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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  2011/2012, a to: 
 
1.  ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
13. CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
14. CVČ Kulíškova 6, 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 2011/2012 (ďalej len „správy“) sú vypracované 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.  
 
Správy obsahujú: 

I. Základné informácie o ZUŠ/CVČ 
II. Údaje o žiakoch ZUŠ a deťoch  CVČ 
III.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ/CVČ 
IV.  Aktivity ZUŠ/CVČ 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v CZUŠ/CVČ 
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 2011 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školyJúliusa Kowalského Jesenského 6, Bratislava 

za školský rok 2011/2012 
 
       
I. Základné informácie o škole/ŠZ 
 
a)Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Júliusa Kowalského 
Adresa: Jesenského č.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 riaditeľa: Mgr. Dagmar Prokešová 
       
Ďalší vedúci zamestnanci školy: 
Anna Ďurčanská, štatutárny zástupca školy, hudobný a výtvarný odbor 
Mgr.Soňa Radulová, zástupca, tanečný a literárno-dramatický odbor 
 
c)Údaje o rade školy  
Členovia RŠ  
Anna Králiková – (za rodičov)  predseda 
Libuša Vávrová – (za rodičov) podpredseda 
Zuzana Hrašková – (za rodičov) členovia 
Edita Mikulková - (za rodičov)  
Gabriela Badinová - (za ped.zam.)  
Renáta Beňovičová  - (za ped.zam.)  
Eva Janáková – (za neped.zam.)  
Anna Dyttertová – (zástupca zriaďovateľa)  
Miroslava Babčanová – (zástupca zriaďovateľa)  
Elena Poláková – (zástupca zriaďovateľa)  
František Török – ( zástupca zriaďovateľa)  
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 201/2012: 
27.September, 17.január, 13. marec, 12.jún – plán činnosti, koncepcia školy, príprava 
rozpočtu 
 
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Umelecká rada – každý mesiac – umelecko-výchovná činnosť školy – koncerty, súťaže, 
pracovné cesty pedagógov a žiakov 
 
 
 
 



II. Údaje o žiakoch školy  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2011 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: 87  z toho deti MŠ  - 47 
Hudobný odbor:  256-21-27  z toho absolventi k 30.6.2012:  Počet žiakov 
rozšíreného štúdia HO: 8-1  21      313 
Tanečný odbor: 54-2-13  z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov 
rozšíreného štúdia TO:  4      69  
Výtvarný odbor: 55-4-3  z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov 
rozšíreného štúdia VO:  1      62 
Literárno-dramatický odbor:30-3 z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov 
rozšíreného štúdia LDO:  2      33 
Spolu stav k 30. 06. 2012  - 520 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012:  146 žiakov 
 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
Klasifikácia:  
Prospeli s vyznamenaním – 295 žiakov 
Prospeli – 218 žiakov 
Neprospeli – 7 žiaci 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2012: 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Škola má 39 pedagogických zamestnancov. 



Z toho ukončené VŠ : 27 
Ukončené stredoškolské vzdelanie – Konzervatórium : 5 
Študujúci VŠ : 7 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
. 
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 koordinovať 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 účasť pedagógov na súťažiach - nielen aktívnu, ale aj 
pozorovateľskú. Preto budem naďalej podporovať aj túto formu vzdelávania.  
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 1 0 1 03/2012 
Priebežné      
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné     
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1 0 1 03/2012 

 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
Pedagogickí zamestnanci za podieľajú na interných, verejných koncertoch, zúčastňujú sa 
prehliadok, festivalov, súťaží slovenských, medzinárodných, odkiaľ prinášajú významné 
ocenenia.  
Hudobných súťaží celoslovenských a medzinárodných sa úspešne zúčastnili pedagógovia : 
Eduard Pingitzer, Mgr. Gabriela Badinová, Ivica Neshybová, Mgr.art.Ladislav 
Neshyba,  
Bc. Renáta Beňovičová, Mgr. Dagmar Prokešová. 
V oblasti výtvarných súťaží  pedagóg Mgr.art. Irjo Malovaný . 
Literárno-dramatický odbor má výsledky s vlastnými inscenáciami v predstaveniach svojho 
divadelného súboru pod vedením Mgr. art. Petry Hulínovej . 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2012 
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Priemerné platy zamestnancov školy 
 
a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ (CVČ) v roku 2011 predstavoval sumu :  
688,22  Eur 
b) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ (CVČ) v roku 2011 predstavoval 

sumu: 569,30 Eur 
 
IV. Aktivity školy  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interné koncerty - 28  zapájali sa žiaci HO,LDO 
prezentovali výsledky svojej práce rodičom 

Verejné koncerty - 14  zapojili sa žiaci všetkých odborov 
prezentácia pre rodičov aj verejnosť 

Mikulášsky koncert  prezentácia žiakov HO  

„Tancujeme všetci“  prezentácia žiakov TO a LDO 

Novoročný koncert  prezentácia žiakov HO 

Valentínsky koncert  prezentácia žiakov HO 

Koncert  
dychového oddelenia 

 koncert žiakov a pedagógov dychového oddelenia 

Učiteľský koncert  prezentácia pedagógov školy 

Rodinný koncert  prezentácia žiakov HO, zameraná na spoločné 
vystúpenie súrodencov, detí s rodičmi 

Divadelný večer  prezentácia žiakov TO, LDO, VO 

Koncert  
populárnej hudby 

 prezentácia žiakov HO 

Záverečný koncert  záverečné vystúpenia žiakov HO 

Záverečný koncert  záverečné vystúpenie žiakov TO 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Absolventský koncert  3 záverečné vystúpenia absolventov HO 

   
   
 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

„Bratislava pre 
všetkých“ 

70 vystúpenie žiakov všetkých odborov 

15.ročník husľ. súťaže 
„Prešporský Paganini“ 

5 Čestné uznanie – Jennifer Lesan 
                              Anna Lesan 

Spevácka súťaž  
„Muzikálová hviezda“ 

6 
 

1.m. – Marián Fatrsík      3.m. – Fatima Yehiaová     
1.m. – Ondrej Hraška      3.m. – Andrea Panáková 
Špeciálny diplom poroty – Júlia Tomová 
Špeciálna cena poroty -  Tomáš Mariánek 

Celoslovenská súťaž 
Mladý violončelista 
Slovenska v Kežmarku 

 
2 

1.m.2.kat. – Rebekah Lesan 
čestné uznanie 3.kat. – Marília Kamenistá 

Medzinárodná husľová 
súťaž „Talenty pre 
Európu“ 
  

 
 
1 

 
účasť 
  

Beliczayho súťažná 
prehliadka 

4 
 

strieborné pásmo – Anna Lesan 
                                  Jennifer Lesan 
                                  Jacob Lesan 
                                  Marcela Koňanová 

Celoslovenská súťaž ZUŠ 
„Schneiderova Trnava“ 

 
6 

zlaté pásmo v komornej hre – Anna Lesan 
                                                   Jennifer Lesan 
                                                   Jacob Lesan 
                                                   Marcela Koňanová 
4-ručná hra na klavíri – účasť Timothy Lesan 
                                                     Jennifer Lesan 

Husľová súťaž Kremnica 
„Rudolfa Országa“ 

 
4 

zlaté pásmo 2.kat. – Rút Valašíková 
strieborné pásmo 2.kat. – Fatