zamestnancom budú príslušnými vedúcimi zamestnancami 
písomne zdôvodnené a predkladané riadite�ke ZUŠ na schválenie. 



  

Termín: trvalý 
Zodpovední: vedúci zamestnanci a riadite�ka 
Vyhodnotenie plnenia: 
Návrhy na poskytnutie odmien zamestnancom budú písomne zdôvodnené príslušnými 
vedúcimi zamestnancami a predkladané riadite�ke ZUŠ na schválenie.  

9) Odmeny riadite�ke organizácie vyplati� iba na základe písomného priznania primátorom 
hl. mesta (Štatút �l. 9 ods.6, písm. j). V prípade neoprávnene vyplatených odmien budú vo�i 
zamestnancovi, ktorý takýto postup nedodrží vyvodené postihy v zmysle zákona o 
rozpo�tových pravidlách, príp. Zákonníka práce. 
Termín: priebežne, trvalý 
Zodpovedná: personalistka 
Vyhodnotenie plnenia: 
Odmeny riadite�ke bude organizácia vypláca� iba na základe písomného priznania 
primátorom hl. mesta SR Bratislavy. 

10) Dôsledne vies� knihu príchodov a odchodov zamestnancov, zrozumite�ne a preukázate�ne 
vykazova� evidenciu dochádzky, ktorá je podkladom pre likvidáciu mzdových nárokov 
zamestnancov, výkaz ošetri� dátumom vypracovania 
Termín: ihne�, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka, tajomní�ka, zástupkyne 
Vyhodnotenie plnenia:  
Knihy príchodov a odchodov sú od 1.5.2011 dôsledne vedené zamestnancami a kontrolované 
vedúcimi pracovníkmi. 
11) Dôsledne vies� evidenciu práce nad�as, �erpanie náhradného vo�na s vyzna�ením za aké 
obdobie - dni sa �erpá a vykazova� v evidencii dochádzky 
Termín : priebežne, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka, tajomní�ka, zástupkyne, personalistka 
Vyhodnotenie plnenia: 
Od 1.5.2011 vedieme evidenciu práce nad�as a evidenciu náhradného vo�na na predpísaných 
tla�ivách; �erpanie náhradného vo�na vykazujeme v evidencii dochádzky. 

12) Riadite�ka organizácie zabezpe�í �erpanie dovolenky zamestnancov v súlade s § 111 a 
113 Zákonníka práce tak, aby si túto vy�erpali najneskôr do konca kalendárneho roka. 
Preplatenie nevy�erpanej dovolenky bude možné iba v prípade ukon�enia pracovného 
pomeru. 
Termín: ihne�, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka, personalistka 
Vyhodnotenie plnenia:                     
Plány dovoleniek boli vyhotovené na každého zamestnanca, riadite�ka zabezpe�í �erpanie 
dovolenky v danom kalendárnom roku. Plán dovoleniek za rok 2012 bude vypracovaný 
v súlade so Zákonníkom práce. 

13) Vymedzi� v KZ alebo internom predpise okruh zamestnancov - pracovných �inností, 
ktorým je tarifný plat ur�ený nezávisle od d	žky zapo�ítanej praxe. 
Termín: ihne�
Zodpovední: riadite�ka, personalistka 
Vyhodnotenie plnenia: 
Riadite�ka vnútorným mzdovým predpisom �. 1/2011 vymedzila okruh pracovných �inností, 
ktorým je tarifný plat ur�ený nezávisle od d	žky zapo�ítanej praxe. 



  

14) V prípade uzatvorenia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vies�
ich riadnu evidenciu v súlade s § 224 pís. d/ Zákonníka práce. 
Termín: priebežne, trvalý 
Zodpovedná: personalistka 
Vyhodnotenie plnenia: 
Momentálne pracovníkov na dohodu nezamestnávame, v prípade prijatia takéhoto 
zamestnanca budeme vies� riadnu evidenciu v súlade s § 224 písm. d) ZP. 

15) Vyda� pedagogickým a odborným zamestnancom nové platové rozhodnutia v súlade s § 7 
ods.11 zákona �. 553/2003 Z.z. s tým, že mzdový nárok od 1.1.2011 bude doplatený. Zárove�
na nových rozhodnutiach dôsledne uvádza� d	žku zapo�ítanej praxe, pracovné triedy a pod. 
Termín: od 1.5.2011 
Zodpovední: riadite�ka, personalistka 
Vyhodnotenie plnenia: 
Pedagogickým zamestnancom boli nové platové rozhodnutia v súlade s § 7 ods.11 zákona �. 
553/2003 Z.z. vydané a vo výplate za mesiac marec nároky doplatené. 

16) Prepracova� sporné ustanovenia kolektívnej zmluvy tak, aby boli zrozumite�né a v súlade 
so zákonom. 
Termín: 30.5.2011 
Zodpovední: riadite�ka a odborový orgán 

Vzh�adom na skuto�nos�, že d�a 3.6.2011 bol zvolený výbor ZO OZ PŠaV a k 30.6.2011 
nemal ujasnené svoje kompetencie, nebolo možné prerokova� nové podmienky KZ. Po 
dohode riadite�ky a predsední�ky ZO OZ PŠaV budú nové podmienky KZ prerokované do 
31.10.2011. 

17) Zabezpe�i�, aby dovolenkové lístky riadite�ky boli podpisované kompetentným 
zamestnancom hlavného mesta a dovolenkové lístky zamestnancov obsahovali všetky 
predtla�ené náležitosti. 
Termín: ihne�, trvalý 
Zodpovední: riadite�ka, personalistka, tajomní�ka 
Vyhodnotenie plnenia: 
Plní sa, dovolenkové lístky riadite�ky podpisuje kompetentný zamestnanec hlavného mesta; 
dovolenkové lístky zamestnancov obsahujú všetky predtla�ené náležitosti. 

18) Na pracovnej porade oboznámi� všetkých zamestnancov ZUŠ so Správou o následnej 
finan�nej kontrole �. 3/2011 vykonanou Útvarom mestského kontrolóra hl. mesta SR 
Bratislavy. 
Termín: do 11.5.2011 
Zodpovedná: riadite�ka ZUŠ 
Vyhodnotenie plnenia: 
Na pracovnej porade d�a 11.5.2011 bývalá riadite�ka (Katarína Kon�erová) oboznámila 
pedagogických zamestnancov so správou o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy; d�a 22.6.2011 sú�asná riadite�ka (Mgr. art. Tatiana 
Schlosserová) oboznámila pedagogických zamestnancov s plnením prijatých opatrení 
zistených finan�nou kontrolou. 

19) Na základe zistených závažných nedostatkov bude k 1.5.2011 personalistka pozbavená 
funkcie. Bude vykonáva� funkciu tajomní�ky, hospodárky a pokladní�ky, zmení sa jej platová 



  

trieda. S ú�innos�ou od 1.5.2011 do 31.8.2011 bude bývalej personalistke odobratý v plnej 
výške osobný príplatok, ako aj nepriznané odmeny po�as roka 2011. 
Mzdová ú�tovní�ka preberie personálnu agendu. S ú�innos�ou od 1.5.2011 do 31.12.2011 jej 
bude odobratý v plnej výške osobný príplatok, ako aj nepriznané odmeny po�as roka 2011 na 
základe zistených závažných nedostatkov a bude písomne upozornená, že pri zistení 
opakovaných nedostatkov bude s �ou ukon�ený pracovný pomer. 
Termín: ihne�
Zodpovedná: riadite�ka ZUŠ 
Vyhodnotenie plnenia: 
Splnené d�a 29.04.2011. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 V školskom roku 2010/2011 základná umelecká škola prevádzkovala 2 budovy – 
budovu na Daliborovom nám.2 a budovu na Gessayovej 8 v Bratislave. Okrem toho 
vyu�ovanie zabezpe�ovala  na dvoch detašovaných pracoviskách v ZŠ Jarovce a v ZŠ 
Rusovce. Prevádzkované budovy sme využívali na vyu�ovanie v dopolud�ajších i 
 popolud�ajších hodinách. Priestor tane�nej sály v budove na Gessayovej 8 bol nevyužitý, 
v školskom roku 2011/2012 ho plánujeme prenajíma�. V školskom roku 2010/2011 sme 
v budove na Daliborovom nám.2 pokra�ovali vo výmene starých plynových kachiel.  
  Revízie boli vykonané v stanovených termínoch.  
Predmetom odbornej prehliadky boli: 
a) plynové zariadenie, rozvod zemného plynu, plynové spotrebi�e, meranie tlaku plynu, 
kontrola diel�ích uzáverov, kontrola hlavného uzáveru plynu 
b) bleskozvody 
c) kontrola hasiacich prístrojov a ich výmena 
d)odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia 
e) poplachový systém na hlásenie narušenia PSU - rekonštrukcia    
 Obidve staré budovy nevyhnutne potrebujú opravy: 
Daliborovo má.2 : a) oprava strechy, ktorá zateká 
         b)výmena  nefunk�ných okien za plastové 
         c) vyma�ova� interiér 
         d) zatepli� budovu a opravi� fasádu 
Gessayova 8:        a) vymeni� nefunk�né okná za plastové 

                         b)opravi� nábehovú rampu, ktorá je už nieko�ko rokov v havarijnom stave 
           c) vyma�ova� interiér 
         d) zatepli� budovu a opravi� fasádu 

V júni 2011 sme riešili haváriu vodovodného potrubia v budove na Daliborovom nám. 2, 
 táto bola  v mesiaci júl odstránená. 
 Triedy sú vybavené starými u�ebnými pomôckami, zaznamenali sme nedostato�ný 
po�et moderných didaktických u�ebných pomôcok, u�ebne HN nie sú vybavené po�íta�ovou 
technikou, hoci do u�ebného procesu  zavádzame inovácie v súvislosti s plnením školského 
vzdelávacieho programu.  
Pri zabezpe�ení výchovno-vzdelávacieho procesu sme ur�ité zlepšenie dosiahli využívaním 
prostriedkov získaných z 2% daní, ktoré rodi�ia a priatelia ZUŠ poukázali na ú�et 
Rodi�ovského združenia pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. Tieto príspevky sme použili 
na nákup: 

a)  notový materiál pre potreby HO 
b)  struny na slá�ikové nástroje, struny na gitary HO 



  

c)  notové pulty pre potreby HO 
d)  flauty a plátky na dychové nástroje HO 
e)  materiál, farby, pastely pre potreby žiakov VO 
f)  pomôcky pre potreby žiakov TO 

  

VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školy v roku 2010 
1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 519 260€ 
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 47 727€ bol naplnený vo výške 47 

958€ 
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0€  
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (ZRPŠ, ob�ianske združenia): =6 360€ 
5. Iné finan�né prostriedky: 2%  =1005,83€ 

(Túto informáciu zabezpe�í škola  aj  priložením Správy o hospodárení za  kalendárny rok 2010). 

IX. Ciele, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  

       a) Vytvori� školský vzdelávací program pre 3.ro�ník primárneho umeleckého vzdelávania   
          ISCED 1B – cie� bol   splnený 

b) Rozširova� vyu�ovanie predmetov hra na klarinete, saxofóne, elektrickej gitare – 
v školskom roku 2010/2011 sme zaznamenali záujem a  nárast po�tu žiakov v týchto 
predmetoch. Žiaci sa úspešne zapájali do koncertnej a sú�ažnej aktivity školy. 
c)  Rozširova� vyu�ovanie v predmete hra na organ – nako�ko PZ bola v šk.roku 2010/2011 
na MD podarilo sa udrža� vyu�ovanie na predchádzajúcej úrovni. 

X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení  

SILNÉ STRÁNKY 
• Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci 
• Medzipredmetová a medziodborová 

spolupráca, tímová práca 
• Prezentácia ZUŠ na verejných koncertoch 

a mimoškolských podujatiach žiakmi HO 
a TO 

• Skráš�ovanie interiérov budov prácami žiakov 
VO 

• Vytváranie ve�koplošných malieb žiakmi VO 
• Reprezentácia ZUŠ na celonárodných 

a medzinárodných sú�ažiach 
• Externá spolupráca s inými subjektami 

realizovaná pri kultúrnych podujatiach 
s celoslovenským alebo medzinárodným 
charakterom 

SLABÉ STRÁNKY 
•  Každoro�ná fluktuácia u�ite�ov v LDO , s tým 

spojená stagnácia vyu�ovania 
Opatrenie: získa� stabilného PZ pre vyu�ovanie 
predmetov v LDO, prijíma� žiakov na štúdium 

• Stagnácia vyu�ovania v predmete hra na organe 
Opatrenie: po návrate PZ z MD nadviaza�
spoluprácu s Konzervatóriom v Bratislave, 
prija� vä�ší po�et záujemcov na štúdium  

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ  



  

• Na�alej rozširova� vyu�ovanie predmetov hra 
na klarinet, hra na saxofón, elektrická gitara 

• Uspokoji� záujem rodi�ov a žiakov o štúdium 
na detašovaných pracoviskách Jarovce 
a Rusovce 

• Umož�ova� PZ �alšie vzdelávanie pod�a 
Zákona �. 317/2009 

• Vytvára� dobré meno a budova� pozitívny 
imidž školy 

• Prenajíma� vo�né priestory školy 
• Vytvára� priestor na získavanie 

mimorozpo�tových finan�ných prostriedkov 
• Spolupracova� s Rodi�ovským združením pri 

ZUŠ Daliborovo nám.2 
• Nadviaza� spoluprácu s Konzervatóriom 

v Bratislave 
• Spolupracova� s inými subjektami pri 

realizácii kultúrnych podujatí 
• Organizova� seminár pre u�ite�ov hry na 

gitaru s celoslovenskou pôsobnos�ou 
• Modernizova� vyu�ovací proces v predmete 

hudobná náuka 

• Nezáujem rodi�ovskej verejnosti 
• Nedostatok finan�ných prostriedkov na 

investície 
• Nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých 

rodinách 
• Fyzicky a morálne zastarané u�ebné pomôcky 
• Nedostato�ný po�et nových u�ebných pomôcok 
• Staré budovy potrebujúce rekonštrukciu a 

opravy 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium 

Po�et žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahrani�í (meno 
žiaka, názov školy): 
1) Dominika Tóthová – stredná odborná umeleckopriemyselná škola, odbor reklamná tvorba, 
Tokajícka 24, Bratislava 
2) Zuzana Bachorecová – Stredná odborná škola umeleckopriemyselná, odbor reklamná 
tvorba, Tokajícka 24, Bratislava 
3 )Martina �ulenová – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, odbor kostýmová 
tvorba, Sklenárova, Bratislava 
4) Petra Kla�anová – Stredná polygrafická škola, odbor grafik médií, Ra�ianska, Bratislava 
5) Christián �ánik – Súkromná stredná odborná škola animovanej tvorby, odbor grafický 
dizajn, Vlastenecké námestie, Bratislava 
6) Veronika Smolová –Stredná škola užitkového výtvarníctva, odbor textil, na Polianke, 
Bratislava 
7) Adriana Štofániková- Stredná združená škola scénického výtvarníctva, odbor ma�ba, 
Sklenárova 7, Bratislava 
8) Peter Fronc – Cirkevné konzervatórium, odbor hra na organe a skladba, Bratislava 
9) O�ga Harmathová - Cirkevné konzervatórium, odbor hudobno-dramatický  

Po�et žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahrani�í (meno žiaka, 
názov školy): 

1) �ubomíra Blašková – Slovenská technická univerzita, odbor urbanistika a architektúra 
mesta, Kollárovo nám. 2, Bratislava 



  

XI. 	alšie informácie o škole  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

V sledovanom školskom roku nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva . 

2. Spolupráca školy  

3.1. Spolupráca s rodi�mi detí 
  
Pri Základnej umeleckej škole pôsobí  Rodi�ovské združenie pri ZUŠ Daliborovo nám.2 
v Bratislave. Rodi�ovské združenie zo svojich prostriedkov pomáha škole pri realizácii 
a finan�nom zabezpe�ení koncertov, konaných mimo budovy ZUŠ. Na nevyhnutné náklady 
prispieva žiakom, ktorí reprezentujú školu na sú�ažiach a celoslovenských alebo 
medzinárodných podujatiach. Prispieva na opravy a ladenie hudobných nástrojov. Z 2% daní 
pomáha pri materiálnom zabezpe�ení vyu�ovania VO, nákupe notového materiálu a iných 
drobných pomôcok pre potreby HO, TO, LDO. 

3.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, ob�ianskymi 
združeniami, nadáciami, 

�udová hudba Jarabina - ob�ianske združenie, spolupráca od roku 2001. 
FC Dopravár  -ob�ianske združenie, spolupráca od roku 2002. 
�udová hudba a FC Dopravár spolupracujú  pri realizácii závere�ných tane�ných  matiné TO. 
Richard Rikkon - spolupráca od roku 2010 pri realizácii koncertov s najtalentovanejšími 
žiakmi ZUŠ. 

3.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

ZUŠ spolupracuje s magistrátom a mestskými organizáciami  pri realizácii kultúrnych 
podujatí, ktoré magistrát a mestské organizácie organizujú. ZUŠ spolupracuje s magistrátom –
svojim zria�ovate�om pri zabezpe�ovaní výchovno – vzdelávacieho procesu. 
ZUŠ spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami Petržalky - DK Zrkadlový háj od roku 2006  pri 
realizácii koncertov  a matiné školy, s Agentúrou SNOW BALL comunication od roku 2008 
pri realizácii narodením obchodného centra Danubia.

3.4. Iná spolupráca  

ZUŠ spolupracuje s riadite�mi ZŠ Jarovce a ZŠ Rusovce pri zabezpe�ovaní výchovno- 
vzdelávacieho procesu na detašovaných pracoviskách. Spolupracuje s MŠ a ZŠ v Petržalke, 
Jarovciach a Rusovciach pri poskytovaní výchovných koncertov a iných kultúrnych akcií. 
Spolupracuje s domovami dôchodcov pri poskytovaní kultúrnych podujatí pre seniorov. 



  

S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 



Správa 
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Centra vo�ného �asu, Štefánikova 35, Bratislava  za školský rok 

2010/2011 

I. Základné informácie o centre vo�ného �asu

a)Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Centrum vo�ného �asu ( CV�) 
Adresa: Štefánikova 35, 811 04 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/52493375, 02/52495686  
fax: 02/52493375 www.mojvolnycas.eu 
e-mail: cvcba1@gmail.com 

b)Vedúci zamestnanci CV�
Mgr. �ubica Škultétyová - riadite�ka 
Volebné obdobie:1.1.2010- 31.12.2014 
Monika Škvar�eková – zástupky�a riadite�ky 

c)Údaje o rade školy  
�lenovia RŠ : 
Mgr. Katarína Hanzelová delegovaná za rodi�ov 
Ing. Peter Podhorný- delegovaný za rodi�ov 
Renáta Achbergerová- delegovaná za rodi�ov 
Nas�a Fal�anová- delegovaná za rodi�ov 
RNDr. Agnesa Knezlová- delegovaná za pedagogických zamestnancov 
Ing. Igor Plávka- delegovaný za pedagogických zamestnancov 
O�ga Beständigová- delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
Ing. Anna Pavlovi�ová – delegovaná za magistrát hlavného mesta Bratislavy  
PhDr. Viera Lehoczká- delegovaná z MsZ 
Mgr. art. Emil Bartko- delegovaný za M� Staré Mesto 
MUDr. Jozef Kraus –delegovaný za inú organizáciu 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2010/2011: 
V školskom roku 2010/2011 sa uskuto�nilo jedno zasadanie z dôvodu delegovania nových 
�lenov po vo�bách v novembri 2010. 
Na zasadaní 29.9.2010 boli prerokované tieto materiály: 
Hospodárska správa za rok 2009. 
Správa o výchovno- vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach centra vo�ného �asu 
v školskom roku 2009/2010. 
Rozpo�et na roky 2011-2013. 
Plnenie stanovených cie�ov riadite�ky CV� z projektu rozvoja CV�. 
Na zasadaní MsZ boli delegovaní do Rady CV� noví poslanci JUDr. Róbert Kali�ák 
 a doc. PhDr. Dušan �aplovi�, Dr.Sc. a za M� Staré Mesto Doc. Mgr. art. Štefan Bu�ko. 
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d)Iné poradné orgány  
Gremiálne porady riadite�ky CV� sa konali v septembri 2010, januári a marci 2011 a boli 
zamerané na prerokovanie a riešenie aktuálnych problémov a aktivít, napr. závery z finan�nej 
kontroly, závery z inšpek�nej kontroly, ur�enie kompetencií ZR CV�, platenie školného, at�. 
V tomto školskom roku sa uskuto�nili v zmysle plánu práce 4 pedagogické porady, pracovné 
porady 1x mesa�ne a operatívne porady vedenia CV� pod�a potreby.  

II. Údaje o de�och a ú�astníkoch záujmovej �innosti v CV�
(K termínom 15. 9. 2010 a  k 30. 6. 2011 )  

a)Údaje o po�te ú�astníkov priamej �innosti v CV� v školskom roku 2010/2011 

Po�et  záujmových útvarov:82   z toho pre deti do 15 rokov :70 
Po�et �lenov záujmových útvarov:797  z toho do 15 rokov: 615 

  k 15.9.2010  k 30.6.2011 

p� záujmový útvar spolu spolu 

1. Fit lopty +  Bodyforming 12 13 
2. Moderný tanec 17 - 
3. RB Dance 5 6 
4. Hip-hop 8 6 
5. Kung- Fu 7 6 
  49 31 
6. Zjazdové lyžovanie  34 37 
7. Posil�ov�a   10 4 
8. Plávanie     21 20 
9. Pohoda a krása 10 11 
10. Pohoda a krása 10 12 
11. Fitness ženy 11 10 
  96 94 
12. Elektrotechnický 17 10 
13. Lodní m. 10 4 
14. Plastikoví a papieroví m. 6 6 
15. Želeni�ní m. 7 5 
16. Klub inernetu 4 4 
17. Lego robotika 10 10 
18. Lego robotika 10 5 
19. Lego robotika 12 9 
20. PC Grafika 12 12 
21. Lego robotika 12 8 
22. Lego robotika 10 5 
23. Lego robotika 11 7 
24. Lego robotika 11 7
  132 92

25. Zoologicko- chovate�ský 12 7 
26. Zoologicko -chovate�ský 8 7 
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27. Zoologicko -chovate�ský 11 8 
28. Zoologicko- chovate�ský 15 13 
29. Zoologicko- chovate�ský 11 15 
30. prírodovedný 16 13 
31. prírodovedný 17 16 
32. Turisticko-ochranársky 12 9 
  123 105 
33. Keramika za�iato�níkov 12 12 
34. VV - pre MŠ –Vazovova 1. skupina 13 13 
35. VV - pre MŠ –Vazovova 2. skupina 11 12 
36. Keramika pokro�ilých 14 13 
37. Smaltovanie  7 5 
38. Sádrovanie a to�enie na kruhu 11 9 
39. Dekorovacie techniky v keramike 10 13 
40. Keramika  pre dospelých 11 5 
41. Keramika MŠ Šuleková 1.skupina 8 8 
42. Keramika MŠ Šuleková 2.skupina 9 9 
43. Keramika MŠ Šuleková 3.skupina 11 11 
44. Keramika MŠ Šuleková 4.skupina 10 11 
45. VV techniky –Od bodky k obrazu 14 10 
46. Keramika  pre dospelých 13 9 
47. Keramika za�iato�níkov 17 12 
48. Keramika pokro�ilých 11 12 
49. Keramika MŠ Búdková 17 22 
50. Keramika MŠ Berlitz 15 - 
  214 186 
51. Anglický jayzk - príprava na maturity 12 10 

52. Anglický jazyk - za�iato�níci 9 8 

53. Talian�ina 9 10 
54. Japon�ina  14 10 
55. Výtvarné techniky - MŠ  8 8 
56. Výtvarné techniky - MŠ  11 11 
57. Výtvarné techniky - MŠ  9 9 
58. Výtvarné techniky - MŠ  8 8 
59. Výtvarné techniky - MŠ  9 6 
60. Výtvarné techniky - MŠ  10 16 
61. Výtvarné techniky - MŠ  10 9 
62. Výtvarné techniky - MŠ  8 8 
63. Výtvarné techniky - MŠ  7 11 
64. Výtvarné techniky - MŠ  8 10 
65. Výtvarné techniky - MŠ  10 6 
66. Výtvarné techniky - MŠ  9 6 
67. Výtvarné techniky - MŠ  9 10 
68. Výtvarné techniky - MŠ  8 9 
69. Výtvarné techniky - MŠ  9 12 
70. Výtvarné techniky - MŠ  13 13 
71. Výtvarné techniky - MŠ  13 11 
72. Výtvarné techniky - MŠ  8 9 
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73. Výtvarné techniky - MŠ  6 11 
74. Výtvarné techniky - MŠ  8 11 
75. Výtvarné techniky - MŠ  7 8 
76. Výtvarné techniky - MŠ  8 8 
77. U�íme sa kresli� a ma�ova� 12 9 
78. Anglický jazyk MŠ  16 16 
79. Anglický jazyk MŠ  8 8 
80. Dramatický krúžok 11 8 

287 289 
  901 797 

V 2.polroku školského roka sme zaznamenali úbytok �lenov na krúžkoch. Je to každoro�ný 
jav, kedy si deti v druhom polroku nájdu iné záujmy, alebo sa im už jednoducho nechce 
pokra�ova�, niekedy sú prí�iny objektívne, napr. odchod externého zamestnanca alebo 
nepovolenie zria�ovate�a v súkromnej škôlke, kde bola ucelená skupina detí. Najvä�ší pokles 
nastal na krúžkoch výpo�tovej techniky a krúžkoch legorobotiky, �o mohlo by� spôsobené aj 
vä�ším po�tom detí na krúžkoch a menším po�tom legorobotov, na elektrotechnickom 
externý zamestnanec zdôvodnil odchod niektorých �lenov neschopnos�ou sústredi� sa na 
prácu a z krúžku moderných tancov odišla externá zamestnanky�a . 
Mesiac pred ukon�ením pravidelnej �innosti sme urobili prieskum na krúžkoch pomocou 
dotazníka spokojnosti, kde sme skonštatovali, že odovzdané odpovede boli vyjadrením skôr 
spokojnosti s �innos�ou. 

Napriek objektívnym prí�inám sme prijali opatrenie na predchádzanie takéhoto úbytku 
v 2.polroku, a to: urobi� prieskum pomocou dotazníka pre rodi�ov pred koncom 1.polroka  
(najlepšie v decembri). S�ubujeme si od neho objektívnejší poh�ad na dianie v jednotlivých 
krúžkoch s možnos�ou zlepšenia, popr. možnosti prejs� na iný krúžok. �alším opatrením je 
zakúpi� 2 sady legorobotov. Zodpovedné je vedenie CV� . 

b) Údaje o po�te ú�astníkov príležitostnej záujmovej �innosti v školskom roku  
2010/2011  

Po�et podujatí, akcií:197 
Po�et ú�astníkov na podujatiach, akciách: 4786, z toho ú�astníkov  do 15 rokov: 3942 
Po�et organizovaných táborov po�as školského roka: 16 
Po�et ú�astníkov v táboroch po�as školského roka: 222, z toho  ú�astníkov do 15 rokov:187 
Po�et zorganizovaných táborov v �ase letných prázdnin v šk. r. 2010/2011: 8 
Po�et ú�astníkov v táboroch v �ase letných prázdnin v šk. r. 2010/2011: 186  

   z toho ú�astníkov do 15 rokov : 170 
Po�et táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 0 
Po�et ú�astníkov v táboroch mimo Bratislavy:0    z toho ú�astníkov do 15 rokov: 0 

c) Novozaložené oddelenia, záujmové útvary  školskom roku 2010/2011 

V školskom roku 2010/2011 boli otvorené nové krúžky Legorobotiky (8), dramatický 
krúžok, krúžok smaltovania, rozšírili sme krúžky keramiky v MŠ o 4, vznikol nový krúžok 
Kung-Fu. 
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III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CV�

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 
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Estetika 1 1 0 0 3 
Prírodoveda 1 1 0 0 1 
Technika a VT 1 1 0 0  

Spolo�ensko- 
vedné a KU�

1 1 0 0 2 

Telovýchova 1 1 1 0 2 

Pohybové   
1 

1 0 0  

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci sp	�ali požadované kvalifika�né predpoklady na výkon 
pedagogickej �innosti.  

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CV�: 

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukon�ilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

za�alo 

Uvádzanie do praxe 1  1  

aktualiza�né 1 1 0 0 

Špecializa�né inova�né     

Špecializa�né kvalifika�né     

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 1 1 0 0 

V rámci plánu kontinuálneho vzdelávania  zástupky�a riadite�ky absolvovala inova�né 
funk�né štúdium v MPCMB a úspešne ho ukon�ila. Od 1.3.2011 bola prijatá absolventka VŠ, 
ktorá za�ala adapta�né vzdelávanie od 1.3.2011 – 30.10.2011. Uvádzajúcim pedagógom je 
zástupky�a riadite�ky. Riadite�ka CV� absolvovala aktualiza�né vzdelávanie pod�a par.35, 
ods.6 zákona �. 317/2009 Z.z. 
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Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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Údaje o po�te NZ CV� k 30.6.2010 
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IV. Aktivity CV�

Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CV�
  
Názov aktivity školy Po�et 

ú�astníkov
Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Viano�ná tvorivá diel�a 60 Každý ú�astník si vyrobil viano�né dekorácie a dostal 
odmenu. Propagácia centra. 

Šachový turnaj pre SŠ 
6.ro�ník 

28 Študenti si rozvíjajú svoje schopnosti v šachu, centrum 
rozvíja spoluprácu so strednými školami. 

Alternatívna výu�ba VV 648 Centrum dáva príležitos� de�om vyskúša� si 
modelovanie z hliny a to�enie na kruhu v rámci 
vyu�ovania VV a oboznámi� sa s �innos�ou CV�. 
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Alternatívna výu�ba 
prírodovedy 

950 Centrum dáva príležitos� de�om získa� poznatky zo 
života živo�íchov a rastlín a oboznámi� sa s �innos�ou 
prírodovedného oddelenia. 

Slávnostné vyhodnotenie 
sú�aží v Zichyho paláci 

70 Centrum slávnostným podujatím oce�uje ví�azov 
sú�aží škôl v pôsobnosti Starého Mesta za ú�asti 
významných hostí spolo�enského a verejného života. 

Slávnostné vyhodnotenie 
sú�aží v Zrkadlovej sále 

200 Centrum slávnostným podujatím oce�uje ví�azov 
sú�aží škôl v pôsobnosti Starého Mesta za ú�asti 
významných hostí spolo�enského a verejného života. 

Ve�kono�ná tvorivá diel�a 50 Rozvíjanie tvorivosti a zru�ností nielen detí, ale aj 
rodi�ov spojené s ve�kono�nou nádielkou. 

Obvodná sú�až Spoznajme 
Európu spojenú s výstavou 
k Roku dobrovo�níctva 
v rámci sú�aže Európa 
v škole. 

35 Sú�až pre 7.ro�.ZŠ o Európskej únii. Žiaci prezentujú 
svoje vedomosti získané samostatne. Centrum sa 
v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku 
zvidite��uje a propaguje, pretože pre túto vekovú 
kategóriu je to jediná sú�až. 

Krúžková bodka 70 Závere�né zábavno- športové popoludnie k ukon�eniu 
krúžkovej �innosti. Po�akovanie centra za ú�as� na 
krúžkoch formou sú�aží a odmien. 

Turistická víkendovka 
1 x za mesiac 

115 Poznávanie a ochrana prírody 

Exkurzie študentov PSA 
Bullova 

45 Oboznámenie študentov s �innos�ou CV�, získavanie 
dobrovo�níkov 

Podujatia pre ŠKD z 
prírodovedy 

187 Oboznámenie detí s �innos�ou prírodovedného 
oddelenia 

Výtvarné dielne 112 Zapojenie detí do tvorivej �innosti- výroba  vlastného 
výrobku. 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa CV� zapojilo  

Názov aktivity CV� Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

Bratislava pre všetkých 300 Propagácia �innosti centra s možnos�ou získa� nových 
�lenov. 

De� otvorených dverí 
prezidenta SR 

5000 Organizácia programu v záhrade prezidenta, tvorivá 
diel�a pre deti s možnos�ou propagácie CV�. 

De� zdravej školy na SPŠE 250 Propagácia CV�  

OK olympiád, postupových 
sú�aží 

268 Prezentácia vedomostí, zru�ností detí a propagácia 
CV�

Regata Istropilitana – 
kúpanie lodí na 
Štrkoveckom jazere 

300 Prezentácia �innosti modelárov z CV�, propagácia 
CV�

Remorkéry na rybníku – 
sú�až lodných modelárov 

150 Prezentácia �innosti modelárov, propagácia CV�

Údaje o  projektoch CV�

Vyzývate� na 
predkladanie projektu, 

Názov projektu Cie� projektu a cie�ová skupina 
Termín za�atia 

realizácie a 
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resp. vlastný projekt 
školy/CV�

ukon�enia 
realizácie 

Magistrát hl. mesta SR Vyrob si svoj šperk Oživi� u detí a mládeže tradi�né 
�udové remeslo- šperkárstvo a   
novú techniku - smaltovanie. 
CS: 6- 20 rokov

1.10.-
22.12.2010 

Magistrát hl. mesta SR Letná prázdninová 
�innos� v CV� 2011 

umožni� de�om z rôznych 
sociálnych skupín trávi�
zmysluplne prázdniny 
v Bratislave 
CS: 7-17 rokov

Február- júl 
2011 

Bratislavský 
samosprávny kraj 

Krúžková bodka- Malá 
olympiáda CV�

Rozvíja� schopnos� pravidelného 
pohybu 
CS: 5-20 rokov 

Marec- jún 
2011 

Magistrát hl. mesta SR Originálne dielne pre 
malých i ve�kých 

podpori� centrum vo�ného �asu 
a jeho tvorivé  dielne 
zabezpe�ením materiálneho 
vybavenia pre nové techniky. 
CS: 6-30 rokov

Október 2011-
máj 2012 

V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

Inšpek�ná �innos� v CV� bola vykonaná v termíne od 16.02. 2011 do 18.02.2011 a od 
1.3. do 2.3.2011. 
V Správe z inšpek�nej �innosti bolo v závere konštatované, že naše CV� uskuto��uje 
realizáciu štátneho programu starostlivosti o deti a mládež, uspokojuje záujmy a vytvára 
vhodné podmienky na zmysluplné trávenie vo�ného �asu. Vyzdvihnutá bola spolupráca so 
školami, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v otázkach využívania vo�ného �asu. 
Vysoko bol ohodnotený projekt nášho centra- Alternatívna výu�ba výtvarnej výchovy 
a prírodovedy pre kolektívy tried ZŠ v dopolud�ajších hodinách, ojedinelá tradícia 
slávnostného vyhodnocovania predmetových olympiád, postupových a športových sú�aží 
v Zichyho paláci a Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca a takisto bola vysoko hodnotená 
práca kvalifikovaných interných a externých zamestnancov na krúžkoch, ako aj ich množstvo 
a rôznorodos�. Pedagogická dokumentácia bola vedená v zmysle platných legislatívnych 
noriem vzorne. 
CV� neboli dané žiadne opatrenia.

VI. Výsledky  finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v  CV�  

Riadite�ka CV� predkladala v januári 2011 do MsZ informatívny materiál Informácia 
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy v CV� pri následnej finan�nej kontrole v júli 2010. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CV�
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Priestorové podmienky CV� v minulom školskom roku sa podstatne nezmenili, na záujmovú 
�innos� boli využívané všetky miestnosti , ktoré máme k dispozícii nielen popoludní, ale aj 
v dopolud�ajších hodinách na cvi�enie pre seniorov, alternatívnu výu�bu VV a prírodovedy, 
obvodné sú�aže, ako aj podujatia CV�( šachový turnaj O pohár riadite�ky CV�, tvorivé 
dielne a pod.). 
V školskom roku 2010/2011 bola uskuto�nená revízia bleskozvodov a plynových kotlov. 
V tomto školskom roku sme zrekonštruovali toalety v podkroví a dámske toalety na 
1.poschodí a prízemí. 
Materiálne sme vybavili po�íta�ovú miestnos� 2 novými Lego robotmi, z OZ Dom�ek pre 
vo�ný �as sme zakúpili novú smaltovaciu pec na vytvorenie nových krúžkov a z grantu 
hlavného mesta SR Bratislavy sme získali financie na nákup materiálu. Na krúžkoch 
jednotlivých oddelení bol dostatok materiálu na kvalitnú výchovno- vzdelávaciu �innos� aj 
s prispením financií z 2% a iných príjmov OZ Dom�ek pre vo�ný �as. 

VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti CV�
v roku 2010 

1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 148754€ 
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 22200€+ 13000€ tábory
3. Dotácia mesta na 1 ú�astníka v CV� v roku 2010: 126,82€ 
4. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 650 € boli použité na úhradu 

energií.  
5. Finan�né prostriedky získané od OZ : 2% 1921,79€, z grantov 3060€  
6. Iné finan�né prostriedky: 3560 € z grantov 

IX. Ciele, ktoré si CV� ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja CV� na 
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia.

CV� si stanovilo na školský rok 2010/2011 cie� otvori� nové zaujímavé krúžky a výchovno- 
vzdelávacie aktivity. Tento cie� sme naplnili vznikom 8 nových krúžkov Legorobotiky , 2 
krúžkov smaltovania a výroby šperkov, krúžok Kung- Fu, pre ZŠ sme ponúkli nové techniky 
výtvarnej výchovy v rámci Alternatívnej výu�by Vv. 

X. Oblasti, v ktorých CV� dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov 
opatrení  

CV� už tradi�ne dosahuje výborné výsledky v oblasti estetiky- výtvarných aktivít, 
nako�ko sme dobre vybavení materiálne i odbornými zamestnancami. CV� má dva kruhy na 
to�enie, dve pece na vypa�ovanie a jednu pec na smaltovanie. Najvä�ší záujem je o keramiku, 
ktorú sme rozšírili i na MŠ. Ke�že chceme stále ponúka� zaujímavé krúžky, toto oddelenie 
vytvorilo nové krúžky smaltovania, kresby, tradi�ných �udových techník. Úspešná je aj 
alternatívna výu�ba VV pre triedne kolektívy ZŠ zamerané na keramiku, ale je záujem aj 
o iné výtvarné techniky, na ktoré nemajú školy podmienky ako napr. batikovanie. 
 Ve�mi ob�úbená sa stala aj alternatívna výu�ba prírodovedy zameraná na živo�íchy 
a botaniku pre triedne kolektívy ZŠ i ŠKD. Ve� v školskom roku 2010/2011 prešlo 
alternatívnou výu�bou 1598 detí a 187 �lenov ŠKD. 
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 V tomto školskom roku sa podarilo rozbehnú� aj krúžky legorobotiky, otvorili sme 8 
krúžkov, aj ke� v druhom polroku bol úbytok detí, bol to výrazný posun na oddelení techniky 
a VT. Modelárske krúžky pracovali ako po minulé roky a prezentovali seba a CV� na 
modelárskych sú�ažiach. 
 Na oddelení telovýchovy ve�mi dobre pracovali krúžky plávania, lyžovania a cvi�enia 
pre seniorov. 
 V tomto školskom roku sa nám nepodarilo naplni� tane�né krúžky tak, ako sme si 
naplánovali z dôvodov chýbajúcich externých zamestnancov. 
 Pri CV� pracoval aj Obvodný detský parlament, ktorý svoju �innos� ukon�uje 
Obvodnou sú�ažou pre 7. ro�.ZŠ o EÚ Spoznajme Európu. Schádzal sa minimálne 1 x za 
mesiac pod vedením riadite�ky CV�. 
 Medzi silné stránky CV� patrí jeho prezentácia na verejnosti organizovaním ve�kých 
podujatí- Slávnostné vyhodnotenie obvodných sú�aží v 1. a 2. polroku školského roka 
v Zichyho paláci a Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, organizovanie kultúrneho programu 
a tvorivej výtvarnej dielne po�as D�a otvorených dverí prezidenta SR, CV� je 
spoluorganizátorom medzinárodnej modelárskej sú�aže Remorkéry na Rybníku v Devínskej 
Novej Vsi, akcie Regata Istropolitana na Štrkoveckom jazere, ú�as� na podujatiach 
organizovaných mestom Bratislava pre všetkých. 
 CV� je organizátorom obvodných sú�aží- predmetových olympiád a postupových 
sú�aží, ako aj športových sú�aží a v priestoroch CV� organizuje obvodné kolo v SJ 
a literatúre, Anglickom jazyku, OK Šaliansky Ma�ko, Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov 
Kubín za ú�asti známych umelcov a recitátorov, OK Biologickej olympiády kat. E a F. 

Medzi slabé stránky CV� patrí chýbajúca telocvi��a na športové krúžky, kvalitný 
zamestnanec na tane�né krúžky. Ve�kým problémom je pre rodi�ov parkovanie, nako�ko 
vä�šina rodi�ov menšie deti vozí autom. Pomaly sa rozbieha aj spolupráca so ŠKD, pretože aj 
oni majú záujmové krúžky po�as svojej �innosti. Na�alej sa nám nedarí pritiahnu� viac detí, 
mládeže a dospelých na sobot�ajšie akcie CV�. Preto sme prijali nasledovné opatrenia: 
ponúknu� v nasledujúcom škol. roku pre ŠKD nové aktivity a zefektívni� víkendové aktivity 
pre verejnos� a �lenov CV�. 

Ako príležitosti využijeme podporu z grantu pre vo�no�asové aktivity Originálne tvorivé 
dielne v soboty od októbra 2011 do mája 2012, prijatie novej zamestnankyne a vytvorenie 
novej ponuky pre ŠKD v oblasti histórie Bratislavy, zakúpenie interaktívnej tabule na 
vytvorenie nových krúžkov, zameriame sa na tvorbu projektov na zvýšenie finan�nej podpory 
pre CV�. Aj pri neúnavnej aktivite o pritiahnutie �o najvä�šieho po�tu detí do CV� stále 
hrozí z dôvodov sú�asného života dnešnej mladej generácie pasivita a nezáujem chodi�
niekde, cestova� s MHD, ke� má temer každé die�a doma vlastný televízor a internet, mladí 
�udia sa radšej stretávajú v nákupných centrách. Preto je našou snahou a úlohou vplýva�
hlavne na rodi�ov detí, aby im vytvorili podmienky na zmysluplné využívanie vo�ného �asu 
pod�a predstavy die�a�a a nie rodi�a. 

XI. �alšie informácie o CV�

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CV�

Kontrola RÚVZ sa v školskom roku 2010/2011 uskuto�nila d�a 15.6.2011 k letnej 
�innosti, kde boli okrem konštatovania, že priestory CV� sú �isté a udržiavané v súlade 
s požiadavkami RÚVZ, uložené aj opatrenia, na základe ktorých riadite�ka CV� prijala 
nasledovné opatrenia: 

1. Zabezpe�i� odvetranie miestnosti pre upratova�ku 
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T: do 1.júla 2011  
Plnenie: úloha splnená 

 2. Predloži� na schválenie orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok 
T: do 30.9.2011  
Plnenie: Prevádzkový poriadok bol predložený d�a 19.9.2011 

3. Uskuto�ni� objektivizáciu osvetlenia po dohode s pracovníkmi RÚVZ 
T: škol..rok 2011/2012 
Plnenie: úloha trvá 

Priestory CV� sú po hygienickej stránke udržiavané tak, aby vyhovovali podmienkam pre 
výchovno- vzdelávaciu �innos� pre deti. V tomto školskom roku boli zrekonštruované toalety. 
Po�as chrípkového obdobia sú priestory CV�, zábradlia, k�u�ky pravidelne 2 x za de�
umývané dezinfek�ným prostriedkom na ochranu zdravia �lenov CV� i zamestnancov. 
Pravidelne sa uskuto��uje školenie BOZP zamestnancov. 
Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali preškolenie prvej pomoci. 

2. Spolupráca CV�

2.1. Spolupráca s rodi�mi detí  

 Spolupráca s rodi�mi sa zameriava hlavne na podporu materiálneho vybavenia 
krúžkov CV� prostredníctvom OZ Dom�ek pre vo�ný �as a 2 % z daní. Pomocou OZ sa 
zapája CV� do projektov, z ktorých získala v školskom roku 2010/2011 financie v hodnote 
3560€ na podporu vo�no�asových aktivít. 
OZ podporuje aj celocentrálne akcie Viano�ná a Ve�kono�ná diel�a, Krúžková bodka a sú�až 
v legorobotike.

2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, ob�ianskymi 
združeniami, nadáciami,  

 CV� spolupracuje s viacerými organizáciami: 
OZ Klub rekondície a naturálnej medicíny – spolupráca od roku 2006 sa zameriava na 
poskytovanie prednášok a sprievodných podujatí zameraných na zdravý životný štýl. 
Zväz slovenských vedeckotechnických spolo�ností spolupráca od roku 2006 je zameraná na 
podporu technických krúžkov a pomoc pri utváraní krúžkov legorobotiky, v roku 2007 sme  
získali od ZSVTS 3 ks legorobotov a podpora 2% z daní pre OZ Dom�ek pre vo�ný �as. CV�
za túto spoluprácu získalo Pamätnú plaketu pri príležitosti 20. výro�ia vzniku ZSVTS. 
Zmluva o spolupráci a praktickej výu�be s PdF UK v Bratislave spolupráca od roku 2006 je 
zameraná na praktickú výu�bu študentov PdF UK. CV� za túto prácu získalo po�akovanie 
a Titul Fakultnej školy.

2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
  
 Spolupráca CV� s magistrátom hlavného mesta SR je na dobrej úrovni. Naj�astejšie 
spolupracujeme s finan�ným oddelením a oddelením školstva, kultúry a športu. V�a�ní sme  
primátorovi hlavného mesta, s podporou ktorého môžeme využíva� reprezenta�né priestory 
Primaciálneho paláca Zrkadlovú sie� na oce�ovanie ví�azov obvodných sú�aží. CV�
spolupracuje so ZUŠ pri príprave programu na DOD prezidenta a umož�uje im tak 
propagáciu svojej �innosti. 

2.4. Iná spolupráca  
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CV� úzko spolupracuje aj so ZŠ, OGY a neštátnymi ZŠ v územnej pôsobnosti nielen 

Starého Mesta, ale aj v rámci celej Bratislavy, a to hlavne v alternatívnej výu�be Vv 
a prírodovedy, sú�ažiach pre SŠ a pod. �alej CV� spolupracuje s MŠ v rámci Bratislavy 
ponukou krúžkov výtvarných a jazykových.  
Spolupráca so SPŠE na Zochovej ulici trvá od roku 2007. Spolupracujeme na príprave D�a 
zdravej školy, kde sa ako CV� prezentujeme v rámci environmentálnej výchovy . 
Spolupráca s SPaSA na Bullovej ulici trvá už od roku 2007.Spolupráca je zameraná na 
vedenie pedagogickej praxe študentov školy a ich pomoc pri organizovaní podujatí CV�. 
Spolupráca so Zastúpením EK na Slovensku pri organizovaní obvodnej sú�aže Spoznajme 
Európu v ich priestoroch so zabezpe�ením ob�erstvenia a cien pre sú�ažiacich, spolupráca pri 
závere�nom podujatí pre �lenov CV�. 
Spolupráca so SAV – Ústavom krajinnej ekológie pri príprave projektu pre ZŠ a SŠ k Trvalo 
udržate�nému rozvoju krajiny. CV� získalo �akovný list SAV a riadite�ka CV� získala Cenu 
SAV za popularizáciu vedy na Slovensku. 
Spolupráca s Prezidentskou kanceláriou pri príprave D�a otvorených dverí prezidenta SR 
v záhrade Prezidentského paláca trvá od roku 2007.CV� dostalo �akovný list Kancelárie 
prezidenta SR za každoro�nú výbornú prípravu a úrove� programu a tvorivej dielne 
v záhrade. 
Spolupráca so Staromestskou knižnicou od roku 2007- ú�as� na podujatiach knižnice, 
príprava spolo�ných podujatí. 
Spolupráca s MÚ M� Staré Mesto oddelením školstva – prizývanie na aktív riadite�ov ZŠ, 
poskytnutie priestorov Zichyho paláca na slávnostné oce�ovanie ví�azov sú�aží za 1.polrok 
školského roka. 
Podporovatelia CV�: 
Chipita Slovakia a.s Kraft Slovakia a.s. – poskytuje svoje výrobky na podujatia CV�, 
Signet plus Senec a ADP sie�otla� Bratislava – poskytli dar�ekové tašti�ky pre deti. 
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach školského 

zariadenia CV� Kulíškova 6, 821 08 Bratislava 
za školský rok 2010/11 

I. Základné informácie o Centre vo�ného �asu Kulíškova 6  

a) Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: Centrum vo�ného �asu Kulíškova (CV�) 
Adresa: Kulíškova 6, 821 08 Bratislava 
Kontakty:  
telefón/fax 02 2072 2889 
www.cvckuliskova.sk
e-mail: info@cvckuliskova.sk 

b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia 
Meno riadite�a: Mgr. Margita Jaurová 
Volebné obdobie: 1.6. 2010 – 31.5. 2015 
�alší vedúci zamestnanci školského zariadenia s ur�ením ich funkcie: 
Mgr. Ján Valo – zástupca riadite�ky do 11.10. 2010 - 31.12. 2010 
Mgr. Jana Polá�iková – vedúca oddelenia záujmových �inností od 1.7. 2011 
Mgr. Ivanová - zástupky�a riadite�ky od 1.7. 2011 

c) Údaje o rade CV�
�lenovia RŠZ: 
Ing. Katarína Muráriková – za nepedagogických zamestnancov, predseda 
Ing. Erika Pisar�íková – na zria�ovate�a, tajomní�ka 
Mgr. Lívia Macková – za pedagogických zamestnancov, �len 
Ing. Stanisla Vl�ek – za spolupracujúcu organizáciu, �len 
Mgr. Martin Pener - poslanec Mestského zastupite�stva hl. Mesta SR Bratislavy, �len 
Ing. Dušan Pekár – starosta Mestskej �asti Ružinov, �len 
Pozn. : Dopl�ujúce vo�by do rady ŠZ sa budú kona� na jese� 2011. 

Zasadnutia RŠ a základné témy rokovaní: 
20. 9.2010 - 1. zasadnutie RŠ s novým vedením CV�, informácie o procese s�ahovania 
CV� – materiálno-technické podmienky, plán �innosti na školský rok 2010/11, 
2. 6. 2011 Vo�by do Rady školského zariadenia CV�
22. 9. 2011 – Program: Informácia o nových �lenoch RŠZ, prerokovanie plánu práce na 
školský rok 2011/12, vo�ba predsedu RŠZ, správa o �innosti za rok 2010/12 (odsúhlasené 
dodato�né elektronické pripomienkovanie) 

d) Iné poradné orgány 

Zasadnutia pedagogickej rady a základné témy rokovaní: 
13.9. 2010  Vyhodnotenie D�a otvorených dverí, príprava plánu práce CV�
20.9.2010  Prerokovanie �innosti a plánu práce CV� na školský rok 2010/11 
23.3. 2011 Kontrola plnenia plánu práce na školský rok 2010/11 a zmeny, zabezpe�enie 

organizácie denných letných táborov 
4.4. 2011   Bratislava pre všetkých - príprava 



2.5. 2011  Príprava denných letných táborov, personálne zmeny v CV�, športová 
�innos� v CV�  

20.6.2011  Príprava táborov a plán záujmových útvarov na šk. rok 2011/201 
20.7.2011 Mimoriadna pedagogická rada - riešenie interného zamestnanca po�as letnej 

dennej táborovej �innosti 

II. Údaje o žiakoch/de�och ŠZ 

a) Údaje o po�te ú�astníkov priamej �innosti v CV� v školskom roku 2010/2011 
Po�et záujmových útvarov: 27, z toho pre deti do 15 rokov:18 
Po�et �lenov záujmových útvarov: 506, z toho do 15 rokov: 349 

Zoznam záujmových útvarov Po�et �lenov

Anglický jazyk – konverzácia (nad 15 rokov) 7 

Anglický jazyk – pohoda (nad 15 rokov) 14 

Magic time – angli�tina hrou pre deti  16 

Cvi�enie ženy I. (nad 18 rokov) 15 

Cvi�enie ženy II.  (nad 18 rokov) 15 

Box (nad 18 rokov) 21 

Stolný tenis 11 

Posil�ov�a 21 

Šachový krúžok I. 17 

Šachový krúžok II. 16 

Divadielko �ervík 7 

Karate 10 

Železni�ní modelári 12 

Šport hrou 14 

Disko tanec I. 6 

Disko tanec II. 7 

Hip hop 31 

�udový tanec pre deti 16 

Zvon�ek – pohybová príprava pre deti 15 

Zumba  12 

Keramika – drôt (nad 15 rokov) 8 

Keramika – drôt pre deti 33 

Výtvarný krúžok Bodka I. 12 

Výtvarný krúžok Bodka II. 13 

Výtvarný krúžok Machu�ka 17 

Výtvarný krúžok Šikovní�ek pre ŠK 255 

Joga (nad 18 rokov) 9 



SPOLU 630 

b) Údaje o po�te ú�astníkov príležitostnej záujmovej �innosti v školskom roku 2010/11 
Po�et podujatí a  akcií: 36 
Po�et ú�astníkov na podujatiach, akciách: 1790, z toho ú�astníkov do 15 rokov: 1637 
Po�et organizovaných táborov po�as školského roka: 6 
Po�et ú�astníkov v táboroch po�as školského roka: 111 , z toho do 15 rokov: 111 
Po�et organizovaných táborov v �ase letných prázdnin v šk.roku 2010/11: 5 
Po�et ú�astníkov v táboroch v �ase letných prázdnin v šk.roku 2010/11: 98, z toho ú�astníkov do 15 
rokov: 98 
  
c) Novozaložené oddelenia a záujmové útvary v školskom roku 2010/2011 
Z dôvodu s�ahovania a organiza�ných zmien boli v CV� vytvorené oddelenia: 
1. Ekonomicko-prevádzkové oddelenie 
2. Oddelenie záujmových �inností 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  

Pedagogickí zamestnanci k 30. 6. 2011: 

Oddelenie záujmových �inností 
Fyzický po�et PZ k 15.9. 2010 6 
Fyzický po�et PZ k 30.6. 2011 6 
Po�et tých, ktorí mali nižšiu vyu�ovaciu povinnos� 3 
Po�et tých, ktorí mali vyššiu vyu�ovaciu povinnos� 0 
Po�et PZ, ktorí pracujú na DVP alebo DV� 42 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 

Všetci interní pedagogickí zamestnanci sp	�ajú kvalifika�né požiadavky.  
Mgr. Polá�iková zahájila rigorózne konanie na Vysokej paneurópskej škole – Fakulte 

masmédií,  externé doktorandské štúdium na Obchodnej fakulte EU Bratislava, ukon�uje 2. ro�ník 
doplnkového pedagogického štúdia  - externá forma na FF UK. 

Externí pedagogickí  zamestnanci sp	�ajú odborné požiadavky na príslušnú záujmovú 
oblas�.  



Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CV�:    

Forma vzdelávania 
Po�et 
vzdelávaných

Vzdelávanie 
ukon�ilo 

Vzdelávanie  
trvá 

Vzdelávanie 
za�alo 

Uvádzanie do praxe 3  áno 01.09.11 

Priebežné - - - - 

Špecial. inova�né 
Špecializa�né kvalifika�né 

- - - - 

Vzdelávanie vedúcich 
pedag. zamestnancov 

1  áno 12.10.2011 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6. 2011: 
Fyzický po�et nepedag. zamestnancov 6 

Z toho fyzický po�et zamestnancov, ktorí vykonávajú viac kumulovaných �inností  
v základnom úväzku 

3 

Po�et NZ, ktorí pracovali na kratší prac. úväzok ako je základný úväzok 2 

Po�et NZ, ktorí pracovali na vyšší prac. úväzok ako je základný úväzok 0 

Po�et NZ, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce alebo �innosti 6 

IV. Aktivity CV�

Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CV�
Názov aktivity  Po�et 

ú�astníkov 
Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

De� otvorených dverí  
11. 9. 2010 

400 
(odhadom) 

Cie�om podujatia bolo spropagova� pres�ahované 
Centrum v novej lokalite a získa� novú �lenskú 
základ�u. Podujatie sa stretlo s ve�kým záujmom 
verejnosti. 

Predviano�ná besiedka 
Zvon�ek 
21. 12. 2010 

20 Cie�om podujatia bolo podpori� predviano�nú 
náladu v CV� a prezentova� rodi�om �innos�  ZÚ 
Zvon�ek. Akcia bola spojená s mikulášskym 
ve�ierkom. 

Zasadnutie regionálneho 
detského parlamentu  
3. 2. 2011 

14 Cie�om stretnutia bolo prejedna� otázky týkajúce sa 
parlamentu na školách, h�adanie problémových 
okruhov a ich riešenie. 

Sú�až – Zázra�né korálky a 
�arovná stavebnica 
10. 2. 2011 

20 Sú�až bola ur�ená žiakom 1. a 2. ro�níka  ZŠ a jej 
cie�om bolo rozvíja� samostatnos� a kreativitu 
sú�ažiacich. 

Sú�až v spolo�enských hrách 
Dunajský pohár – Osadníci z 
Kantanu 
19. 2. 2011 

51 Cie�om podujatia bolo podpori� záujem verejnosti o 
moderné spolo�enské hry a vytvori� tak predpoklad 
k sérii kvalifika�ných turnajov v rámci majstrovstiev 
Slovenska 2011.  

Denný jarný tábor 
21.-25.2. 2011 

13 Cie�om denného jarného tábora bolo zabezpe�i�
pestrý a zaujímavý  program pre deti v �ase jarných 



Názov aktivity  Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

prázdnin. Tábor prebehol k spokojnosti detí aj ich 
rodi�ov. 

Zasadnutie regionálneho 
detského parlamentu  
3.3. 2011 

12 Cie�om stretnutia bolo spracovanie otázok testu pre 
parlamenty ZŠ Ba II. - sú�aže Poznávame svoj 
obvod. 

Zasadnutie regionálneho 
detského parlamentu  
7. 4. 2011 

4 Cie�om stretnutia bolo zabezpe�enie participácie na 
sú�aži vyhlásenej hl. Mestom SR Bratislava  
„Bratislava o�ami detí“. �lenovia parlamentu taktiež 
hodnotili prijímacie konania na stredné školy. 

Zasadnutie regionálneho 
detského parlamentu 
5. 5. 2011 

3 Cie�om stretnutia bolo prejednanie tém regionálneho 
detského parlamentu v nasledujúcom školskom roku. 
Pre nízku ú�as� bol detský parlament rozpustený. 

Šikovní�ek – tematický 
výtvarný klub pre ŠK 
október 2010 - máj 2011 

124 Príležitostnej �innosti tematického výtvarného klubu 
Šikovní�ek sa zú�ast�ovali deti zo ZŠ Vrútocká,  ZŠ 
Košická a ZŠ Ostredkova. 

Medzinárodný de� detí  
1. 6. 2011 

18 Cie�om boli tematicky zamerané aktivity k MDD v 
rámci  otvorených hodín ZÚ CV� a špeciálny 
program pre MŠ Gašparko, Bratislava - Trnávka 

Animoterapia – priate�stvo 
�loveka a zviera�a s lie�ivým 
ú�inkom 
1. a 8. 6. 2011 

16 Cie�om bolo preh	bi� priate�stvo detí so zvieratami 
prostredníctvom besedy so špecialistom  formou 
výtvarných tvorivých aktivít s terapeutickým cie�om. 
Podujatie sa stretlo s ve�kým záujmom detí aj ich  
rodi�ov.  

Denný letný tábor – 1. turnus 
11. -15. 7. 2011 

21 Cie�om denného letného tábora - „Športovo-
turistický“ bolo zabezpe�i� pestrý a zaujímavý  
program pre deti v �ase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodi�ov. 

Denný letný tábor – 2. turnus 
18. - 22. 7. 2011 

21 Cie�om denného letného tábora „Táborové všeli�o“ 
bolo zabezpe�i� pestrý a zaujímavý  program pre deti 
v �ase letných prázdnin. Tábor prebehol k 
spokojnosti detí aj ich rodi�ov. 

Denný letný tábor – 3. turnus 
25.- 29. 7. 2011 

15 Cie�om denného letného tábora  „ Prázdniny na 
umelej lezeckej stene“  bolo zabezpe�i� pestrý a 
zaujímavý  program pre deti v �ase letných prázdnin. 
Tábor prebehol k spokojnosti detí aj ich rodi�ov. 

Denný letný tábor – 4. turnus 
1.- 5. 8. 2011 

21 Cie�om denného letného tábora „Prázdniny so 
zábavnou angli�tinou“ bolo zabezpe�i� pestrý a 
zaujímavý  program pre deti v �ase letných prázdnin. 
Tábor prebehol k spokojnosti detí aj ich rodi�ov. 

Denný letný tábor – 5. turnus 
8.- 12. 8. 2011 

21 Cie�om denného letného tábora „Táborové všeli�o“ 
bolo zabezpe�i� pestrý a zaujímavý  program pre deti 
v �ase letných prázdnin. Tábor prebehol k 
spokojnosti detí aj ich rodi�ov. 

XXXVIII. Ro�ník šachového 
turnaja mládeže k 67. výro�iu 

cca 60 
(sú�ažiaci + 

Cie�om šachového turnaja bolo pokra�ova�
v dlhoro�nej úspešnej tradícii, ktorú založil šachový 



Názov aktivity  Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

SNP – Memoriál Ondreja 
Rintela 
26.- 29. 8. 2011 

nesú�ažiaci) majster O. Rintel. Šachový turnaj sa stretol so 
záujmom verejnosti.  

Údaje o aktivitách, do ktorých sa CV� zapojilo 

Názov aktivity Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

Cezpo�ný beh žiakov ZŠ 
23.9. 2010 

74 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 

Viano�ná Tirnavia šachových 
nádejí 
december 2010 

10 Cie�om bolo zapoji� deti zo šachového krúžku  CV�
do šachového turnaja.  

Malý futbal – starší žiaci ZŠ 
14.10.- 29.11.2010 

140 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
1. miesto ZŠ Košická 
2. miesto ZŠ Bajkalská 
3. miesto SŠ sv. Vincenta de Paul 

Stolný tenis – diev�atá ZŠ 
4.11. 2010 

16 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
1. miesto Gymnázium Hronská 
2. miesto ZŠ Mierová 
3. miesto ZŠ Podzáhradná 

Florbal – starší žiaci ZŠ 
3.11., 8.11., 10.11. 2010 

100 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
1. miesto SŠ Metodova 
2. miesto ZŠ Košická 
3. miesto SŠ sv. Vincenta de Paul 

Florbal – mladší žiaci ZŠ 
16.11, 18.11., 22.11. 2010 

110 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
1. miesto SŠ Metodova 
2. miesto ZŠ Žitavská 
3. miesto ZŠ Kulíškova 

Malý futbal – diev�atá ZŠ 
19.11., 25.-26.11 2010 

80 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
1. miesto SŠ Metodova 
2. miesto ZŠ Kulíškova 
3. miesto ZŠ Železni�ná 

Stolný tenis – chlapci ZŠ 
16.11., 18.11. 2010 

28 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 



Názov aktivity Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
1. miesto ZŠ Podzáhradná 
2. miesto ZŠ Bajkalská 
3. miesto ZŠ Košická 

Florbal  -diev�atá ZŠ 
6.12. 2010 

40 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
1. SŠ Metodova 
2. ZŠ Železni�ná 
3. ZŠ Biskupická 

Majstrovstvá obvodu BA 2 v 
basketbale chlapcov 
15. 3. 2011 

48 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
Umiestnenie žiakov: 
1. miesto ZŠ Kulíškova 
2. miesto ZŠ Košická 
3. miesto ZŠ Raj�ianska 

Basketbal– diev�atá ZŠ 
17.3. 2011 

39 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
Umiestnenie žiakov: 
1. miesto ZŠ Kulíškova 
2. miesto SŠ Metodova 
3. miesto ZŠ Železni�ná 

Majstrovstvá obvodu BA 2, 
hádzaná – chlapci ZŠ 
30. 3. 2011 

42 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
Umiestnenie žiakov: 
1. miesto ZŠ Mierová 
2. miesto ŠG Ostredkova 
3. miesto ZŠ Raj�ianska 

Majstrovstvá obvodu BA 2, 
hádzaná – diev�atá ZŠ 
31. 3. 2011 

54 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
Umiestnenie žiakov: 
1. miesto ŠG Ostredkova 
2. miesto ZŠ Vetvárska 
3 miesto ZŠ Železni�ná 

De� otvorených dverí - 
Bratislava pre všetkých 
16. 4. 2011 

36 Cie�om bolo zapoji� deti a mládež CV� do podujatia 
Bratislava pre všetkých, a tým aj spropagova� �innos�
novootvoreného CV�. Na podujatí aktívne 
participovali �lenovia ZÚ Železni�ní modelári, 
Šachového krúžku, folklórneho súboru Lipa, Detského 
folklórneho súboru CV� Kulíškova a pracovníci CV�
v kreatívnych tvorivých diel�ach.  

4. ro�ník Ve�kono�ného 
turnaja šachových nádejí 

15 Cie�om bolo zapoji� deti zo šachového krúžku  CV�
do ve�kono�ného šachového turnaja. Prvé miesto 



Názov aktivity Po�et 
ú�astníkov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

30. 4. 2011 získal Karas Marek za CV� Kulíškova. Ostatné  deti z 
CV� sa umietnili na ve�mi popredných miestach. 

Majstrovstvá kraja vo 
vybíjanej diev�at ZŠ 
5. 5. 2011 

72 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CV� Kulíškova zrealizovalo 
podujatie, ktoré malo hladký priebeh. 
Umiestnenie žiakov: 
1. miesto ZŠ Štúrova (Malacky) 
2. miesto ZŠ Turnianska (BA 5) 
3. miesto SŠ sv. Vincenta de Paul (BA 2) 

7. ro�ník O pohár KŠN – 
turnaj GPX  
7. 5. 2011 

12 Cie�om bolo zapoji� deti zo šachového krúžku  CV�
do šachového festivalu. Deti sa umietnili na 
popredných miestach. 

Týžde� aktivít CV�
16.- 20. 5. 2011 

23 Cie�om podujatia bolo zapojenie CV� Kulíškova do 
spolo�nej akcie „Týžde� aktivít CV�“ vyhlásenej 
Asociáciou centier vo�ného �asu v SR, a to formou 
zabezpe�enia �istenia okolia, životného prostredia a 
výsadbou živej zelene na verejných priestranstvách a 
otvorenými hodinami v rámci ZÚ Centra. 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov CV�

Vyzývate� na 
predkladanie 
projektu 

Názov projektu 
Cie� projektu a 
cie�ová skupina 

Termín za�atia 
realizácie a ukon�enia 
realizácie 

Nadácia Bratislava Dosta�me deti z ulíc a 
zaujmime ich vo 
vo�no�asových 
aktivitách 

Cie�om projektu bolo 
zabezpe�i�  vybavenie 
novej herne CV� na 
Kulíškovej ulici pre 
deti a mládež z druhého 
obvodu 

September-december 
2010 
uskuto�nené 

Nadácia Bratislava Prázdniny na umelej 
lezeckej stene. 

Motivova� deti 
denného letného tábora 
formou netradi�ných 
vo�no�asových aktivít 
– lezecká stena Vertigo 

júl 
2011 
uskuto�nené 

V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

Tematická inšpekcia sa uskuto�nila 6.4., 7.4. a 11.4 2011. Predmetom školskej inšpekcie boli 
podmienky a výchovno-vzdelávacia �innos� v CV�. 
Závery školskej inšpekcie: 

Školský rok 2010/11 bol pre CV� na Kulíškovej ulici �ažkým obdobím, pretože sa vyrovnávalo 
so stratou ove�a výhodnejšieho materiálno-technického vybavenia CV� ESKO na Chlumeckého 
ulici, ktoré už bolo v povedomí širokého okruhu záujemcov obvodu Bratislava II. V nových 
podmienkach – po�as rekonštrukcie, kolauda�ných opráv, uzatvárania nových zmlúv a získavania 
nových �lenov ZÚ – sa podarilo novému vedeniu udrža� prevádzku výchovno-vzdelávacej �innosti 



CV� Kulíškova a nadviaza� tak �iasto�ne na koncep�né zámery bývalého CV�. Preto aktuálne 
zmeny neboli v �ase kontroly dostato�ne zapracované do výchovného programu alebo inej 
pedagogickej dokumentácie. Hospitácie vo vybraných ZÚ a rozhovory s respondentmiu poukázali 
na záujem nových a niekde aj staronových �lenov o ponúknutú škálu rozmanitých �inností centra. 
Zrete�né boli ambície vedúcich krúžkov popasova� sa s novou situáciou a svojou odbornou prácou 
v priate�skej atmosfére pomôc� rozšíri� rady záujemcov. Na základe kontroly bude treba doplni� do 
výchovno- vzdelávacieho plánu CV�  po�et hodín VV� aktuálnych záujmových útvarov a 
pedagogickú dokumentáciu  (triedne knihy) vies� na predpísaných tla�ivách schválených 
ministerstvom školstva. Kontrola odporú�ala v súvislosti so stabilizáciou nových pedagogických 
zamestnancov vypracova� aktuálne požiadavky na ich kontinuálne vzdelávanie, aktualizovanie 
materiálno-technických a priestorových podmienok vo výchovnom programe ako aj vypracovanie 
výchovných osnov pre každú aktuálnu oblas� výchovy zadefinovanú vo výchovnom pláne CV�
alebo každý aktuálny záujmový útvar. 

VI. Výsledky finan�nej a ekonomickej kontroly 
V školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná žiadna kontrola. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CV�

CV� bolo pres�ahované z ove�a vä�ších priestorov CV� ESKO z Chlumeckého ulice 12. 
Z týchto dôvodov bolo nutné dôkladne zváži� spôsob a rozsah s�ahovaných hnute�ných vecí do 
zrekonštruovaného objektu v budove na Kulíškovej ulici �. 6. Ke�že priestory boli obmedzené, 
došlo pred s�ahovaním k triedeniu hnute�ného majetku, k  likvidácii neupotrebite�ného majetku, 
k �isteniu starých priestorov na odovzdanie a zárove� sa h�adali možnosti umiestnenia hnute�ného 
majetku CV� a RZ, ktorý sa nezmestil do objektu na Kulíškovej ulici (posil�ovacie zariadenia, 
stoly na stolný tenis a �alšie). S tým súvisela podrobná inventarizácia. Priestory v pôvodnej budove 
bolo treba odzmluvni� od všetkých dodávate�ov a následne bolo treba zazmluvni� všetky energie 
a siete v novej lokalite. Na to nadväzovali rozsiahle administratívne a legislatívne úkony, ktoré bolo 
potrebné uskuto�ni� v krátkej �asovej lehote. Dôležitým krokom bol aj návrh priestorového a 
funk�ného rozloženia miestností CV� na Kulíškovej ul., �o sa uskuto��ovalo spolo�nými 
rokovaniami s kompetentnými pracovníkmi Magistrátu (vybudovanie prie�ok a pultov, prístup 
k vode v jednotlivých miestnostiach, vybudovanie sp
ch a toaliet, zabezpe�enie vyhovujúceho 
osvetlenia v jednotlivých miestnostiach a pod.). 

Po pres�ahovaní sa na novú adresu bolo nutné urobi� mnoho zásadných krokov: 
- Vyrovna� všetky dlhy v súvislosti so starým objektom na Chlumeckého ul. zdedené po 

predchádzajúcom vedení CV�
Pozn.: vyrovnaniu najvä�šieho dlhu (Prvá ružinovská,a.s.) vo výške 11 678,41€ predchádzali 
mnohé rokovania CV� s Prvou ružinovskou, a.s. a Magistrátom hl. m. Bratislavy. 

- Vies� neustále rokovania s Magistrátom (OTZ) v súvislosti s kolauda�nými závadami na 
Kulíškovej ul. a ich odstra�ovaním – prasknutá kanalizácia, úprava dverí, výmena zate�enej  
plávajúcej podlahy, reklamácia troch prasknutých radiátorov, odstra�ovanie havarijných stavov, 
zateplenie vlhkej plesnivej steny a urgovanie ukon�ovacích prác v súvislosti exteriérom CV� – 
vonkajšia fasáda 
Pozn.: všetky uvedené kolauda�né závady sa po rokovaniach s Magistrátom podarilo odstráni�. 

- Uzatvori� so ZŠ Kulíškova zmluvu o podielovom napojení na distribu�nú sie� dodávate�a 
(tepelná energia), 

- vytvori� nový sklad CV� inštalovaním políc, úchytiek a regálov na ukladanie pres�ahovaného 
materiálu, 

- inštalova� nový elektrický okruh pre po�íta�ovú sie� (projekt, výber dodávate�a, realizácia, 
revízia), 

- inštalova� nový bezpe�nostný systém (projekt, výber dodávate�a, realizácia, revízia, napojenie 
na bezpe�nostnú službu Securiton realizovaním prekládky zazmluvneného vz�ahu 



z Chlumeckého ul.), 

V  dôsledku technickej prekážky a teda nemožnosti prekládky telefónneho a internetového 
operátora do nového objektu, ktorý bol pôvodne na Chlumeckého ul., bolo nutné pristúpi�
k h�adaniu a výberu nového zmluvného partnera ,  
- inštalova� po�íta�ovú sie� s intranetom, 
- inštalova� telefónnu sie� a telefóny do jednotlivých miestností,  

Vytvori� bezpe�ný priestor pre vypa�ovaciu pec nainštalovaním mreží a zavedením novej 
elektrickej siete, 

a �alej: 
- zabezpe�i� inštaláciu všetkých násteniek v interiéroch a exteriéroch a uskuto�ni� nutné 

zámo�nícke práce s rozmnožením  k�ú�ov pre  všetkých zamestnancov, 
- zabezpe�i� s�ahovanie a montáž kvalitného kancelárskeho nábytku – písacie stoly, kancelárske 

skrine, police a pod. získaného sponzorstvom (1ks /1€), 
- vies� rokovania s rodi�mi v rámci RZ a da� si schváli� rozpo�et na materiálové vybavenie CV�

z fondu RZ (vypa�ovacia pec, magnetické tabule  pre šach a do zasada�ky, potreby pre výtvarné 
ZÚ a pod.), 

- h�ada� možnosti  umiestnenia posil�ovacích zariadení  a stolnotenisových stolov CV� (RZ 
CV�) , následne uzatvori� výhodné zmluvy so ZŠ Ostredkova a SOŠ Sklenárova a zabezpe�i�
s�ahovanie, 

- h�ada� nové možnosti pre športové ZÚ v dôsledku malých priestorov na Kulíškovej ulici – 
využitie detašovaných  pracovísk v projekte Šport hrou (TJ Slávia), 

- h�ada� sponzorov (podarilo sa nám zohna� sponzorov na nábytok a na zrkadlá do tane�nej 
miestnosti) a získava� prostriedky z grantov (CV� získalo prostriedky z 2 grantov), 

- skultivova� vonkajšie prostredie CV�  vysadením zelene,  
- vies� rokovanie s vedením ZŠ Kulíškova o spolo�ných priestoroch  školského dvora, 
- h�ada� úsporné finan�né opatrenia.  

V dôsledku nenaplnenosti kapacity CV� hne� po pres�ahovaní sa do novej lokality vedenie 
CV� podporilo malé prenájmy priestorov za ú�elom zníženia finan�ného deficitu CV�: 

Zmluva o nájme – Mgr. M. Gabonay 
Zmluva o nájme – ZUŠ Exnárová 
Zmluva o nájme – Mgr. Jana �ahojová 
Zmluva o nájme – Daniela Puškášová 



VIII. Finan�né a hmotné zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti školského 
zariadenia v roku 2010: 

Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta 223 236,00 €
Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné 21 382,00 €
Nájomné 628,00 €
Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy  0 €
Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (RZ, OZ) 1 184,98 €
Iné 6 600,00 €

IX. Cie�, ktorý si CV� ur�ilo v koncep�nom zámere rozvoja ŠK na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 

Cie�om koncep�ného zámeru pre školský rok 2010/11 bolo naplnenie hlavnej  
požiadavky zria�ovate�a pres�ahova� CV� ESKO do zrekonštruovaných priestorov na 
Kulíškovej ulici �. 6 a vytvori� nové školské zariadenie, �o v zásadne zmenilo koncep�né 
zámery rozvoja centra na Chlumeckého ulici.   

Z tohto stanoveného cie�a sa odvíjali aj �alšie potrebné kroky, a to nielen organiza�ného a 
materiálno-technického charakteru (spomenuté vyššie), ale aj postupy  a zmeny v oblasti 
personálnej a  propaga�nej stratégie. Postupnými  personálnymi zmenami, ktoré vyplývali 
z dôvodov s�ahovania organizácie a následne nutných organiza�ných zmien a premyslenou 
propaga�nou kampa�ou, vzniklo funk�né školské zariadenie. V prvých mesiacoch �innosti bolo 
treba vyvíja� ve�ké  úsilie pri uvedení zariadenia do pozornosti verejnosti všetkými dostupnými 
prostriedkami tak, aby sa vybudovala nová �lenská základ�a.  CV� sa podarilo zachova� niektoré 
z bývalých záujmových útvarov presvied�aním ich �lenov o výhodách pôsobenia na novom mieste 
a zárove� sa h�adali možnosti vytvorenia nových záujmových útvarov, ktoré by boli zaujímavé pre 
verejnos� z okolia. Tento cie� sa splnil a �lenská základ�a CV� sa v priebehu školského roka 
dop	�ala. So s�ahovaním súviseli aj �alšie kroky, a to vracanie zaplateného školného tým �lenom 
ZÚ, ktorí z opodstatnených dôvodov po pres�ahovaní nemohli pokra�ova� v �innosti v  ZÚ na  
Kulíškovej ulici (boxeristi, �lenovia posil�ovne, mama klub, malé deti).  

X. Oblasti, v ktorých CV� dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši�: 

Silné stránky CV� Kulíškova už v školskom roku 2011/2012 po pres�ahovaní: 

- rekonštruovaná budova – príjemné prostredie 
- pekná lokalita – priaznivý vplyv na verejnos�
- intranetové vybavenie – �ahká komunikácia v CV�
- po�íta�ové vybavenie umož�ujúce komunikáciu 
- menšia budova CV� umož�ujúca šetrenie energií 
- dobré vybavenie výtvarnej miestnosti 
- dopyt po výtvarných záujmových útvaroch 
- v okolí saturácia škôl a školských zariadení 
- akceptovate�ná cena za záujmové útvary 
- priaznivá socioekonomická štruktúra obyvate�stva v lokalite 
- dostupnos� a prístup k budove (MHD, parkovanie, doprava) 
- maximálne vy�aženie priestorov – efektivita 
- v okolí sú administratívne budovy a centrá 

Slabé stránky CV� Kulíškova: 



- potreba zapracovania nového kolektívu  (adapta�né vzdelávanie pre nových zamestnancov) 
- nedostato�né vybavenie spolo�enskej miestnosti (potreba zakúpi� materiálne vybavenie) 
- nedostato�né vybavenie ZÚ železni�ný modelár (potreba zakúpi� nutný materiál) 
- chýba bezbariérový prístup (vyrieši� bezbariérový vstup pre mami�ky s ko�íkmi) 
- nedostato�ná priestorová kapacita pre šport (h�ada� detašované pracoviská) 
- zvýšené finan�né náklady na prenájom priestorov pre šport (po�íta� s týmito nákladmi v 

budúcoro�nom rozpo�te) 
- s�ahovaním strata klientely z oblasti Chlumeckého ulice (potreba h�ada� novú klientelu) 
- nízka mzdová úrove� interných aj externých pracovníkov (h�ada� alternatívne formy motivácie 

zamestnancov) 
- absencia viacgenera�ných klubov (vytvára� priestor pre mami�ky/rodi�ov s de�mi) 
- interaktívny web (h�ada� možnosti pri zavedení interaktívneho technického zabezpe�enia 

v spolo�enskej miestnosti-zasada�ke)  

Príležitosti CV� Kulíškova: 

- h�adanie nových partnerov 
- využitie vonkajších priestorov 
- možnos� vstupu na nové „trhy“ 
- orientácia na tradi�né remeslá 
- participácia na projektoch prevencie proti látkovým a nelátkovým závislostiam 
- popularizácia vedy, hudby, zdravého životného štýlu, divadla 

Riziká CV� Kulíškova: 

- riziko nadmerného administratívneho za�aženia zo strany zria�ovate�a 
- odstra�ovanie postrekonštruk�ných závad 
- fluktuácia nových externých a interných zamestnancov  
- znižovaním prevádzkových nákladov  hrozí znižovanie kvality služieb 

XI. �alšie informácie o škole 

1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

II. Kontroly: 
a) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, dátum a závery: 
Kontrola 3.1.2011
Obhliadka na základe žiadosti CV� zo d�a 8. 12. 2010  o vydanie stanoviska k zaradeniu do siete 
škôl a vydanie rozhodnutia k prevádzke. Bolo vydané súhlasné stanovisko. 

Kontrola d�a: 25.2.2011
Hygienická kontrola bola zameraná na prebiehajúci jarný prímestský tábor v priestoroch CV�
Neboli zistené nedostatky. 

Kontrola : 3.8.2011
Hygienická kontrola bola zameraná na prebiehajúci letný prímestský tábor v priestoroch CV�. 
Neboli zistené nedostatky. 
b) Kontrola z Inšpektorátu práce: 
Kontrola: 19.8.2011 a 26. 8. 2011
Výkon inšpekcie práce u zamestnávate�a bol zameraný na prešetrenie dodržiavanie zákona �. 
82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov. Neboli zistené nedostatky o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

2. Spolupráca školy 
2.1. Spolupráca s rodi�mi detí , Združením rodi�ov a priate�ov školy (ZRPŠ) – OZ CV�

Dátumy zasadnutí a témy rokovaní: 
1.) 20. 10.2010 - plenárne zasadnutie ZRPŠ, na ktorom bolo odsúhlasená transformácia ZRPŠ na 

ob�ianske združenie (OZ), schválenie prípravného výboru, schválenie rozpo�tu na rok 
2010/2011 

2.) 6. 12. 2010 - zasadnutie prípravného výboru rady OZ, schválenie stanov OZ a registrácia OZ 
3.) 9. 2. 2011 - plenárne zasadnutie OZ, vo�ba �lenov výboru OZ - predsedu, podpredsedu, 
hospodára,  predsedu revíznej komisie  

3.) 30. 5. 2011 - zasadnutie výboru OZ - schválenie revíznej správy a poverenie zastupova� v 
plnom rozsahu predsedu p. JUDr. Janá�ovú, ktorá abdikovala na funkciu z osobných dôvodov,  
Pozn.: Podpredseda OZ p. Sotáková bude vykonáva� funkciu predsedu v plnom rozsahu do 

najbližšieho plenárneho zasadnutia (najneskôr do 20.10.2011), na ktorom bude zvolený  nový výbor 
OZ. 

2.2. Spolupráca s právnickými osobami: 

CV� rozvinulo spoluprácu s: 
� OZ Šport hrou pri organizovaní športových záujmových útvarov šport hrou, 
� Šachovým klubom ŠK Doprastav Bratislava pri organizovaní ZÚ šach v Doprastave, 
� SOŠ  obchodu a služieb Samuela Jurkovi�a pri zariadení posil�ovne CV�, 
� ZŠ Ostredkova pri prenájme priestorov na ZÚ stolný tenis a umiestnenie stolov pre tento ZÚ, 
� OZ Scene pri tvorbe programu na Dni Bratislavy, 
� ZUŠ Exnárova 6 pri využívaní priestorov CV� na základe zmluvy/vypa�ovanie keramiky 

v ZUŠ. 

2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami a  magistrátom: 

Spolupráca CV� s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy (�alej len „magistrát“) v  školskom 
roku 2011/12 bola ve�mi intenzívna. 

Boli to predovšetkým pravidelné rokovania s pracovníkmi  oddelenia kultúry, školstva a 
športu magistrátu v �ase s�ahovania a následne v období adaptácie v novom prostredí CV� za 
ú�elom všetkých potrebných legislatívnych krokov vedúcich k za�atiu �innosti Centra. Taktiež boli 
ve�mi �asté rokovania s OTZ magistrátu pri riešení materiálno-technických problémov CV�
(odstra�ovanie vzniknutých postrekonštruk�ných závad, zatep�ovanie, dokon�enie fasády a pod.). 
V neposlednom rade prebiehali aj intenzívne jednania s pracovníkmi finan�ného oddelenia 
magistrátu pri riešení finan�ných požiadaviek v súvislosti so s�ahovaním, odstupným pre 
zamestnancov, navýšením rozpo�tu, riešením dlhov, tiež aj s pracovníkmi oddelenia �udských 
zdrojov v súvislosti s postupmi pri prepúš�aní zamestnancov pod�a §63 ZP a s pracovníkmi 
legislatívno-právneho oddelenia pri riešení niektorých otáznych zmluvných vz�ahov. Všetky 
rokovania v kone�nom dôsledku priniesli pozitívny výsledok, ktorý umožnil CV� adaptova� sa 
pomerne rýchlo v nových podmienkach. 
 Po�as školského roka prebiehali pravidelné stretnutia s riadite�mi bratislavských CV� so 
zástupcami magistrátu. Tieto porady boli vecné, dobre pripravené a prospešné. 

Spolupráca s mestskými organizáciami v dôsledku mimoriadnych  a zásadných zmien 
v CV� bola o nie�o chudobnejšia, �o vytvára potenciál  pre nastávajúce obdobie. 



S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier vo�ného 
�asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí Bratislavy 
o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 



Správa 
o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Centra vo�ného �asu, Hlinícka 3, 831 54 Bratislava 
za školský rok 2010/2011 

I. Základné informácie o Centre vo�ného �asu, Hlinícka 3, Bratislava (CV�) 

a) Identifika�né údaje 
Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: centrum vo�ného �asu  
Adresa: Hlinícka 3, 831 54 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/44889179  
fax: 02/44889179 www: www.cvcba3.sk 
e-mail:cvc3@zutom.sk 

b) Vedúci zamestnanci CV�
Meno riadite�a: PhDr. Július Selecký 
Volebné obdobie: 4. 
�alší vedúci zamestnanci školského zariadenia s ur�ením ich funkcie: 
Zástupky�a riadite�a CV�: Mgr. Veronika Gondo�ová 
Vedúca hospodárskeho oddelenia: Darina Tichá 

c) Údaje o Rade CV�  
�lenovia rady: 
1. Jozef Mathias, delegovaný za pedag. zamestnancov CV�, predseda 
2. Mgr. Romana Bahúlová, delegovaná za pedag. Zamestnancov CV�, �lenka 
3. Darina Tichá, delegovaná za nepedag. zamestnancov CV�, �lenka 
4. Ján Budaj, delegovaný za zria�ovate�a 
5. Ing. Erika Pisar�íková, delegovaná za zria�ovate�a 
6. Svatava Lu�eni�ová, delegovaná za rodi�ov 
7. Adriana Sklenicová, delegovaná za rodi�ov 
8. Ing. Juraj Tuleja, PhD, delegovaný za rodi�ov 
9. JUDr. Jarmila Valentovi�ová, delegovaná za rodi�ov 
10. Katarína Dobiášová, delegovaná za zria�ovate�a na návrh MÚ Bratislava- Ra�a  
11. Ing. Ján Longa, delegovaný za zria�ovate�a na návrh riadite�a CV�

Prerokované materiály v rade centra v školskom roku 2010/2011: 
- Plán �innosti CV� na školský rok 2010/2011 
- Návrh rozpo�tu na rok 2011 
- Koncepcia rozvoja CV� na roky 2011-2014 
- Poplatky za �innos� ZÚ diferencované pod�a finan�nej náro�nosti jednotlivých  
- záujmových útvarov 
- Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach CV�



- za školský rok 2010/2011 



d) Iné poradné orgány riadite�a CV�
Pedagogická rada
Termíny, základné témy rokovaní: 
14. 9. 2010 
- Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach 

CV� za školský rok 2009/2010 
- Prerokovanie plánu práce CV� na školský rok 2010/2011 
- Informácie o poplatkoch za ZÚ 
- Informácie o pedagogickej dokumentácii vedúcich oddelení 

17. 5. 2011 
- Prerokovanie Správy o výsledkoch inšpek�nej �innosti v CV�
- Informácie o letnej prázdninovej �innosti 
- Prerokovanie SWOT analýzy CV�
- Prerokovanie koncep�ného zámeru rozvoja CV� na roky 2011 - 2014 

5. 9. 2011  
- Vyhodnotenie letnej prázdninovej �innosti 
- Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach 

CV� za školský rok 2010/2011 
- Informácie o �innosti CV� v novom školskom roku 2011/2012 

II. Údaje o de�och CV�  
(K termínom 15. 9. 2009 a  k 30. 6. 2010 )  

a) Údaje o po�te ú�astníkov priamej �innosti v CV� v školskom roku 2010/2011 

Po�et záujmových útvarov:  
k 15. 9. 2010 - 79 
k 30. 6. 2011 - 87 
z toho pre deti do 15 rokov: k 15. 9. 2010 - 72 

k 30. 6. 2011 - 76 
Po�et �lenov záujmových útvarov:  
k15. 9. 2010 – 1035 
k30. 6. 2011 - 1237 
z toho do 15 rokov: k 15. 9. 2010 - 897  

k 30. 6. 2011 -1078 

Zoznam záujmových útvarov a po�et detí v nich: 
k 30. 6. 2011  k 15. 9. 2010 

Keramický  - 419   - 327 
Tvorivý atelié  - 15   - 11 
Tvorivé dielne  - 30   -12 
Moderné tance - 87   - 83 
Country tance  - 69   - 54 
Brušné tance  - 21   - 13 
Mažoretky  - 17   - 11  
Po�íta�ové  - 31   - 51 
Matematický  - 12   - 14 
Dom�ek  - 13   - 13 



Leteckí modelári - 11   - 13 
Železni�ní modelári - 23   - 25 
Basketbalový  - 15   - 15 
Baseballový  - 30   - 28 
Športové hry  - 15   - 15 
Futbalové  - 157   - 140 
Gymnastické  - 50   - 42 
Karatistické  - 133   - 123 
Hidari   - 44   - 0 
Volejbalové  - 45   - 45 

b) Údaje o po�te ú�astníkov príležitostnej záujmovej �innosti v školskom roku 
2010/2011 
Po�et podujatí, akcií: 78 
Po�et ú�astníkov na podujatiach, akciách: 691, z toho ú�astníkov do 15 rokov: 6817 
Po�et zorganizovaných detských táborov v �ase letných prázdnin v šk. r. 2010/2011: 7 
Po�et ú�astníkov v táboroch v �ase letných prázdnin v šk. r. 2010/2011: 246, z toho 
ú�astníkov do 15 rokov :211 
Po�et táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 1 
Po�et ú�astníkov v táboroch mimo Bratislavy: 80,  z toho ú�astníkov do 15 rokov: 45 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CV�

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2011: 
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Estetické odd. 4 4 0 0 2 

Spolo�.-vedné odd. 4 4 1 0 2 

Technické odd. 4 4 0 0 3 

Športové odd. 7 7 1 0 4 

Spolu: 19 19 2 0 11 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 
Riadite� CV� – prvá atestácia, absolvované funk�né vzdelávanie vedúceho pedagogického 
zamestnanca 
Zástupky�a riadite�a – prvá atestácia, funk�né vzdelávanie vedúceho pedagogického 
zamestnanca 



Ostatní pedagogickí zamestnanci:1 s prvou atestáciou, 1 s absolvovaným II. stup�om VŠ 
a DPŠ, 3 s aprobáciou pre 1 stupe� základnej školy s VŠ II. stup�a, 1 s úplným 
stredoškolským vzdelaním  

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CV�: 

Forma vzdelávania 
Po�et 

vzdelávaných 
Vzdelávanie  

ukon�ilo 
Vzdelávanie  

trvá 
Vzdelávanie  

Za�alo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 

Priebežné 0 0 0 0 

Funk�né inova�né 1   za�ne  1.11.2011 

Špecializa�né kvalifika�né 3 2 1  

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 3 2  
za�ne v 
šk.r.2011/2012 

V roku 2011/2012 ukon�í 1 PZ špecializa�né kvalifika�né vzdelávanie, jeden dokon�í 
funk�né inova�né vzdelávanie a jeden funk�né vzdelávanie. 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2011 
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10 0 6 0 0 

Údaje o po�te NZ CV� k 30. 6. 2010 
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IV. Aktivity CV�

Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CV�

Názov aktivity CV�
Po�et 

ú�astní
kov 

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Viano�ný turnaj v mini futbale 556 Rozvoj športových schopností  

De� športu 200 Pochopenie významu pravidelného pohybu 
Sú�až v karate 1530 Rozvoj športového talentu 

Sú�až vo vybíjanej 150 Rozvoj športového talentu 

Stolnotenisový turnaj 75 Rozvoj športového talentu 

Futbalový turnaj k MDD 130 Relaxova� pravidelným cvi�ením a pohybom 

Turnaj v hádzanej 80 Rozvíjanie športového talentu 

Futbalový turnaj mládeže 96 Rozvíjanie športového talentu a schopnosti 

Sú�až na kor�uliach In line 350 Pochopenie významu pravidelného pohybu 

Frolbalový turnaj 370 Rozvoj športového talentu 

Mc Donald COP 76 Rozvíja� športový talent a schopnosti 

Jednota COOP 138 Rozvíja� športové schopnosti 

Rybárske preteky 40 Prispieva� k ú�elnému využívaniu vo�ného �asu detí a 
mládeže  

OK Matematickej olympiády 126 Vzbudzova� a podporova� záujem žiakov o 
sebavzdelávanie a vies� ich samostatnej tvorivej 
�innosti 

OK Fyzikálnej olympiády 25 Vytvára� pre žiakov konkuren�né prostredie na 
vzájomné porovnávanie svojich schopností 

OK Chemickej olympiády 16 Vytvára� pre školy konkuren�né prostredie na 
hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách 

OK Biologickej olympiády 26 Vies� žiakov k samostatnej a tvorivej �innosti 

OK Geografickej olympiády 45 Vyh�adáva� talentovaných žiakov pre odbornú a 
vedeckú prácu, rozvíja� ich tvorivos�

OK Dejepisnej olympiády 12 Pestova� u žiakov kladný vz�ah k histórii s dôrazom 
na dejiny Slovenska 

OK Pytagoriády 108 Rozvíja� kreatívne myslenie a schopnos� logicky 
interpretova� získané výsledky a robi� primerané 
závery 

OK Olympiády v angl. jazyku 26 Prehlbova�, rozširova� a upev�ova� komunika�né 
zru�ností žiakov v anglickom jazyku 

OK Olympiády v nem. jazyku 5 Zvyšova� záujem žiakov o štúdium cudzích jazykov 

OK Európa v škole 152 Aktívne sa podie�a� na formovaní zásad spolužitia 
v multikultúrnej spolo�nosti  

OK Slávik Slovenska 19 Prispieva� k vyh�adávaniu talentovaných žiakov 

OK Hviezdoslavov Kubín 70 Vytvára� de�om priestor na rozvoj ich tvorivých 
schopností 



OK Na bicykli bezpe�ne 4 Pripravi� deti na pohyb v cestnej premávke 

OK Šaliansky Ma�ko 34 Vytvára� pre žiakov konkuren�né prostredie na 
vzájomné porovnávanie svojich schopností 

OK v stolnom tenise 61 Rozvíja� športový talent žiakov 

OK v mini futbale 350 Zvyšova� záujem žiakov o pohyb 

OK v basketbale 140 Prispieva� k vyh�adávaniu športových talentov 

OK vo vybíjanej  150 Pestova� u žiakov kladný vz�ah k športu 

OK v atletike 120 Vyh�adáva� talentovaných žiakov 

OK v hádzanej 86 Rozvíja� športový talent žiakov 

OK v gymnastike 95 Vzbudzova� záujem žiakov o šport 

KK v malom futbale 270 Pestova� u žiakov kladný vz�ah k športu 

De� detí 120 Prispieva� k ú�elnému využívaniu vo�ného �asu detí 

Spolu: 36 5851 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa CV� zapojilo  

Názov aktivity CV�
Sú�aže: 

Po�et 
ú�astní

kov 
Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie žiakov 

Sú�až v mod. tanci, Malacky 32 2. miesto, postup do finále v Prahe 
ME v mod. tanci, Budapeš� 40 1.miesto, 2x2.miesto, 3. miesto 

Medzinár. sú�až v MT, �R 39 2x hlavná cena 

Medzinár. sú�až v MT, �R 
„Športom proti drogám“ 

27 
1. a 3. miesto 

Sú�až v MT, Bratislava 
„Pohyb bez bariér“ 

38 
2x 1. miesto, 2x 3. miesto 

Sú�až v MT, „Senecká dúha“ 21 1. a 2. miesto 

Európsky pohár mládeže  
v karate, Bratislava 

35 
2x1.miesto, 7x2. miesto, 3x3. miesto 

Medzinárodná sú�až v karate, 
Budapeš�

27 
3x1. miesto, 2. miesto, 3. miesto 

Medzinárodná sú�až v karate GP
Slovakia, Bratislava 

34 
1. miesto, 2. miesto, 3. miesto, 3x7. miesto 

Nominácia reprezentantov SR v 
karate na MS kadetov a juniorov 
V Malajzii 

26 
kumite -juniori 3x 
kata – juniorky 

Medzinárodná sú�až GP  
v karate, Žilina 

32 
1. miesto zo 42 klubov 

Bratislavský pohár v karate 31 17x1. miesto, 9x2. miesto, 6x3. miesto 

Slovenský pohár detí a mládeže 
V karate, Komárno 

35 
2x1. miesto, 2x2. miesto, 6x3. miesto 

Galanta CUP karate 32 9x1. miesto, 6x2. miesto, 10x3. miesto 

Majstrovstvá družstiev v karate, 
Košice 

34 
4x1. miesto, 3x2. miesto, 3. miesto 



Slovenský pohár detí a mládeže 
v karate, Sabinov 

35 
3x1. miesto, 2. miesto, 6x3. miesto 

Majstrovstvá SR detí, žiakov 
a dorast. v karate, Spišská N.Ves

34 
3x1. miesto, 3x2. miesto, 6x3. miesto 

Medzinárodný volejb. turnaj, 
Ma�arsko, Gyor, príp. chlapci 

15 
3. miesto 

Prípravný volejbalový turnaj, 
P�erov, �R, juniorky 

15 
28. miesto 

Pribinov pohár, volejbale, Nitra, 
žiaci 

15 
5. miesto 

Slovenský pohár SVF na antuke, 
Žiaci 

15 
3. miesto 

Majstrovstvá SR, OB, žiaci 15 10. miesto   

Majstrovstvá SR, OB, prípr. 
diev�. 

15 
2. miesto a 4. miesto 

Volejbalový turnaj, Bernolákovo 15 4. miesto 

Volejbalový turnaj, Tlma�e-
Lipník, juniorky  

15 
4. miesto 

2. liga žien, staršie diev�atá 15 11. miesto 

 3. liga mužov, st. žiaci, kadeti, 
juniori 

15 
10. miesto 

Spolu sú�aže: 27 702  
50x1.miesto, 38x2.miesto, 46x3. miesto 
3x4.miesto, 5. miesto, 3x7. miesto, 2x10. miesto  
11. a 28. miesto 

Vystúpenia záujmových útvarov: 
De� drogovej prevencie, ZÚ mažoretiek 17 

Viano�ná akadémia, ZÚ mažoretiek 17 

Ra�ianske hody, ZÚ mažoretiek 17 

Hl. námestie, Bratislava pre všetkých, ZÚ mažoretiek 17 

MDD,Kuchajda, ZÚ mažoretiek 17 

MDD, Ra�a, ZÚ mažoretiek 17 

Výro�ie ZŠ s MŠ, Sibírska, ZÚ moderného tanca 14 

Výro�ie Gymnázia, Metodova, ZÚ moderného tanca 38 

Shopping Palace, ZÚ moderného tanca 20 

Hlavné námestie, Bratislava pre všetkých, ZÚ moderného tanca 40 

KS Vajnorská, ZÚ mod. tanca 30 

MDD,Kuchajda, ZÚ mod. tanca 38 

MDD, Zálesie, ZÚ mod. tanca 20 

MDD, Ra�a, ZÚ mod. tanca 22 

Otvorenie kultúrneho leta, M� Nové Mesto, ZÚ mod. tanca 36 

Spolu vystúpenia: 15  360 detí 



V. Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

Štátna školská inšpekcia bola v centre vykonaná v d�och od 5. 4. 2011 do 7. 4. 2011 a d�a 11. 
4. 2011. Konštatovala, že �innos� CV� sa riadila pod�a schváleného výchovného programu, 
výchovné osnovy boli vypracované pre všetky tematické oblasti výchovy. CV� malo 
vypracovaný plán práce, ktorého prílohou bol rozvrh týždennej �innosti. Školský poriadok 
upravoval výkon práv a povinností detí, pravidlá a povinností rodi�ov alebo zákonných 
zástupcov, vzájomné vz�ahy detí s pedagogickými zamestnancami a vnútorný režim CV�. V 
triednych knihách bol aktuálny dátum a obsah výchovno-vzdelávacej �innosti zapisovaný na 
za�iatku vyu�ovacej hodiny, aktuálne po�ty. Priestorové, materiálne a technické podmienky 
umožnili v plnom rozsahu realizova� plánovanú výchovno-vzdelávaciu �innos�. Bezpe�nos� a 
ochrana zdravia bola zabezpe�ovaná. Školská inšpekcia nezaznamenala ani jeden negatívny 
názor na �innos� CV�. 

VI. Výsledky finan�nej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v CV�  
V školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná finan�ná a ekonomická kontrola. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy/CV�

Priestory CV� sa nachádzajú v troch budovách, na Hliníckej ulici a ŠH na Pionierskej 
ulici. Sú v priemernom technickom stave, ktorý je pravidelne monitorovaný. Okrem drobnej 
pravidelnej údržby, ktorá je zabezpe�ovaná vlastným personálom, svojpomocne bola 
opravená strecha na športovej hale, vyma�ovali sa hygienické zariadenia, chodba, šatne v 
druhej budove. Nevyužité priestory – garáž po autobuse boli dlhodobo prenajaté a bola 
pred	žená zmluva o prenájme firme ZUTOM, ktorá pre CV� zabezpe�uje bezplatné 
internetové spojenie. 

Vo�né priestory mimo hlavnej �innosti sú využívané aj v dopolud�ajších hodinách na 
výu�bu modelovania s hlinou. V spolupráci s materskými, základnými a strednými školami v 
našom regióne boli zriadené keramické ZÚ ako doplnok estetickej a pracovnej výchovy. 
Všetky ZÚ pôsobiace mimo CV� sú v priestoroch škôl a školských zariadení, s ktorými má 
CV� dlhodobú dohodu o bezplatnom prenájme, pretože vä�šina detí je z ich školy.  

Priestory ŠH na Pionierskej ulici CV� prenajíma v �ase mimo záujmu ZÚ, vo 
ve�erných hodinách. 

Zákonom predpísané revízie hasiacich prístrojov, hasiacich hydrantov, plynových 
kotolní, tlakových nádob vykonáva CV� každoro�ne. Revízie bleskozvodov raz za 5 rokov, 
revízie elektroinštalácie raz za 3 roky, telocvi�ného náradia a komínových telies raz za pol 
roka.  

Didaktická a výpo�tová techniku sa postupne modernizuje, ale zabezpe�i� dostatok 
kvalitných didaktických pomôcok, didaktických hier, materiálu, nástrojov pre kvalitné 
fungovanie po�íta�ových ZÚ sa CV� nedarí z dôvodu nedostatku finan�ných prostriedkov. 
  
VIII. Finan�né a hmotné  zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti CV� v roku 2010 

1. Dotácie z rozpo�tu hlavného mesta: 259 150,– € 
2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov - školné : 28 927,94,– € 
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 1663,– €   boli použité:  

1491,19,– € 
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (ZRPŠ, ob�ianske združenia): 0 
5. Iné finan�né prostriedky: 13 304,19,– € 



IX. Ciele, ktorý si ŠZ ur�ilo v koncep�nom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 

1. Ciele pre výchovno-vzdelávaciu oblas�
a) skvalitni� výchovno-vzdelávací proces od tradi�ného odovzdávania a prijímania 

vedomostí a zru�ností k osvojeniu si metód vyh�adávania, spracovania a aplikácie 
informácií;    T: v priebehu 3 rokov

b) vo výchovno-vzdelávacom procese využíva� informa�no-komunika�né technológie;
      T: v priebehu 3 rokov 

c) klás� dôraz na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred negatívnymi spolo�enskými 
javmi a potlá�aniu ich vplyvov; T: v priebehu 3 rokov 

d) v rámci prevencie využíva� pomoc polície a jej programy, ktoré majú výchovný a 
osvetový charakter;   T: v priebehu 3 rokov 

2. Ciele pre záujmovú oblas�
a) V ZÚ sa orientova� aj na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na 

deti s postihnutím, na deti zo znevýhodneného prostredia a na talentované deti; 
      T: v priebehu 3 rokov 

b) Vo vä�šej miere zapája� do �innosti v CV� mládež od 15 do 30 rokov; 
T: v priebehu 3 rokov 

c) Zamera� sa na nezamestnanú mládež;   
T: v priebehu 3 rokov 

d) Do �innosti v CV� zapája� rodi�ov s de�mi;   
T: v priebehu 3 rokov 

e) U�i� deti rozlišova� pasívne a aktívne trávenie vo�ného �asu; 
T: v priebehu 3 rokov 

f) Prispieva� k rozvoju záujmov, nadania a schopností detí a mládeže v ZÚ a 
zmysluplnému využívaniu vo�ného �asu;   

T: v priebehu 3 rokov 

3. Ciele pre rekrea�nú oblas�
a) Prázdninové aktivity centra ponúka� rôznym cie�ovým skupinám a prebúdza� v nich 

záujem o �innos� v CV�;  T: v priebehu 3 rokov 
b) V júli zamera� prázdninovú �innos� na výcvik kanoistiky a windsurfingu, na 

zdokona�ovanie sa v plávaní;  T: v priebehu 3 rokov 
c) V auguste zamera� prázdninovú �innos� na šport, vychádzky do prírody, na plávanie, 

na poznávanie pamätihodností okolia Bratislavy, na prácu v záujmových útvaroch 
CV�;     T: v priebehu 3 rokov  

4. Ciele k zvýšeniu kvality práce zamestnancov 
a) Podporova� celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a vytvára�

podmienky pre ich kariérny rast;  T: v priebehu 3 rokov 
b) Posilni� motiváciu pedagogických zamestnancov na absolvovanie priebežného 

vzdelávania, ktoré organizuje Metodicko-pedagogické centrum a na absolvovanie 1. 
kvalifika�nej skúšky;    T: v priebehu 3 rokov 

c) Finan�ne zvýhod�ova� tých, ktorí si prehlbujú svoju odbornos� a tým zvyšujú kvalitu a 
efektívnos� svojej pedagogickej práce; T: v priebehu 3 rokov 

5. Cie� hospodárne naklada� s majetkom v správe CV�  
a) Dôsledne sledova� využite�nos� miestností pre ZÚ CV�; 



T: v priebehu 3 rokov 
b) Vypracova� a kontrolova� opatrenia na zníženie energetickej náro�nosti budov CV�;

       T: 2011 
c) Zníži� energetickú náro�nos� pravidelnou údržbou a starostlivos�ou o budovy CV�;

       T: v priebehu 3 rokov 
d) Vyradený majetok CV� ponúka� organizáciám, ktorých zria�ovate�om je Magistrát 

hl. m. SR Bratislavy;    T: v priebehu 3 rokov 
  
6. Skvalitni� priestorové a materiálne vybavenie CV�   

a) primeranými racionaliza�nými opatreniami získa� optimálne množstvo finan�ných 
prostriedkov na zabezpe�enie výchovno-vzdelávacieho procesu a na prevádzku CV�;
       T: 2012 

b) dôsledne dba� na �istotu priestorov a hygienu sociálnych zariadení; 
T: v priebehu 3 rokov 

c) pravidelnou údržbou udržiava� priestory CV� v dobrom technickom stave; 
T: v priebehu 3 rokov 

d) postupne modernizova� didaktickú a výpo�tovú techniku; 
T: v priebehu 3 rokov 

e) priestory v ŠH CV� na Pionierskej ulici prenajíma� v �ase mimo záujmu ZÚ, vo 
ve�erných hodinách;    T: v priebehu 3 rokov 

f) inovova� nové programy do po�íta�ov, aby žiaci získali po�íta�ové zru�nosti, ktoré 
môžu využi� vo svojich zá�ubách, ako aj v príprave na budúce povolanie;  
       T: v priebehu 3 rokov  

Plnenie cie�ov v školskom roku 2010/2011 

1.Ciele pre výchovno-vzdelávaciu oblas�
d) cie� splnený, v obvodnej dopravnej sú�aži sme spolupracovali s políciou pri príprave 

sú�aže a pri hodnotení vedomostí a zru�ností sú�ažiacich z dopravných predpisov; 
2.Ciele pre záujmovú �innos�

a) cie� splnený, v ZÚ keramických  sme spolupracovali so žiakmi zo ŠZŠ na Hálkovej ul. 
a s Detským centrom, ktoré navštevujú deti s postihnutím. Práca s hlinou pomôže 
de�om s postihnutím pri rehabilitácii a resocializácii a pozitívny vplyv na motoriku je 
neocenite�ný; 

3.Ciele pre rekrea�nú oblas�
b) cie� splnený, prázdninová �innos� v júli bola zameraná na výcvik kanoistiky, 
windsurfingu a na zdokona�ovanie sa v plávaní; 
c) cie� splnený, prázdninová �innos� v auguste bola zameraná na šport, vychádzky do 

prírody, na plávanie (kúpalisko Kras�any), na poznávanie pamätihodností okolia 
Bratislavy ( výlet lo�ou na Devín,  návšteva Detskej farmy Humanita, výlet 
autobusom na Bradlo a do jaskyne Driny); 

4.Ciele k zvýšeniu kvality práce zamestnancov 
a) cie� splnený, každý zamestnanec má možnos� dop	�a� si svoje vzdelanie, v tomto 

školskom roku si 1 pedagogický zamestnanec dop	�a pedagogickú spôsobilos�
doplnkovým pedagogickým štúdiom a 2 pedagogickí zamestnanci v novembri 
2011za�nú funk�né inova�né vzdelávanie. 

5.Cie� hospodárne naklada� s majetkom v správe CV�
a) cie� splnený, CV� sa dôsledne zaoberá sledovaním využite�nosti miestností pre ZÚ. 

Práve teraz za�íname s rekonštrukciou miestnosti pre po�íta�ový ZÚ, z ktorého nám 
ubudli �lenovia na telocvi��u pre karatistický ZÚ, do ktorého pribudli deti; 



b) CV� vypracovalo opatrenia na zníženie energetickej náro�nosti budov CV�, ktoré 
pravidelne kontroluje; 

6.Cie� skvalitni� priestorové a materiálne vybavenie CV�
b) cie� postupne CV� plní, dôsledne sa dbá na �istotu priestorov a hygienu sociálnych 

zariadení; 
c) pravidelnou údržbou udržiavame priestory CV� v dobrom technickom stave; 
e) priestory v športovej hale prenajíma CV� v �ase mimo záujmu ZÚ, vo ve�erných 

hodinách; 



X. SWOT analýza - Oblasti, v ktorých centrum dosahuje dobré výsledky a oblasti, v 
ktorých sú nedostatky a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov 
opatrení  

SILNÉ STRÁNKY 
• Množstvo detí navštevujúce naše ZÚ 
• Dobre fungujúce ZÚ estetické, spolo�ensko-

vedné,  technické, športové s kvalifikovanými 
pedagogickými zamestnancami, s ve�mi 
dobre vybavenými u�eb�ami na keramiku, 
tanec,  telocvi��ami na karate a s vlastnou 
športovou halou 

• Ve�ká ú�as� ZÚ CV� na celoslovenských a 
medzinárodných sú�ažiach 

• Ve�ká ú�as� �lenov ZÚ na kultúrnych a 
spolo�enských podujatiach, ktoré organizujú 
mestské �asti 

• Organizovanie vo�no �asových aktivít, na 
ktorých sa zú�ast�ujú aj deti, ktoré 
nenavštevujú ZÚ  

• Spolupráca CV� so ZŠ, predškolskými 
zariadeniami, SŠ, športovými zväzmi, SAŠS,  
partnerskou organizáciou, zria�ovate�om a 
mestskými �as�ami 

       •      Vysoká kreativita, flexibilita, ochota   
               pedagogických zamestnancov pracova� nad  
               rámec bežných povinností 
       •      Organizovanie obvodných kôl postupových    
               sú�aží a predmetových olympiád 
       •      Organizovanie obvodných kôl športových  
               sú�aží 

SLABÉ STRÁNKY 
• Budovy CV� netvoria jeden spolo�ný areál 
• CV� je v obvode Bratislava III, do ktorého 

patria tri M� – Nové Mesto, Ra�a  
a Vajnory 

•Komunikácia medzi nimi kladie vä�šie  
              nároky  na dokonalú organizáciu 
              a koordináciu �innosti 
       •      Zhoršujúci sa technický stav budov,  
               energetická náro�nos� technologických  
               zariadení 
       •      Morálne a technicky zastarané u�ebné  
               pomôcky 
       •      Nedostatok finan�ných prostriedkov 
               na športové vybavenie ZÚ 

Návrhy na opatrenie: 
 • Primeranými racionaliza�nými opatreniami 
získa� optimálne množstvo finan�ných prostriedkov 
na zabezpe�enie výchovno-vzdelávacieho procesu 
a na prevádzku CV�. 

PRÍLEŽITOSTI 
•      Primeranými racionaliza�nými opatreniami 

získa� optimálne množstvo finan�ných   
prostriedkov na zabezpe�enie výchovno- 

        vzdelávacieho procesu a na prevádzku CV�
•      Vo vä�šej miere uspokojova� požiadavky  
        rodi�ov a ich detí 
•       Podpora �alšieho vzdelávania a sebavzde- 
        lávania pedagogických zamestnancov 
•       Zvýši� po�ty detí v ZÚ vytváraním širokých 
        ponúk ZÚ a ich zabezpe�ením kvalitnými  
        didaktickými pomôckami, didaktickými 
        hrami, materiálom, nástrojov pre ich  
        kvalitné fungovanie 

        •     Výstavba vlastného vonkajšieho areálu, resp. 
                ihriska, využitie nevyužitých vonkajších 
                priestorov po�as letnej prázdninovej  
                �innosti, rovnako tak aj na spestrenie 
                �innosti niektorých ZÚ 

RIZIKÁ  
• Eventuálne prejavy nespokojnosti rodi�ov 

pri vyberaní vyšších poplatkov za �innos� v 
ZÚ a poplatkov za prímestské tábory po�as 
letných a jarných prázdnin 

• Zhoršovanie technického stavu objektov 
CV� a následné zvyšovanie ich 
prevádzkových nákladov 

• Nedostato�né finan�né zdroje pre CV�
• Nedostato�ná sociálna a stimula�ná 

motivácia pedagogických zamestnancov v 
odme�ovaní 

• Presýtenos� trhu s ponukami vo�no 
�asových aktivít 

• Vzdelávacie poukazy a s nimi spojená 
nerovná konkurencia ZŠ vo�i CV�

• Neusporiadané vlastníctvo ŠH CV�, jej 
prípadná strata, ve�ký pokles detí vo 
všetkých športových ZÚ 



XI. �alšie informácie o CV�  

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
a) D�a 28. 6. 2011 bola vykonaná kontrola RÚVZ hl. M. SR Bratislavy zameraná na 
organizovanie prímestských táborov po�as letných prázdnin. Letné prímestské tábory sa v 
CV� budú kona� od 1. do 26. augusta v týždenných intervaloch pre deti vo veku 6-15 rokov. 
V každom turnuse bude 35 detí. Starostlivos� o deti budú zabezpe�ova� kvalifikovaní 
pedagogickí zamestnanci, ktorí sú zdravotne aj odborne spôsobilí. Celotýžd�ový program je 
zameraný na športové aktivity, výlety, návštevu kúpaliska a záujmovú �innos�. Stravovanie, 
obed, bude zabezpe�ený v ŠJ  pri SOŠ polygrafickej na Ra�ianskej ulici. Desiatu si deti 
donesú, pitný režim zabezpe�í CV�. Zdravotnú starostlivos� bude zabezpe�ova� zdravotník, 
lekárni�ka je k dispozícii. Zariadenia na osobnú hygienu sú situované na každom poschodí, 
delené sú pod�a pohlavia a kapacitne posta�ujú, vybavené sú tekutým mydlom, papierovými 
utierkami a toaletným papierom. Všetky priestory sú prirodzene vetrané, denne sa upratujú, 
podlahy sú umývate�né, zariadenia pre osobnú hygienu sa denne dezinfikujú. 
b) D�a 9. 8. 2011 bola vykonaná kontrola RÚVZ hl. m. SR Bratislavy v rámci štátneho 
zdravotného dozoru v �ase konania letnej prázdninovej �innosti. V �ase kontroly prebiehal 
druhý turnus tábora, prítomných bolo 38 detí. Prevádzková hygiena priestorov CV� a 
zariadení pre osobnú hygienu bola na  požadovanej úrovni. Starostlivos� o deti zabezpe�ovali 
6 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci v �ase od 6,30 h do 17,00 h. Záver z kontroly: 
Zabezpe�i�, aby rodi� pred nástupom na zotavovacie podujatie odovzdal potvrdenie o 
zdravotnej spôsobilosti die�a�a od ošetrujúceho lekára. Termín: k za�iatku nového 
zotavovacieho podujatia. Zodpovedný riadite� CV�. 

2. Spolupráca školy  
3.1. Spolupráca s rodi�mi detí 
CV� spolupracuje s rodi�mi, radou CV�, so školami, ktoré navštevujú žiaci zo záujmových 
útvaroch CV�. 
3.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, ob�ianskymi 
združeniami, nadáciami, 
CV� spolupracuje s Krízovým centrom Brána do života. 
3.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom

CV� spolupracuje s Krajským školským úradom, s Miestnym úradom Bratislava 
Nové Mesto a Ra�a, s Bratislavským futbalovým zväzom, s MR SAŠŠ, s Magistrátom hl. m. 
SR Bratislavy a so základnými školami pri organizácii obvodných kôl predmetových 
olympiád a postupových sú�aží. 



S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ 
. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 



Správa 
 o výchovno-vzdelávacej �innosti a jej výsledkoch 

za školský rok 2010/2011 

Základné informácie o centre vo�ného �asu

Zria�ovate�: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Názov školského zariadenia: 
Centrum vo�ného �asu Klokan 

Adresa: 
Ulica, �íslo, PS�, obec: Pekníkova �.2, 841 02 Bratislava 

Kontakty: 
Tel.:        02/643 70 798 
Fax: 
www:      www.kruzky.eu
e-mail:     cvcklokan@gmail.com

Riadite�: 
Marian Michalides                            volebné obdobie: od 1.1.2010  do 31.12. 2014 

pracovníci: 
Anna  Krupicová admin.pracovník, úsek  neprav.klubovej �in.    
František  Rožník                                   úsek kultúrno spolo�enských aktivít       
Ján Kop�ok úsek športových aktivít a športových sú�aží           
Marianna Kone�ná úsek výtvarných aktivít          

Rada  školského zariadenia CV�

Rada školského zariadenia CV� Klokan (�alej len „rada CV�“) bola ustanovená v zmysle             
§ 24 zákona NR SR �. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení neskorších predpisov po vo�bách v 2004. Funk�né obdobie za�alo                  
25.4. 2004.  

�lenovia rady CV�        

P.� Meno Priezvisko       Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Mgr.Zuzana Tomšíková   predseda                za rodi�ov                                                             
2.      Vladimír Levický podpredseda          za  správnych zamestnancov                            
3.      František Rožník              tajomník                 za  pedagogických zamestnancov 
4. Ján Kop�ok �len      za pedagogických zamestnancov 
5. Miroslav Markovi�  �len  za rodi�ov 
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6. Vladimír Balšianka  �len  za rodi�ov 
7. PhDr. Michal Kriško �len za zria�ovate�a 
8. Eva Štefan�inová �lenka za rodi�ov 
9. Alena Tobiášová �lenka za zria�ovate�a 
10. PaeDr. Marián Valovi� �len za zria�ovate�a 
11. Ing. Martin Berta, CSc. �len za zria�ovate�a   

Nová školská rada bola volená po zápise detí do záujmových útvarov,  v novembri 2008. 

Informácia o �innosti Rady CV�  

Rada CV� zasadala  v školskom roku 2010/2011 celkom dvakrát. Na jej zasadnutiach bolo 
prerokované: 

l.   Správa o výchovno-vzdelávacej  �innosti a jej výsledkoch za školský rok 2010/2011, Plán 
�innosti CV� na školský rok 2010/2011 a zabezpe�enie �innosti CV� v budúcom období, 
návrhy na opravy budovy CV� a prevádzkové problémy. 

2.  Zabezpe�enie táborovej �innosti v období letných prázdnin, hodnotenie �innosti CV� po-
�as roka. 

3.  Operatívne – elektronickou poštou boli riešené niektoré požiadavky CV� prostredníctvom 
predsedu Rady a zodpovedných pracovníkov CV�.  

Spolupráca s radou CV� bola na dobrej úrovni. Za�iatkom roka 2011, z dôvodu ochorenia 
a následne úmrtia  pracovníka CV� - tajomníka Rady CV�, bola kontinuita stretnutí naruše-
ná.  Niektoré problémy vedenie CV� riešilo operatívne so zria�ovate�om a predsední�kou 
Rady CV�.    

Poradné orgány riadite�a     

Pod�a platného organiza�ného poriadku sú poradnými orgánmi riadite�a CV�: 

– pedagogická rada – jej �lenmi sú pedagogickí  pracovníci CV�. V uplynulom školskom 
roku zasadala 3x. Prerokovala a schválila plán �innosti na školský rok, správu o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok a zaoberala sa problémami v jednotlivých 
oblastiach �innosti CV� . 

– pracovná porada – je zložená zo všetkých kategórií pracovníkov CV�. Porada rieši pra-
covno-právne otázky organizácie a mesa�nú �innos�. Porady boli v uplynulom období zvolá-
vané mesa�ne. 

– operatívna porada – je zložená pedagogického vedenia organizácie. Porada a operatívne 
riešila akútne problémy pri zabezpe�ovaní všetkých druhov �inností organizácie, pokia� nebo-
li prejednávané na pracovnej porade. V uplynulom školskom roku nebola zvolaná žiadna ope-
ratívna porada. 

Poradnými orgánmi, ktoré sú viazané na koordináciu ur�itých oblastí �innosti CV�
a zabezpe�ujú metodiku v práci s talentovanou mládežou, sú koordina�né rady predmeto-
vých olympiád, postupových sú�aží a športových sú�aží na školách. Sú  zložené zo zástupcov 
škôl okresu Bratislava IV a lektorov pre príslušné sú�aže. Koordinujú �innos� spolo�ne 
s pracovníkmi CV� v zmysle poverenia KŠÚ v Bratislave, resp. zria�ovate�om CV� Klokan 
– Hlavným mestom SR. Stretávajú sa minimálne 3x do roka, pod vedením koordinátorov za-
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bezpe�ujú komisie k sú�ažiam, pripravujú materiály, posudzujú priebeh a vypracovávajú 
hodnotenia príslušných sú�aží, v spolupráci s koordinátormi sú�aží – zástupcami CV�. 

Ako  poradný orgán riadite�a v zmysle organiza�ného poriadku pôsobí: 
Rada CV� – plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich a ostatných pracovníkov CV�, 
riadi sa pravidlami, v zmysle jej  štatútu. 

Údaje o zamestnancoch centra vo�ného �asu 

Po�et zamestnancov a plnenie kvalifika�ného predpokladu pedagogických  zamestnancov CV�
za školský rok 2010/2011

Zamestnanci Pedagogickí Nepedagogickí dohody 
Fyzický stav 5  3         
Prepo�ítaný stav 4,46 2,8  

Dohody o prácach  Pedagogickí Nepedagogickí ostatní
Fyzický stav    91 19   

3 
Po�et hodín 811 3036,50 663 

CV�   - pedagogickí   zamestnanci     Po�et 

Kvalifikovaní                                         4          
Nekvalifikovaní                                     0 
Dopl�ujú si kvalifikáciu      1  
spolu po�et zamestnancov CV�            5    

Komentár 
Vo vzdelávaní zamestnancov Centrum využívalo vzdelávaciu ponuku a metodickú pomoc 
MPC  Bratislava a iných organizácií.  Kontinuálne vzdelávanie prebieha pod�a Plánu konti-
nuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov pre CV� Klokan. Zamestnanci si zvolili 
inova�né vzdelávanie. V centre vo�ného �asu pracujú hospodárski zamestnanci, ktorí majú 
kumulované funkcie.    

�alšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov CV� za školský rok 2010/2011 

Forma vzdelávania               Po�et      Priebeh vzdelávania 
     priebežné                                       
vedúcich pracovníkov                1                 ukon�ené 
I.  kvalifika�ný stupe�               1                  ukon�ené 
II. kvalifika�ný stupe�               1                 ukon�ené  
Vysokoškolské štúdium             1                 ukon�ené 
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Údaje o de�och a ú�astníkoch záujmovej �innosti v centre vo�ného �asu 

Výchovno-vzdelávacia �innos� Centra vo�ného �asu Klokan 
  
bola realizovaná v zmysle Plánu výchovno – vzdelávacej �innosti CV� Klokan (�alej CV�) 
na školský rok 2010/2011, Výchovného programu CV�  a jeho koncep�ných zámerov .  Plán 
bol prerokovaný a schválený v septembri 2010 pedagogickou radou a Radou CV�. Plán vy-
chádzal  z analýzy výsledkov �innosti CV� za uplynulý rok a následne bol rozpracovaný na 
perspektívu jedného školského roka. V pláne boli rozpracované   úlohy krátkodobého charak-
teru a zárove� obsahoval úlohy vyplývajúce z dlhodobej vízie – zamerania CV�.  
CV� realizovalo  v šk. roku 2010/2011 svoje ciele a obsahové zámery  výchovno - vzdeláva-
cej �innosti -  h�adalo nové netradi�né formy  práce s de�mi, mládežou i dospelými. Skvalit-
�ovalo k�ú�ové kompetencie v jednotlivých tématických oblastiach. Okrem plnenia štandard-
ných úloh  flexibilne reagovalo na požiadavky verejnosti a podporovalo vznik nových záuj-
mových útvarov i neformálnych aktivít. Priebežne skvalit�ovalo všetky oblasti svojej �innos-
ti. Rozpracovanie úloh obsiahnutých v Pláne �innosti CV�, Výchovnom programe CV� a v 
jeho koncep�ných zámeroch rozvoja zabezpe�ovali jednotliví pedagogickí pracovníci a koor-
dinoval ich riadite� organizácie. 
  
�innos� bola realizovaná v týchto oblastiach: 
l.  Pravidelná záujmová �innos� –  záujmové útvary a krúžky, kluby,

2. Príležitostná �innos�  - predmetové olympiády a postupové sú�aže, športové sú�aže, 
    športové turnaje, výlety,  podujatia a exkurzie, 
4. Spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie, kurzy, workshopy, �innos� klubov  
    a vlastné projekty detí, vznik neformálnych skupín, 
5. Vzdelávacia a metodická  �innos�, 
6. Prázdninová �innos� vo formách: denné tábory v mieste bydliska,  rekrea�ne športové  
    tábory,  sústredenia záujmových útvarov. 
Obsah �innosti v uvedených  oblastiach zodpovedal rozdeleniu do štyroch štrukturálnych úse-
kov, za ktoré zodpovedali interní pedagogickí zamestnanci organizácie.   

Priama �innos� – záujmové útvary   
Komentár 
V školskom roku 2010/2011 bola �innos� realizovaná v záujmových útvaroch - krúžkoch, 
kluboch. Centrum otvorilo 38 záujmových útvarov, s celkovým po�tom  507 detí, mládeže a 
dospelých  vo veku od 3 rokov. Boli to tieto záujmové útvary  - v úsekoch, v zátvorke sú uve-
dené po�ty �lenov za roky 2010/2011: 

- výtvarných aktivít – textilný šperk (5/0), keramika (25/21), ve�erný výtvarný ateliér(10/5), 
ilustrácie (5/7), vo�ný výtvarný ateliér (14/13), hrn�iarstvo (17/18),

- športových aktivít a sú�aží –  tenis (10/8), stolný tenis (23/16),  basketbal (7/6), futbal 
(11/14), hokejbal (10/10), šach (9/9), lukostrelba (10/10), športoviny (10/10), joga (11/9) 

- kultúrno – spolo�enských aktivít – Detský súbor Zvon�ek (23/8), Juicy (42/25), hip- hop 
(21/15), M.A.G I.(12/12), Right direction (5/7), breakdance (9/8), divadlo Úsmev (5/5), zum-
ba (10/11) ,angli�tina (36/27), nem�ina (19/16)   

- pravidelnej a nepravidelnej klubovej �innosti – oh�ová show Fandango (8/8), rybársky 
klub (5/5), patchwork klub (8/8), klub Sova (10/10),  Detský parlament Bratislava IV(24/24),  
klub umeleckej tvorby (6/8), klub wargaming (7/7),  klub divadelníkov (5/5), klub inštrukto-
rov detských táborov (11/0), klub Stonožka (10/10), teatro Ferdinand (7/7), klub detského 
parlamentu (31/0), klub táborníkov �melík (16/0) 
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Koncepcia CV� dlhodobo rozvíjala �innos� úspešných záujmových krúžkov, skupín 
a klubov.      
      Úspešná bola oblas� tane�ných aktivít detí a mládeže. Tane�né skupiny M.A.G. a JUICY 
sa zú�astnili  na medzinárodnej sú�aži TOP Dancing a po „omladení“ tane�ných skupín ú�in-
kovali na tane�ných prehliadkach v Šali a �alších mestách, na podujatiach Bratislavy pri prí-
ležitosti Dní Bratislavy a Dúbravských hodoch. Mladšie deti prezentovali svoju �innos� na 
vystúpeniach pre rodi�ov a blízku verejnos�. Okrem skupín orientovaných na žáner hip-hop 
sa CV� zameralo aj na breakdance. Záujem verejnosti vzbudili i novovytvorené pohybové 
aktivity: Zumba a oh�ová show  Fandango.   
Výtvarné aktivity boli realizované v interiéroch a exteriéroch CV� a v priestoroch iných or-
ganizácií. Úspechy zaznamenali na výstave výtvarných prác : Farebné figurácie a na sú�aži 
neprofesionálnych výtvarníkov  získali �lenia výtvarného klubu 1.miesto a postup do celo-
štátneho kola. Tvorivým �inom výtvarného ateliéru sa stala ich: Autorská kniha. Divadlo Ús-
mev prezentovalo svoj program pre deti onkologických ochorení. 
Záujem verejnosti na�alej vzbudzovali ojedinelé kluby ako wargaming, klub Patchwork, teat-
ro Ferdinand, klub Sova, rybársky krúžok ako aj tradi�né modelovanie z hliny. Okrem tradi�-
ných klubov – šachu, futbalu, lukostre�by,  hokejbalu, športovín,  inštruktori detských tábo-
rov,  zaujali nevšedné aktivity: �lenky záujmového útvaru Patchwork šili pre charitatívne ú�e-
ly deky pre nedonosené deti, klub Wargaming organizoval medzinárodnú sú�až 
s partnerskými klubmi v �esku a Po�sku.     

CV� vytvorilo priestor aj rómskym de�om a mládeži. a sociálne slabším vrstvám.. Poskytli 
sme im priestory s možnos�ou navštevova� rôzne záujmové aktivity. Navštevovali naše záuj-
mové útvary a zú�astnili sa aj na letnej �innosti. 

CV� na�alej podporovalo rozmanitos� a prepojenie �inností v krúžkoch a kluboch prostred-
níctvom  práce s po�íta�om, umožnilo �lenom záujmových útvarov, aby ako sú�as� �innosti 
flexibilne využívali  PC – internet.  Komunikácia Detského parlamentu prostredníctvom  in-
ternetu sa štandardne realizovala aj na medzinárodnej úrovni. 

Údaje o príležitostnej, metodickej �innosti a letnej �innosti

Komentár
Príležitostná �innos� bola realizovaná v zmysle Plánu �innosti na školský rok 2010/2011. 
Centrum vo�ného �asu zabezpe�ovalo v zmysle svojho poslania po�as školského roka aktívny 
oddych, rekrea�nú �innos�, prevenciu drogových závislostí a negatívnych prejavov detí 
a mládeže zaujímavými formami svojej formami svojej �innosti. Svojimi aktivitami motivo-
valo všetky vekové kategórie k záujmu o zdravý životný štýl a zmysluplné prežitie vo�ného 
�asu.  

Predmetové olympiády, postupové sú�aže, športové sú�až.   
Na základe poverenia  KŠÚ bolo CV� koordinátorom predmetových olympiád,  postupových 
sú�aží a  športových sú�aží na školách. CV� v kooperácii so ZŠ  a komisiami príslušných 
olympiád, sú�aží a podujatí koordinovalo  výchovno-vzdelávaciu �innos� na rozvoj podporu 
talentov.  
Predmetové olympiády, postupové sú�aže, športové sú�aže.   
V predmetových olympiádach a postupových sú�ažiach sa  zú�astnilo  23 ZŠ, OGY 
a súkromných škôl obvodu Bratislava IV. 
V desiatich olympiádach a šiestich postupových sú�ažiach  (obvodných kôl) sú�ažilo 567 žia-
kov ZŠ a OGY. V školských kolách obvodu Bratislava IV sú�ažilo 2670 žiakov. 
Do športových sú�aží  obvodu Bratislava IV zapojilo 18 škôl.  
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V desiatich obvodných postupových  športových sú�ažiach   sú�ažilo 1471 žiakov základ-
ných škôl. 
CV� sa podie�alo aj na organizácii krajského kola vo florbale a krajského kola v MC Do-
nalds´ cup v malom futbale chlapcov ro�ník 2000-2001. 
Po�as školského roka sa uskuto�nilo 43 podujatí, s ú�as�ou 1059 detí a mládeže. 
Na  šiestich metodických podujatiach sa zú�astnilo 87 detí základných škôl ZŠ. 
Na letnej �innosti v športovo – tane�ných, rekrea�no-poznávacích  táboroch, sústredeniach 
a diel�ach sa zú�astnilo 76 ú�astníkov. 
  
Podmienky pre predmetové olympiády a postupové sú�aže na vybraných školách boli štan-
dardne ve�mi dobré. Základné školy kooperujú a poskytujú svoje priestory pri organizovaní 
olympiád. Vybrané olympiády a postupové sú�aže aj akcie metodického charakteru sa usku-
to�nili v priestoroch CV�, ZŠ, ZUŠ a v DK Dúbravka.     
Vedenia ZŠ a OGY obvodu  podporili aj �innos� obvodných koordina�ných rád pre olympiá-
dy a postupové sú�aže a športové sú�aže. 

Predmetové olympiády  ,športové sú�aže, postupové sú�aže – obvodné kolá 
v koordinácii  Centra: 

Obvodné kolá predmetových olympiád: 
Matematická olympiáda                                                                   
Pytagoriáda                         
Olympiáda z fyziky 
Chemická olympiáda 
Geografická olympiáda 
Biologická olympiáda 
Olympiáda v nemeckom jazyku 
Olympiáda v anglickom jazyku 
Olympiáda slovenskom  jazyku a literatúre 
Olympiáda v dejepise 

Obvodné kolá postupových sú�aží: 
Šaliansky Ma�ko            –   prednes slovenskej povesti 
Európa v škole                -   výtvarná a literárna �as�
Hviezdoslavov Kubín     –  umelecký prednes poézie a prózy 
Slávik Slovenska            –  interpretácia slovenskej �udovej piesne 
Štúrov Zvolen                 –  rétorika a interpretácia textu 
Rozprávkové vretienko     -  interpretácia rozprávky 

Obvodné a krajské  kolá športových sú�aží : 

Basketbal                     -  chlapci, diev�atá 
Hádzaná                       - chlapci, diev�atá 
Vybíjaná                       - diev�atá 
Atletika                         - chlapci, diev�atá 
Volejbal                        - chlapci, diev�atá 
Florbal  - krajské kolo   - chlapci, diev�atá             
Stolný tenis                   - chlapci , diev�atá 
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Aktivity centra vo�ného �asu

Podujatia CV�  a prezentácia CV� verejnosti  
- Otvorenie �innosti Detského parlamentu Bratislava IV a vo�by do Detského parlamentu 

obvodu Bratislava IV 
- Stretnutie a vo�by do Parlamentu Hlavného mesta SR Bratislavy 
-    Hra s myšlienkami - pre ú�astníkov literárnych postupových sú�aží  
- Basketbalový turnaj zmiešaných družstiev o Pohár detského parlamentu obvodu BA IV   
- Beseda s aktivistom UNICEF 
- Beseda s právnikom 
- Zájazd do Prahy, spojený so stretnutím s �lenmi Mestského detského parlamentu Hl. mes-

ta �R Prahy 
- Finan�ná zbierka pre deti Ugandy  
-  O lopti�ku – stolnotenisový turnaj s viano�nými odmenami                                                                                      
-  Viano�né stretnutie s hrami   
- Viano�né dielne  -  tvorba dekoratívnych predmetov 
-  MANDALA – cesta duše ( stretnutie VVA – dosp.) 
-  Viano�né stretnutie inštruktorov a aktivistov s odovzdávaním dar�ekov pod strom�ekom                                               
-   Viano�né medovní�ky na stole – pe�enie sladkostí pod strom�ek 
-     Viano�ný turnaj v hokejbale 
-   Divadelné Vianoce – stretnutie divadelníkov      
- Viano�ná zbierka UNICEF  
- Zimný výlet Karpatmi 
-   Text je pre m�a hra�ka - rétorika a tvorivá práca s textom (metodické stretnutie ú�astní-

kov sú�aží) 
- Výstavka keramiky z výrobkov detí 
- Valentín, Valentín –  darujme si prekvapenie   
- Vyhlásenie projektu TRIDOS – tri dobré skutky ( jeden skutok pre školu, druhý pre mest-

skú �as�, tretí pre svet ) 
-   Valentínska diskotéka pre ZS a OGY organizovaná DP 
-  ART víkend – umelecká plošná tvorba a fotografia v grafickom programe 
-  Stretnutie detí so starostkou Karlovej Vsi 
-     Hokejbalový turnaj 
-  Beseda s �lenkou Policajného zboru Bratislava IV 
-  Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev o Putovný turnaj detského parlamentu BAIV 
- Návšteva zasadnutia Mestskej �asti Búbravka  
-  Text, tvorba, rétorika – tvorivá práca s  témou a re�níckym prejavom 
-  Ve�kono�né dielne – ma�ovanie kraslíc a ozdôb 
-   Jarný turnaj v stolnom tenise                          
-  Basketbalový turnaj 
-  Hviezdoslavov Kubín a Štúrov  Zvolen - umelecký text a pohotovos� v rétorike 
-    Jarná výtvarná diel�a 
-    Sú�až o najsilnejšiu ruku  
- Tenisový turnaj 
-     Návšteva Národnej rady SR 
- De� detí s Klokanom 
-     Dni Bratislavy 
-  Úsmevácky víkend 
-  Závere�né stretnutie Detského parlamentu IV  
-    Vernisáž – Výstava výtvarných prác detí a dospelých 
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Komentár 
Ve�kému záujmu sa tešila tradi�ná prezentácia celoro�nej �innosti krúžkov a klubov . Tane�-
né skupiny prezentovali svoju �innos� na verejnosti v tane�ných vystúpeniach na Dúbrav-
skom MDD, Hodoch, D�och Bratislavy . Na verejnosti  naj�astejšie prezentovali svoju �in-
nos� tane�né skupiny – ú�astníci celoslovenských tane�ných festivalov: skupiny M.A.G., JU-
ICY,  Breakdance J.T., Fandango  i za�iato�níci z krúžkov CV� a  ich hostia .Na vystúpe-
niach  participovali tane�níci, ktorí si interpreta�ne i autorsky vyskúšali svoje tvorivé schop-
nosti a talent vo vlastných autorských choreografiách. 
Vo výtvarnej umeleckej oblasti oslovili deti a mládež verejnos� výtvarnými aktivitami. 
Ú�astníci si prezreli ich výtvarné  práce na výstave v CV� aj sú�ažiach neprofesionálnych 
výtvarníkov – Výtvarné spektrum, kde im bola udelená cena – 1.miesto. Prínosom ich tvorby  
boli tvorivé výtvarné dielne a premena estetického vzh�adu interiérov CV� Klokan. Aj tento 
rok aj tento rok sa stali predmetom pozornosti podujatia pre deti a dospelých ART víkend 
a MANDALA. 
�udové zvyky a tradície boli v ponuke CV� zastúpené v podujatiach a �innosti krúžkov: hrn-
�iarstvo, keramika, klubu Sova a v �innosti  krúžku ZVON�EK.  
V predškoláckom krúžku Zvon�ek sa deti zaoberali �udovými zvykmi prostredníctvom tanca, 
riekaniek a spievaniek, ktoré prezentovali pred verejnos�ou.  
S �udovými zvykmi a tradíciami sa mohli deti a mládež oboznámi� najmä po�as viano�ného 
obdobia, pri pe�ení viano�ných medovníkov, na tematických podujatiach spojených 
s vyhotovovaním viano�ných ozdôb a výzdoby s viano�nými symbolmi. Vyvrcholenie bolo 
v posedení pod jedli�kou. Podujatia výtvarných krúžkov, keramických a hrn�iarskych prác 
bola tematicky zameraná na hodnoty, ktoré prinášajú sviatky pokoja a mieru. V období Via-
noc sa uskuto�nili aj stretnutia klubov, na ktorých si mládež aj dospelí odovzdávali výrobky 
a dar�eky �o umocnilo viano�nú atmosféru medzi rovesníkmi. Pri príležitosti viano�ných 
sviatkov boli organizované športové turnaje a stretnutia.  
Aj Ve�kono�né sviatky svojou tematikou oboznamovali deti mládež aj dospelých o tradíciách, 
výtvarné aktivity boli zamerané na ma�ovanie vají�ok, pletenie korbá�ov a �alšie výtvarné 
prejavy detí. Sú�as�ou tejto �innosti boli prezentácie, výstavky. 
V rámci športových aktivít sme sa zamerali na tradi�né aj netradi�né športové podujatia; tur-
naje vo futbale pre mladších žiakov,  v hokejbale,  floorbale,  športoviny. Sú�asne  sa odstra-
�ovali  genera�né bariéry tým, že sa s de�mi  zapájali do športovania aj rodi�ia, alebo starí 
rodi�ia.  
Detský parlament BA IV zaznamenal ve�ký úspech na pôde Detského parlamentu Hl. mesta 
Bratislavy. Medzinárodnú kooperáciu zrealizovali na pôde Detského parlamentu u nás aj v na 
stretnutiach  s Mestským detským parlamentom v Prahe, pôsobiacim v pražskom Dome detí 
a mládeže na Vinohradoch.  
Spolo�ná návšteva Prahy a stretnutie so zástupcami Pražského mestského parlamentu a spo-
lo�né jednanie boli ve�mi zaujímavé a výsledkom bola dohoda o vzájomných návštevách 
miest a stretnutiach. Aj tento rok kooperoval Detský parlament BA IV so školskými parla-
mentmi obvodu a participoval na živote mestských �astí aj mesta Bratislavy..  
V predchádzajúcom školskom roku  vyvrcholilo jedno genera�né obdobie  detského parla-
mentu z toho vyplynula i vo�ba nových �lenov do parlamentu (obvodného aj mestského)  Par-
lament v prepojení so školskými parlamentmi koordinoval  svoju �innos� na území obvodu aj 
vo vz�ahu k Mestskému parlamentu detí,  �o ovplyvnilo záujem a pestros� podujatí.  
Mimoriadny ohlas mal projekt: TRIDOS, dobrý skutok pre školu, mestskú �as� a svet. Projekt 
mal ve�ký úspech a bude inšpira�ným zdrojom k �alším aktivitám parlamentov v školách.  Aj 
finan�ná zbierka na vakcíny proti chorobám detí v rozvojových krajinách a predaj viano�ných 
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poh�adníc UNICEF ur�ili �alšie profilovali vznik hodnotných neformálnych aktivít detí a  
dobrých skutkov detí  škôl obvodu BA IV.  
      

Poradenská a metodická pomoc  
boli poskytované de�om a u�ite�om, študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie 
a vysokoškolským študentom zaoberajúcim sa pedagogikou vo�ného �asu, priebežne po�as 
školského roka. Pomoc poskytovali pedagogickí zamestnancami Centra i �lenovia komisií – 
lektori pre príslušnú oblas�. 
Interní pracovníci  metodicky usmer�ovali najmä za�ínajúcich  vedúcich  záujmových útvarov 
a metodicky pôsobili spolo�ne s lektormi a �lenmi komisií a porôt vo vz�ahu ku ZŠ obvodu.   
                                                                                                                  

Prázdninová �innos� a sústredenia v prázdninovom období 

Sústredenia tane�ných skupín  

Sústredenia tane�ných skupín boli zamerané na skvalitnenie choreografií, s ktorými následne 
reprezentovali CV� na celoslovenských sú�ažiach a prehliadkach.     
Na príprave choreografií sa zú�astnilo 46 ú�astníkov. 

Letná �innos� – tábory 

Detský tábor RZ Skali�an po�as letných prázdnin 
Letná diel�a - Výroba bábkového divadla I. 
Letná diel�a – z každého rožka troška (výtvarné, športové aktivity, návšteva múzeí a turistika) 

Po�as letného obdobia sa  uskuto�nili  denné tábory pre deti v mieste bydliska. Mali rekrea�ne 
– poznávací charakter. Sú�asne sa mohli ú�astníci tvorivo prejavi� vo výrobe bábkového di-
vadla, alebo sa aktivizova� v športových turnajoch, hrách a turisticko – poznávacích trasách.. 
�innos� bola lokalizovaná do prostredia Dúbravky a okolia a bola  orientovaná na spoznáva-
nie Bratislavy.  
V prímestských táboroch sa deti venovali športovo – rekrea�ným aktivitám, táborovým hrám, 
spoznávali horské prostredie a  historické pamiatky regiónu.   
Celkom sa zrekreovalo sa 56 detí.  

Projekty, do ktorých je CV� zapojené 

Projekty participácie s Detským parlamentom Hl. mesta Bratislavy 
Projekty s Detským parlamentom Hl. Mesta Prahy       
Projekt  komunikácie v anglickom jazyku pre deti 
Detský projekt: TRIDOS ( TRI DOBRÉ SKUTKY) – pre školu, mestskú �as�, pre svet   

Dosiahnuté ocenenia v sú�ažiach 
- majster SR v lukostre�be – dosiahnuté   2x                     
- 1.miesto vo  výtvarnej sú�aži profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov s postupom 
na celoslovenské kolo – výtvarný ateliér 
- Diplom a vecná cena ministerky Porýnia – Vestfálska v rámci reprezentácie európskeho 
projektu v nem�ine 
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Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v CV�

V školskom roku 2010/2011  bola od 19.4. – 28.4.2011  vykonala v CV� Klokan inšpek�nú  
�innos� Štátna školská inšpekcia ( Školské inšpek�né centrum Bratislava). 

Boli zistené nedostatky  administratívneho charakteru a kontrolnej �innosti. Po prekonzulto-
vaní nedostatkov s inšpekciou boli interní pedagógovia vedením Centra oboznámení 
s výsledkami kontroly a následne prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.   

Ciele, ktoré si CV� ur�ilo v koncep�nom zámere rozvoja na  rok 2010/2011 
a vyhodnotenie ich plnenia 

Prvý zámer Centra za�alo centrum nap��a� vytváraním nových tane�ných skupín  a novým 
tane�ným druhom : Zumbou. Sú�asne dalo priestor mladým novým choreografom – odcho-
vancom tane�ných skupín. Za�al sa profilova�  Tane�ný dom – od hiphopu k novým tane�-
ným trendom.
Druhý zámer Centra, vytvori� reprezentatívny, variabilný priestor pre Detský parlament Bra-
tislava IV, narušila vážna choroba a následne úmrtie interného zodpovedného pracovníka. 
Boli uskuto�nené stretnutia �lenov detských parlamentov v Prahe a v Bratislave.   
Tretí zámer pod názvom: Priestor a �as - Centrum Ateliér tvorivosti realizovali  všetky veko-
vé kategórie �lenov výtvarných krúžkov a klubov. Ich výtvarné riešenia priestorov,  práce, 
vernisáž a výstavy boli uskuto�nené v interiéroch. Výtvarné workshopy sa diali aj 
v exteriéroch Centra. Podujatia mali  tvorivú atmosféru.  
Štvrtý zámer s názvom: To sme my -  bol realizovaný propaga�nými formami -  zverej�ova-
ním propaga�ných materiálov o �innosti Centra pred vstupom do areálu  a inštalovaním pro-
paga�ných panelov, výrobou propaga�ných materiálov plagátov, letákov a letá�ikov vyrobe-
ných pracovníkmi CV� a v tla�ia�iarenských firmách. Upútavací charakter propagácie umoc-
nilo aj logo CV� KLOKAN s nástennou ma�bou na prie�elí budovy, zrealizovanou de�mi. 
Priebežne bola kultivovaná zele� v exteriéroch územia Centra.
Piaty zámer s názvom: Nakuknite... sa  realizoval v krúžkoch. Do �innosti sa zapájali záujem-
covia, ktorí si vyskúšali aktivity z ponuky Centra. Aktivizovali sa i rodi�ia, spolo�ne s de�mi 
a zú�ast�ovali na výtvarných, športových a pohybových aktivitách. Možnos� „ nakuknutia“ 
im umož�uje komunikova� s de�mi. Sú�asne sme �erpali inšpiráciu z ich  spätnej väzby 
a reagovali sme na nové návrhy.   
Šiesty zámer s názvom: Inštruktori – dobrovo�níci bol realizovaní a jeho prínosom boli no-
voprijatí praktikanti pre prácu s de�mi a vyškolení inštruktori ako vedúci na táboroch. Dobro-
vo�nícka �innos� obohatila prácu s de�mi v táboroch organizovaných Centrom. Zámer podpo-
rili svojou ú�as�ou a pomocou na podujatiach aj študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie 
z Dúbravky. Stali sa aj �lenmi klubu inštruktorov, ktorý sa stretáva v Centre. 

Priestorové a materiálno-technické zabezpe�enie Centra 
Priestorové podmienky budovy CV� na Pekníkovej ul. sú dosta�ujúce na mnohé druhy akti-
vít. Dve telocvi�ne na Batkovej ulici, ktoré poskytol zria�ovate� na športovú a umeleckú �in-
nos�, vyhoveli požiadavkám CV�. Tieto priestory by centrum dokázalo viac využi� pre svoju 
�innos�, keby bolo možné umiestni� do malej telocvi�ne zrkadlá pre tane�né súbory. CV� by 
pomohla vlastná telocvi��a, nako�ko je odkázané pri poskytovaní na zria�ovate�a, využívajú-
ceho telocvi��u na komer�né ú�ely. CV� využívalo na niektoré podujatia - predmetové 
olympiády, postupové sú�aže, športové sú�aže, priestory základných škôl obvodu, ZUŠ, Dom 
kultúry v Dúbravke a výstavné priestory iných inštitúcií.  Centrum je materiálne štandardne 
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vybavené. Sponzorsky si bude  zabezpe�ovalo niektoré materiály k tvorbe v oblasti výtvar-
ných aktivít, propaga�nú �innos� a odmeny  sú�ažiacim na podujatiach.  
Budova nutne potrebuje plošnú rekonštrukciu fasády a �iasto�nú opravu strechy. Vlastná ko-
tol�a by vyriešila neúmerné náklady na vykurovanie. Centrum skultúrnilo �alšie svoje prie-
story vyma�ovaním, výtvarným riešením stien a interiérov vytvorilo  príjemnejšiu atmosféru  
priestorov. Uskuto�nila sa �alšia výmena interiérových  okien. S prispením interných zamest-
nancov sa v školskom roku prebudovali priestory výtvarného ateliéru, malej sály. S prispením 
interných zamestnancov a dobrovo�níkov z verejnosti bola v interiéri zrenovovaná miestnos�
- �akáre� pre rodi�ov detí z krúžkov a priestor pre detské ko�íky. 
Exteriéry záhrady boli ve�mi zdevastované, vyžiadali si úpravy terénu, udržovanie trávnika 
a kultiváciu kríkov a stromov. Terén záhrady bol nieko�kokrát vykosený. 

Spolupráca s inými organizáciami 
.  
Centrum spolupracovalo na ve�mi úspešných ve�kých podujatiach organizovaných inými 
organizáciami, �lenovia tane�ných, výtvarných a �alších krúžkov kooperovali na podujatiach 
mestských �astí a ve�kých podujatiach Bratislavy. Podie�ali sa na nich aj aktivisti CV�. 
Zameriavalo sa na rozšírenie kooperácie s ob�ianskymi združeniami a �alšími organizáciami 
a inštitúciami. Skvalit�ovalo propagáciu všetkých druhov �inností a prezentáciou svojej �in-
nosti na verejnosti si posil�ovalo svoju pozíciu v mestských �astiach obvodu Bratislava IV 
i na území Bratislavy. Zabezpe�ovalo v kooperácii �innos� aj v kooperácii s inými organizá-
ciami: Magistrátom Hl. mesta Bratislavy, s KŠÚ, Miestnymi úradmi Dúbravky, Karlovej Vsi, 
Devínskej Novej Vsi, Lama�a a Devína, Pedagogickou a sociálnou akadémiou v Dúbravke. 
Kooperovalo s ob�ianskymi združeniami �melík, A.K.O., Maticou slovenskou, Domom kul-
túry Dúbravka, OKAT- om, SLOVART-om, DDM Praha, NOC, �ervený kríž, McDonalds a 
�alšími organizáciami a �alšími organizáciami.     
Organizácie a ob�ianske združenia kooperovali aj na  podujatiach, v ktorých sa prezentovali 
talentované deti aj mládež z CV�. Aktivisti CV�, spolo�ne s �lenmi Detského parlamentu IV 
participovali na organizovaní podujatí. 
Centrum skvalit�ovalo propagáciu všetkých druhov svojich �inností. Spoluprácou s inými 
organizáciami na verejnosti si posil�ovalo svoje vz�ahy v mestských �astiach obvodu Brati-
slava IV i na území Bratislavy.  

    
�alšie informácie o CV�

Na podnet CV� Klokan, v ktorom už nieko�ko rokov pracuje Detský parlament Bratislava 
IV, bol vytvorený Detský parlament Hl. mesta SR Bratislavy. Deti zo ZŠ mestských �astí 
Dúbravka, Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Lama�, Devín a Záhorská Bystrica môžu parti-
cipova� na živote obcí, reprezentova�, by� zastúpení v Detskom parlamente Bratislavy 
a participova� na živote hlavného mesta. Na pôde Detského parlamentu rezonujú také závažné 
spolo�enské témy ako: GRAFITI, ŠIKANOVANIE na školách. Aktuálne spolo�enské témy 
poskytol  Projekt TRIDOS /VVV  prinášajúci možnosti participova� na živote mestských �as-
tí Bratislavy. 
    
Spolupráca s rodi�mi, o poskytovaní služieb de�om, žiakom, rodi�om 

Vzájomné vz�ahy medzi CV�, de�mi, rodi�mi a �alšími fyzickými a právnickými osobami, 
ktoré sa na výchove a vzdelávaní podie�ajú sú štandardne dobré. Centrum akceptuje pripo-
mienky rodi�ov i verejnosti. Rodi�ia spolupracujú s Centrom na podujatiach. Dobrovo�ne sa 
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zú�ast�ujú ako dozor na podujatiach, ktoré si vyžadujú pomoc. Sú zastúpení v Rade CV�. 
Pomáhajú v niektorých druhoch �innosti aj materiálnym zabezpe�ením. Radi sa zú�ast�ujú 
priamo na �innosti a komunikujú s de�mi o jej obsahu. 
Centrum vytvorilo priestory pre rodi�ov �akajúcich po�as krúžkovej �innosti na menšie deti. 
Pracovníci Centra sú po�as celého roka v kontakte s rodi�mi detí, navštevujúcimi  krúžky a 
poskytujú im informácie o �innosti a snažia sa vytvára� atmosféru porozumenia. 
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ �. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí Brati-
slavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 



Správa 
o výchovno- vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Centra vo�ného �asu Gessayova 6  za školský rok 2010/2011 

I. Základné informácie o školskom zariadení 

a/ Identifika�né údaje 
Zria�ovate�:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: Centrum vo�ného �asu 
Adresa:   Gessaayova 6, 851 03 Bratislava 
Kontakty:  
Telefónne �íslo:  02/ 623 15 979 
Faxové �íslo:        02/ 623 15 979 
Internetová adresa:  www: cvcgessayova.eu 
e-mailová adresa:  riaditel@cvcgessayova.eu   

b/ Vedúci zamestnanci školského zariadenia 

Meno riadite�a:  Mgr. Alžbeta Varjúová 
Menovaná od 1.7.2009, volebné obdobie do roku 2014 
�alší vedúci zamestnanec: Magdalena Peková, zástupky�a riadite�ky 

c/ Údaje o rade školského zariadenia 
Rada školského zariadenia pri Centre vo�ného �asu Gessayova 6 bola ustanovená v zmysle 
§24 zákona �. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jej funk�né obdobie skon�í 
v roku 2012. 
�lenovia rady: 

P.�. Meno a priezvisko Funkcia  Zvolený/ delegovaný za
1. Mgr.O�ga Švecová predseda pedagogických zamestnancov 
2. PaedDr. Miroslava Šutorová podpredseda pedagogických zamestnancov
3. Valéria Šimonová �lenka nepedagogických zamestnancov 
4. Eleonóra Cíferská �lenka rodi�ov 
5. Peter Pasti �len rodi�ov 
6. Denisa Krásna �lenka rodi�ov 
7. Monika Paulovi�ová �lenka rodi�ov 
8. Anna Dyttertová �lenka zria�ovate�a, poslanky�a MZ  
9. Jana Panáková �lenka zria�ovate�a 
10. PaedDr. Juraj Monsberger �len zria�ovate�a  
11. Mária Poláková �lenka zria�ovate�a 

Rada školského zariadenia sa zišla v školskom roku 2010/2011 v septembri 2010, v marci 
2011, v júni 2011. Na svoje zasadnutia pravidelne pozývala riadite�ku centra a vyjadrovala sa 



1

k aktuálnym otázkam riadenia a �innosti centra. Na svojich zasadnutiach prejednávala 
nasledovné materiály: 
September 2010  

• Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch CV� za školský rok 2009/2010. 
• Vyhodnotenie letnej prázdninovej �innosti CV� v roku 2010. 
• Výchovný plán CV� na školský rok 2010/2011. 
• Plán práce CV� na školský rok 2010/2011.  

Marec 2011 
   

• Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch centra a materiálno-technickom  
zabezpe�ení �innosti v 1. polroku  školského roka  2010/2011. 

• Výsledky hospodárenia CV� v roku 2010  a návrh rozpo�tu na rok 2011.   
• Výro�ná správa o �innosti rady 
• Letná prázdninová �innos� v roku 2011. 

11.6.2011 

• Neformálne stretnutie �lenov  - záhradná slávnos� Rozprávkovo – podujatie v areáli 
centra pre deti z MŠ,ZŠ a ich rodi�ov 

D/ Iné poradné orgány riadite�a školského zariadenia

Poradnými orgánmi riadite�ky centra sú: 
• Pedagogická rada 
• Rada rodi�ov 

Ich hlavnou �innos�ou bolo dáva� riadite�ke centra podnety pre riadenie �innosti centra  
s cie�om nap��a� úlohy stanovené vo výchovnom programe centra a v pláne práce centra.  

Pedagogická rada je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov centra. Schádza sa 
spravidla 3-krát v školskom roku na svojom zasadnutí. Rokovala na nich o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za hodnotené obdobia, riešila vzniknuté problémy a prijímala 
opatrenia na ich odstránenie prípadne zlepšenie, ako aj k celkovému chodu centra.  

II. Údaje o de�och školského zariadenia: 

A) Údaje o po�te ú�astníkov priamej �innosti v centre v školskom roku 2010/2011 

Po�et záujmových útvarov:              75   z toho pre deti do 15 rokov:  70 
Po�et �lenov záujmových útvarov:   847   z toho do 15 rokov:              809 

Názvy jednotlivých záujmových útvarov (ZÚ)  a po�et detí v nich:  
Záujmová oblas�:  Názov ZÚ:     Po�et ZÚ:       Po�et detí v ZÚ: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klubové a umelecké  Výtvarný    1  8  
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�innosti – KaU�  Keramika    22  229 
    
udové remeslá   5  51  
    Vitráž Tiffany    1  6 
    Ma�ovanie na hodváb a textil  1  4 
    Mamaklub    1  32 
    Hobby klub    1  8 
    Farbi�ky – �arbi�ky   1  8 
    Malí tane�níci    1  24 
    Gitara     2  12 
    To�enie na hrn�iarskych kruhoch 1  7 
    Tane�ný    2  40 
    Detský folkórny súbor  1  7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výpo�tová technika  Programovanie – robotika  2  11 
VT    Po�íta�ová grafika   2  19 
    Praktický užívate� PC  2  18 
    Internetoví nadšenci   2  20 
    Práca na PC    3  26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
Prírodoveda   Rybársky    1  6 
Prír    Starostlivos� o zvieratká  2  17 
    Zvieratká v Minizoo   3  27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telovýchovné a športové Obratné ma�iatka   1  9  
aktivity   Šachové rébusy pre talenty  1  6 
TaŠA    Sebaobrana    1  12 
    Malí šachisti na MŠ   5  66 
    Stolný tenis- za�., pokro�ilí  2  16 
    Plávanie    5  86 
    Mladí vodáci    1  12 
    Športová stre�ba   1  10 
    Turistický- Sokolíci   1  20 
    Florbal     1  12 
    Klub stolného tenisu   1  18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkom:        75  847 
   

Špecifickou  formou je  detská her�a pre rodi�ov s de�mi vo veku 2 – 6 rokov, ktorá je pre 
návštevníkov otvorená denne. Je využívaná aj de�mi, ktoré �akajú na svoj krúžok. Priemerná 
denná návštevnos� je cca 10 ú�astníkov. 

b/ Údaje o po�te ú�astníkov príležitostnej záujmovej �innosti v školskom roku 
2010/2011  

Po�et podujatí, akcií:         85     
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Po�et ú�astníkov  na podujatiach, akciách:  4 908       z toho ú�astníkov do 15 rokov:  3 875 

Po�et organizovaných táborov po�as školského roka: 2
Po�et ú�astníkov v táboroch po�as školského roka:  31   z toho ú�astníkov do 15 rokov:      31 
Po�et zorganizovaných táborov v �ase letných prázdnin v šk. r. 2010/2011:                          12 
Po�et ú�astníkov v táboroch v �ase letných prázdnin v šk.r. 2010/2011:                              342 
               z toho ú�astníkov do 15 rokov:    341
Po�et táborov zorganizovaných mimo Bratislavy:     1 
Po�et ú�astníkov v táboroch mimo Bratislavy:      15    z toho ú�astníkov do 15 rokov:        0 

c/ Novozaložené  záujmové útvary v školskom roku 2010/2011: 

V tomto školskom roku boli vytvorené nové záujmové útvary: v rámci projektu „Práca 
s hlinou na materských školách“ bolo otvorených 17 útvarov, šachový krúžok na MŠ (1), 
detský folklórny krúžok s integrovanými de�mi, florbal pre starších žiakov. 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školského zariadenia 

Pedagogickí zamestnanci /PZ/ k 30.6.2011: 

Záujmová 
oblas�

Fyzický po�et 
PZ k 15.9.2010

Fyzický po�et 
PZ k 30.6.2011

Po�et tých, 
ktorí mali 
nižšiu 
výchovnú 
povinnos�

Po�et tých, 
ktorí mali 
vyššiu 
výchovnú 
povinnos�

Po�et PZ,  ktorí 
pracujú na 
dohodu 
o vykonaní práce 
/DVP/ alebo 
dohodu 
o vykonaní 
�inností /DV�/

Kau� 4 5 1 0 18 
VT 1 1 0 0 2 
Prír. 2 2 1 0 1 
TaŠA 2 2 1 0 8 

Vyhodnotenie plnenia kvalifika�ného predpokladu PZ: 

Všetci pedagogickí zamestnanci sp��ajú kvalifika�né predpoklady. 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CV�: 

Záujem zo strany pedagogických zamestnancov o kontinuálne vzdelávanie je výrazný, 
hlavnou motiváciou je finan�ná stránka. 
PaedDr. Miroslava Šutorová absolvovala aktualiza�né vzdelávanie vyhlásené Odborovým 
zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku s názvom: U�íme sa u�i� sa 
prostredníctvom LMS Moodle. Získala 10 kreditov. 
Pre ostatných pedagogických zamestnancov zatia� neboli v tomto školskom roku otvorené  
formy vzdelávania vhodné pre vychovávate�ov školských zariadení. 



4

Forma vzdelávania Po�et 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukon�ilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
za�alo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 
Priebežné 0 0 0 0 
Špecializa�né inova�né 0 0 0 0 
Špecializa�né kvalifika�né 0 0 0 0 
Aktualiza�né 1 1 0 0 
Vzdeláv.ved.pedagog.zamest 0 0 0 0 

Nepedagogickí zamestnanci /NZ/ k 30.6.2011 

CV� Fyzický 
po�et NZ

Kumulované 
�innosti 

Kratší prac. �as Nad úväzok Na dohodu 

 5+ 3  3 4 0 3 

Údaje o po�te NZ školského zariadenia k 30.6.2010 

CV� Fyzický 
po�et NZ

Kumulované 
�innosti 

Kratší prac. �as Nad úväzok Na dohodu 

 5 + 2 3 4 0 2 

IV. Aktivity školského zariadenia 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo školské zariadenie 
     

Názov  aktivity CV� Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, prínos 

Oblas� VT a prírodovedy   
Matematická olympiáda pre 5.a 9. 
ro�ník ZŠ 

65 okresné kolo sú�aže

Pracovné stretnutie predsedov 
komisií obvodných sú�aží 

20 spolo�ný postup k sú�ažiam 

Geografická olympiáda  
kat. E,F,G,H,I  

149 okresné kolo sú�aže 

Jarný prímestský tábor s dennou 
dochádzkou detí na �innos�

20 Prázdninová �innos�

Fyzikálna olympiáda, kat. E   11 okresné kolo sú�aže 

U�ebný program na PC a zvieratká 
– MŠ Macharova  

23 u�ebný doplnkový program

Chemická olympiáda, kat. Dz  20 okresné kolo sú�aže 
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Stretnutie so zvieratkami  
v Minizoo CV�  

30 sobotné stretnutie milovníkov drobných 
zvierat 

Matematická olympiáda pre 6.,7. 
a 8. ro�. ZŠ 

52 okresné kolo sú�aže

Program na PC a zvieratká – MŠ 
Lachova 

24 u�ebný doplnkový program 

Pytagoriáda -  kat. 
P3,P4,P5,P6,P7,P8 

271 okresné kolo sú�aže 

Program na PC a zvieratká – MŠ 
Macharova  

17 u�ebný doplnkový program 

Program na PC a zvieratká – MŠ 
Haanova 

24 u�ebný doplnkový program

Program na PC a zvieratká – MŠ 
Macharova 

24 u�ebný doplnkový program

Program na PC a zvieratká – MŠ 
Macharova 

26 u�ebný doplnkový program

Environmentálna výchova pre MŠ 
Macharova 

21 výchova k ochrane životného prostredia 

Environmentálna výchova pre MŠ 
Pifflova 

18 výchova k ochrane životného prostredia 

Environmentálna výchova pre MŠ 
Pifflova 

21 výchova k ochrane životného prostredia 

Environmentálna výchova pre MŠ 
Macharova 

22 výchova k ochrane životného prostredia 

Environmentálna výchova pre MŠ 
Macharova 

16 výchova k ochrane životného prostredia 

Biologická olympiáda, kat. C – 
obvodné kolo 

12 okresné kolo sú�aže

Biologická olympiáda, kat. D – 
obvodné kolo 

21 okresné kolo sú�aže

Biologická olympiáda, kat. E –
Poznaj a chrá� prírodu- obvodné 
kolo 

17 okresné kolo sú�aže

Biologická olympiáda, kat. F – 
Rastliny a zvieratká našich lesov -
obvodné kolo / 4. a 5.ro�. ZŠ/ 

49 okresné kolo sú�aže 

Oblas� klubových a umeleckých 
�inností - KaU�

De� otvorených dverí v CV� + 
šachová simultánka so šachovým 
ve�majstrom 
ubomírom  
Ftá�nikom 

108 
prezentácia jednotlivých �inností v CV�, 
propagácia  

Metodické stretnutie u�iteliek MŠ 
k projektu „Práca s hlinou“ 

15 vzdelávací program pre PZ  

 „Ne�akajme- pomôžme“ – 
vyhodnotenie projektu - zbierky 
školských  pomôcok a potrieb  

75 motivácia, pomoc rovesníkom 
v oblastiach postihnutých povod�ami 

Natá�anie relácie Slovenskej 28 zábavno-pou�ný program pre deti z MŠ 
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televízie Mediálni špióni v CV�
Cvi�enie Bilibo 28 nová aktivita pre �lenov Mamaklubu 
Stridžie dni v Mamaklube 34 cyklus podujatí Mamaklubu 
Jesenné prázdniny- prímestský 
tábor s dennou dochádzkou detí 

15 prázdninová �innos�    

Posedenie pri �aji 22 cyklus podujatí Mamaklubu 
Piatkové tvorivé dielne – Vianoce 
v CV� – 4 x                                   

374 rozvoj tvorivosti a zru�ností v práci 
s rôznym materiálom 

Sobotné tvorivé dielne – Vianoce 
v CV�  - 3 x 

257 spolo�né aktivity rodi�ov s de�mi vo 
vo�nom �ase  

Olympiáda zo slovenského jazyka a 
literatúry 

21 okresné kolo sú�aže 

Šaliansky Ma�ko J.C. Hronského 19 okresné kolo sú�aže v prednese �udovej 
povesti 

Olympiáda v anglickom jazyku 34 okresné kolo sú�aže 
Olympiáda v nemeckom jazyku 16 okresné kolo sú�aže
Dejepisná olympiáda 75 okresné kolo sú�aže
Európa v škole – literárna �as�  48 okresné kolo sú�aže
Európa v škole- výtvarná �as� 16 okresné kolo sú�aže
Piatkové tvorivé dielne – Ve�ká noc  
v CV� – 2 x 

115 rozvoj tvorivosti, plnenie plánu práce 

Sobotné tvorivé dielne – Ve�ká noc 
v CV� – 2 x 

123 spolo�né aktivity rodi�ov s de�mi vo 
vo�nom �ase 

Ve�kono�né tvorivé dielne v CV� – 
3 x 

68 rozvoj tvorivosti a zru�ností detí zo 
školských klubov pri ZŠ 

Hviezdoslavov Kubín 73 okresné kolo sú�aže v recitácii 
Štúrov Zvolen 24 okresné kolo sú�aže v rétorike 
Slávik Slovenska 34 okresné kolo sú�aže v speve �udových 

piesní 
Na bicykli bezpe�ne 24 dopravná výchova – okresné kolo sú�aže 

Záhradná slávnos�  Rozprávkovo-  
2. ro�ník 

147 spolo�ná aktivita centra a rodi�ov k MDD 
a ukon�eniu školského roka v CV�

Oblas�  telovýchovných 
a športových aktivít 

  

Metodické stretnutie u�ite�ov Tv 
k tvorbe kalendára športových 
sú�aží 

14 spolo�ný postup k sú�ažiam 

MO – Majstrovstvá okresu 
v cezpo�nom behu žiakov a žia�ok 

111 okresné kolo športovej sú�aže 

MO  stolný tenis - žia�ky 27 okresné kolo športovej sú�aže 
MO  stolný tenis – žia�ky, žiaci 43 okresné kolo športovej sú�aže 
MO plávanie BA 5 + okresu BA 4 
žiaci a žia�ky 

87 okresné kolo športovej sú�aže 

MO florbal – mladší žiaci 40 okresné kolo športovej sú�aže 
MO florbal – starší žiaci 68 okresné kolo športovej sú�aže 
MO malý futbal staršie žia�ky 31 okresné kolo športovej sú�aže 
MO malý futbal mladší žiaci 75 okresné kolo športovej sú�aže 
MO malý futbal starší žiaci 111 okresné kolo športovej sú�aže 
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Viano�ná diabolka  sú�až v stre�be 27 rozvoj športových aktivít, plnenie plánu 
práce  

Šachový turnaj detí z MŠ O pohár 
princa Fritza  

46 plnenie plánu práce 

MO basketbal žiaci 70 okresné kolo športovej sú�aže 
MO basketbal žia�ky 58 okresné kolo športovej sú�aže 
MO vybíjaná sk. A 92 okresné kolo športovej sú�aže 
MO vybíjaná sk. B 84 okresné kolo športovej sú�aže 
MO vybíjaná sk. finále 59 okresné kolo športovej sú�aže 
MO atletika - výška 28 okresné kolo športovej sú�aže 
MO hádzaná žia�ky 34 okresné kolo športovej sú�aže 
MO hádzaná žiaci 46 okresné kolo športovej sú�aže 
MK hádzaná žia�ky  69 krajské kolo športovej sú�aže 
MK hádzaná žiaci 87 krajské kolo športovej sú�aže 
MO atletika – ostatné disciplíny 129 okresné kolo športovej sú�aže 
Penalta – futbalový turnaj  starších 
žiakov  sk. A  

87   rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

Penalta – futbalový turnaj sk. B 63 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

Penalta – futbalový turnaj sk. C 73 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

Penalta – futbalový turnaj - 
semifinále 

106 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

MiniPenalta- futbalový turnaj 
mladších žiakov  sk. A 

133 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

MiniPenalta- futbalový turnaj 
mladších žiakov  sk. B  

83 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

„ Dni  Petržalky “  
– finále 24. ro�níka futbalového 
turnaja Penalta   
(  Petržalské nálezisko talentov )  

65 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

„ Dni  Petržalky “  
– finále 15. ro�níka futbalového 
turnaja MiniPenalta 

32 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

Podujatia sú uvádzané chronologicky, tak ako boli realizované v zmysle �asového plánu 
podujatí a aktivít centra na školský rok 2010/2011.

Údaje o aktivitách, do ktorých sa CV� zapojilo 

Názov aktivity CV� Po�et 
ú�astníkov

Vyhodnotenie cie�a aktivity, umiestnenie 
žiakov 

„ Bratislava pre všetkých “ 
Vyhlasovate�:  Hlavné mesto SR 
Bratislava 

35 
MAG – propaga�ný happening CV� a 
ZUŠ na Hlavnom námestí, výtvarno-
kreatívne dielne a animácie v stánku CV�, 
vystúpenie tane�ného krúžku 
predškolákov 
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Údaje o zapojenosti resp. tvorbe projektov CV�
       

Vyzývate� na 
predkladanie 

projektu, resp. vlastný 
projekt CV�

Názov projektu Cie� projektu a cie�ová 
skupina 

Termín za�atia 
realizácie 

a ukon�enia 
realizácie 

CV�  vlastný projekt „Ne�akajme-
pomôžme“ - zbierka 
školských pomôcok a 
potrieb  

Pomoc rovesníkom zo 
zaplavených oblastí  
- deti z MŠ,ZŠ, rodi�ia, 
verejnos�

Jún 2010 – 
september 2010 

Hlavné mesto SR 
Grant 

Pre�o máme radi 
Vianoce 

Tvorivé dielne – deti z MŠ, 
ZŠ, rodi�ia s de�mi 

November – 
december 2010 

VUB Bratislava  Športové aktivity Materiálno-technické 
vybavenie športových 
krúžkov centra-�lenovia 
ZÚ, ú�astníci 
prázdninových aktivít CV�

Jún 2010- 
december 2010 

CV� vlastný projekt Rozprávkovo-
záhradná slávnos� –  
2. ro�ník 

Spolo�ná aktivita rodi�ov 
s de�mi – oslavy MDD 

Jún 2011 

Hlavné mesto SR- 
grant 

Eko lentilky Prázdninové aktivity Leto 2011 

Hlavné mesto SR - 
grant 

Splav Hrona Prázdninové aktivity Leto 2011 

CV� (finan�ná 
podpora SIEMENS-  
dar ) 

Prázdninové aktivity 
CV�

LT Sloní�atá (tane�né 
zameranie), LT PC-�kári + 
jesenné prázdniny 

Leto 2011- 
trvá 

CV� ( dar – fyzická 
osoba M. Ftá�nik) 

Nákup keramickej 
pece 

Rozšírenie aktivít smerom 
k MŠ- deti z MŠ,ZŠ 

trvá 

CV�(finan�ná pomoc 
MÚ M� Petržalka) 

Šachové krá�ovstvo Šachový turnaj materských 
škôl  O pohár princa Fritza 

Jún 2011 

CV�  vlastný projekt Šachové krá�ovstvo Rozvoj šachu v Petržalke- 
rozšírenie aktivít  smerom 
k materským a základným 
školám (MŠ + ZŠ) 

September 
2010- jún 2011 

CV�  vlastný projekt Práca s hlinou Projekt pre materské školy September 
2010- jún 2011 

Orange Senior Spolo�né aktivity s úniou 
dôchodcov Slovenska 

neschválený 

Orange Izba starej matere rekonštrukcia neschválený

Orange Remeselný dvor 
udové remeslá, aktivity 
pre deti, mládež, rodi�ov, 
verejnos�

neschválený 

Hlavné mesto SR 
grant 

Športové sústredenie Prázdninové aktivity –
cykloturistika  pre mládež 

neuskuto�nený 
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V.   Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

V školskom roku 2010/2011 bola vykonaná zo strany Štátnej školskej inšpekcie v d�och od 
3.5.2011 do 9.5.2011 tematická inšpekcia- „Podmienky a výchovnovzdelávacia �innos�
v centre vo�ného �asu“.  

VI. Výsledky finan�nej a  ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v CV�

V sledovanom školskom roku nebola vykonaná finan�ná kontrola. 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CV�

Centrum zabezpe�uje svoje aktivity v centrálnej budove na Gessayovej ul. a v budove na 
Hrobákovej ul. Obe vyše tridsa�ro�né budovy ( pôvodne postavené pre potreby materskej 
školy) nie sú v ideálnom technickom stave. Na realizáciu záujmovej �innosti sú na 
Gessayovej ulici špeciálne upravené u�ebne - prírodovedná, u�eb�a výpo�tovej techniky, 
viacú�elová u�eb�a – Izba starej matere, spolo�enská miestnos� s univerzálnym využitím, 
ateliéry – výtvarný, sklársky na vitráže, keramický na prácu s hlinou, vybavený dvomi 
hrn�iarskymi kruhmi a vypa�ovacou pecou. Pre �innos� Mamaklubu a aktivity pre mladšie 
deti je ur�ená her�a ve�mi dobre vybavená prelieza�kami, cvi�ebnými pomôckami, hra�kami. 
Pre tane�né a pohybové krúžky je ur�ený tane�ný ateliér so zrkadlami. 
V budove na Hrobákovej ulici sú upravené priestory pre pohybové a športové krúžky, dve 
herne stolného tenisu, malá posil�ov�a, klubov�a. �as� priestorov na poschodí je prenajatá 
dvom neziskovým organizáciám, �ím si znižujeme náklady na energie. Obe budovy sú 
zamrežované, budova na Gessayovej ulici je vybavená signaliza�ným zariadením.  
Za finan�nej podpory zria�ovate�a sa nám podarilo zabezpe�i� opravu (odstráni� havarijný 
stav) strechy budovy na Hrobákovej ulici, ako aj zabezpe�i� zhotovenie a osadenie vonkajšej 
kovovej brány, �ím sa zamedzil prístup nežiadúcich osôb do areálu centra.  
U�ebne, ako aj �alšie vnútorné priestory centra sa nám podarilo upravi� a zariadi� aj za 
finan�nej pomoci rodi�ov detí navštevujúcich krúžky (z 2 % z daní ), ako aj z grantov 
a príspevkov sponzorov. 
V rámci šetrenia energiami boli v budove na Gessayovej ulici  namontované termostatické 
ventily a hlavice, s cie�om vies� k efektívnejšiemu regulovaniu tepla. Nako�ko sú radiátory aj 
rozvody ve�mi staré, celkové vykurovanie napriek snahe nie je ve�mi hospodárne. Oproti 
minulému roku sme však predsa len zaznamenali zníženie nákladov za vykurovanie.   
Zlá je aj situácia s vonkajšími priestormi - budovy sú  vekom ve�mi opotrebované, vonkajší 
pláš� oboch budov je popraskaný a schátralý. Šetrenie energiami by bolo výrazné, a aj kvalita 
a estetická úrove� využívaných priestorov  by sa zvýšila výmenou netesniacich okien.  
Na základe požiadavky zria�ovate�a sme vykonali obhliadku technického stavu oboch budov 
a výsledky zistenia aj s odhadom finan�ných prostriedkov na opravy sme zapracovali do 
návrhu  rozpo�tu centra na roky 2012 – 2014. 

VIII. Finan�né a hmotné zabezpe�enie výchovno-vzdelávacej �innosti CV� v roku 2010 

1. Dotácie z rozpo�tu mesta:            193 734 € 
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2. Príspevok na �iasto�nú úhradu nákladov – školné:                15 956 € 
3. Finan�né prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške:                         1 170 € 
      boli použité: na OON ( odmeny pre externých vedúcich záujmových krúžkov) vo    
      výške 1 170 €. 
4. Finan�né prostriedky získané od rodi�ov (RZ pri CV�, ob�ianske združenia): cca 

4 000 € 
5. Iné finan�né prostriedky: granty – 2 130 €, za sú�aže a olympiády z KŠÚ – 7 668 €. 

IX. Ciele, ktoré si centrum ur�ilo v koncep�nom zámere rozvoja CV� na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  

a) Pokra�ova� v organizovaní osved�ených a žiadaných aktivít typu tvorivé dielne pre 
širokú verejnos� ( k sobotám pribudli aj piatkové tvorivé dielne). 

   splnené 
b) Ponuku výchovno-vzdelávacích aktivít rozšíri� smerom k de�om v materských 

školách formou záujmových krúžkov šachu, tanca,  keramiky, práca na PC, 
prírodoveda - v rámci projektu Práca s hlinou  boli otvorené na 12  MŠ krúžky 
keramiky ( 17 ZÚ – 183 detí), na 5 MŠ krúžky šachu ( 5 ZÚ – 66 detí) , na 2 MŠ 
tane�né krúžky (40 detí).          splnené 

c) Pokra�ova� v realizovaní spolo�ných aktivít detí a rodi�ov vo vo�nom �ase v rámci 
aktivít Mamaklubu- realizované tvorivé dielni�ky, Mikuláš v CV�, 2. ro�ník 
záhradnej slávnosti na záver školského roka „Rozprávkovo“. 

   splnené 
d) Rozšíri� ponuku výu�bových programov hravou formou pre žiakov 1. stup�a ZŠ ako 

formy alternatívneho vyu�ovania , na dop��anie, upev�ovanie a overovanie  
vedomostí získaných v škole, záujem je o keramiku, �udové remeslá, netradi�ná 
výtvarná výchova, starostlivos� o zvieratká, po�íta�ové programy . 

   priebežne sa plní   
e) Na�alej koordinova� prípravu a organizovanie predmetových olympiád 

a postupových sú�aží a športových sú�aží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR, 
spolupracova� pri tom s  KŠÚ v Bratislave, ZŠ, SŠ – realizuje sa v zmysle 
termínovníka uvedených sú�aží, vydaného Iuventou. Okresné kolá predmetových 
olympiád a postupových sú�aží – 21/ 1032 ú�astníkov, okresné kolá športových 
sú�aží – 19/ 602 ú�astníkov, krajské kolá športových sú�aží – 2/ 156 ú�astníkov. 

priebežne sa plní 
f) Neustále inovova� webovú stránku centra  - nedostato�ná, pracuje sa na nej. 

�iasto�ne splnená 
g) Využíva� možnosti na získavanie finan�ných prostriedkov prostredníctvom nových 

projektov a aktivít na doplnenie materiálno-technického vybavenia centra  - 
pravidelné zadávanie projektov. Získali sme aj dary od sponzorov. 

priebežne sa plní 
h) Prezentova� �innos� centra v rámci celomestského podujatia Bratislava pre všetkých   

( vystúpenie tane�ného krúžku predškolákov, výtvarno-kreatívne dielne v stánku 
CV�, ukážka práce Lego robotov, �lenovia ZÚ robotika), ako aj v rámci Dní 
Petržalky – tradi�ný futbalový turnaj žiakov základných škôl a osemro�ných 
gymnázií  - Penalta, Minipenalta – každoro�ne. Ú�as�:  Penalta a Minipenalta – 642 
ú�astníkov. 

splnené 



11

i) V spolupráci s OZ Kolkársky klub Spoje Bratislava uskuto�ni� revitalizáciu 
športového areálu centra na Hrobákovej ulici      

úloha trvá 

      Plnenie výchovného programu centra sme realizovali prostredníctvom pravidelnej 
záujmovej �innosti, príležitostnej záujmovej �innosti a prázdninovou �innos�ou. 
Výstupom absolventov záujmovej �innosti v centre je osvojený súbor k�ú�ových kompetencií 
stanovených výchovným programom CV�. 
       
       
X. Oblasti, v ktorých ŠZ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úrove� výchovy a vzdelávania zlepši� vrátane návrhov opatrení. 

Silné stránky 

• Spolupráca s M� Bratislava- 
Petržalka, Magistrátom hl. m. SR 
Bratislavy, s materskými 
a základnými školami, školskými 
klubmi detí, záujmovými zväzmi, 
telovýchovnými jednotami, 
športovými zväzmi. 

• Spolupráca s rodi�mi. 
• Tvorba a realizácia projektov, 

získavanie finan�ných prostriedkov na 
ich realizáciu. 

• Organizácia príležitostnej �innosti pre 
verejnos�, pravidelné soboty  v CV�. 

• Práca s matkami na materskej resp. 
rodi�ovskej dovolenke a ich de�mi, 
príprava detí na vstup do materskej 
školy, do kolektívu. 

• Organizácia obvodných kôl 
predmetových olympiád 
a postupových sú�aží. 

• Organizácia prázdninovej �innosti. 
• 25 ro�ná tradícia centra 

Slabé stránky 

• Technický stav oboch budov centra, 
ich vysoká energetická náro�nos�
s následkami vysokého podielu 
financií na krytie nákladov za energie. 

• Devastácia a zne�is�ovanie areálu na 
Hrobákovej ulici neprispôsobivými 
ob�anmi Petržalky. 

• Nedostatok finan�ných prostriedkov 
na údržbu a opravy centra. 

• Poci�ujeme potrebu ešte lepšej 
informovanosti verejnosti. 

• Vstúpením školského zákona �. 
245/2008 Z.z. do platnosti vznikli pre 
centrá nové povinnosti 
administratívneho charakteru, na ktoré 
sme neboli pripravení. Táto 
administratíva – žiadosti o prijatie do 
záujmového útvaru, rozhodnutia 
o prijatí, žiadosti o ukon�enie, 
rozhodnutia o ukon�ení �innosti – 
nadmerne za�ažujú nielen centrum, 
ale aj rodi�ov. 

Príležitosti 

• Obsah ponuky centra musí by� iný 
ako je bežný na materských, 
základných a stredných školách . 

• Sústre�ova� talentované deti vo 
všetkých oblastiach pod vedením 
skúsených odborníkov – príprava na 
budúce povolanie / smer, škola/. 

• Získavanie prostriedkov na 

Riziká 

• Zmeny v systéme financovania práce 
s de�mi a mládežou. 

• Konkurencia množstva súkromných, 
cirkevných zariadení, ob�ianskych 
združení a ich lepšie finan�né 
možnosti. 

• Vzdelávacie poukazy ostávajú na 
školách alebo ich vôbec 
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skvalitnenie materiálno-technického 
vybavenia a technického zhodnotenia 
budov. 

• Skvalit�ova� spoluprácu s obyvate�mi 
Petržalky- využitie ich vedomostí, 
skúseností a zru�ností v našej práci. 

• Nárast demografickej krivky. 
• Možnos� zvyšovania odbornej úrovne 

v kontinuálnom vzdelávaní. 

neodovzdávajú, mnohí rodi�ia 
nechápu, že vzdelávací pokaz 
v podmienkach centra nenahrádza 
príspevok na �innos� v ZÚ, na rozdiel 
od základných a stredných škôl. 

• Sústre�ovanie sa �udí bez domova 
v okolí centra ( Hrobákova ulica). 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnos� prijímania na �alšie štúdium. 

- Záujmový krúžok mladí rybári – Majstri Slovenska v rybolovnej technike  
(úspešní  jednotlivci ). 

- Jožko Novota  - �len ZÚ Priadka – ocenenie zo strany SPP ( Výzva SPP – 
tvorivé dielne pre deti a mládež) 

- Norbert Leipold – �len ZÚ športová stre�ba- ú�as� na Majstrovstvách 
Slovenska v stre�be – poloha ležmo 2. miesto, stre�ba v stoji – 3. miesto 
v kategórii kadet. 

XI.  �alšie informácie o školskom zariadení. 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom zariadení. 
Zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola vo februári 2011 vykonaná   
kontrola so zameraním: Posúdenie hygienického štandardu zariadenia po�as organizovania 
denného tábora – jarné prázdniny 2011. 
V mesiaci júl 2011  – 2 x vykonaná kontrola – letné prázdniny 2011. 
K dobrému stavu by prispelo vyma�ovanie priestorov oboch budov centra. 

2. Spolupráca centra vo�ného �asu. 

2.1. Spolupráca s rodi�mi detí. 
Rodi�ia pomáhajú nap��a� výchovno-vzdelávací program centra nielen finan�nou podporou, 
ale aj aktívnou ú�as�ou  a pomocou najmä pri organizovaní podujatí a aktivít v rámci 
Mamaklubu, tvorivých dielní  a pod. Založili sme tradíciu - oslava MDD v centre už druhý 
rok sa koná formou záhradnej slávnosti pod názvom Rozprávkovo. 

2.2. Spolupráca s právnickými osobami. 

Rodi�ovské združenie pri centre vo�ného �asu, od založenia CV�- pomoc pri materiálnom 
zabezpe�ení jednotlivých foriem �inností.  
Združenie technických a športových �inností ZO Jarovce – využitie strelnice pre �innos� ZÚ 
športová stre�ba, organizovanie okresných sú�aží v stre�be. 

2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom. 
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Centrum spolupracuje s mestskou �as�ou Bratislava – Petržalka, Magistrátom hl. m. SR 
Bratislavy, KZP- kultúrnymi zariadeniami v Petržalke, športovými klubmi a telovýchovnými 
jednotami, políciou, MO rybárskeho zväzu ( práca ZÚ mladí rybári ), Strediskom štátnej 
športovej reprezentácie MV SR a Združením technických a športových �inností ZO Jarovce  
( ZÚ športová stre�ba), projektovými partnermi.  
Po�as svojej 25-ro�nej existencie si centrum vytvorilo pevné vz�ahy najmä so subjektami 
výchovy a vzdelávania, ako sú materské školy, základné školy, školské kluby detí. 
ažisko 
spolupráce spo�íva v spolo�ných projektoch, v spolo�nom organizovaní podujatí, 
predmetových olympiád, športových sú�aží, vo vzájomnej výmene programov, v prenajímaní 
priestorov na �innos� centra. 

2.4. Iná spolupráca 

Ve�mi dobrá je spolupráca s Jednotou dôchodcov Slovenska – so ZO v Petržalke, v rámci 
ktorej môžu seniori využíva� na športové ú�ely priestory centra na Hrobákovej ulici, 
predovšetkým herne stolného tenisu. Každoro�ne realizujú v mesiaci október v rámci 
Seniorfestu turnaj v stolnom tenise „O pohár starostu Petržalky“. 
Dom tretieho veku v Petržalke na Poloreckého ulici a firma Global plus s. r.o na Tematínskej 
ulici nám každoro�ne zabezpe�ujú stravovanie ú�astníkov letných prázdninových táborov. 
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S t a n o v i s k o 
k správam o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011 a to: 

1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ 
. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Sucho�a, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topo��ianska 15, Bratislava 
13. CV� Štefánikova 35, Bratislava 
14. CV� ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava 
15. CV� Hlinícka 3, Bratislava 
16. CV� Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CV� Gesaayova 6, Bratislava 

Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
1. Odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� správy uvedených ZUŠ a CV� o výchovno-
vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl a centier 
vo�ného �asu v školskom roku 2010/2011. 
2. Vyslovuje uznanie  základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu za ich �innos�
a po�akovanie riadite�om za doterajšiu aktívnu prácu. 
3. Podporuje snahu hlavného mesta pri jeho rokovaniach so starostami mestských �astí 
Bratislavy o ich podporu základným umeleckým školám a centrám vo�ného �asu. 
Hlasovanie:  
za  - 8 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 

Stanovisko bolo prijaté. 
Bratislava 15.11.2011 

Ing. Peter Len�, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 

Za správnos�: 
PaedDr. Marián Valovi�
tajomník komisie 
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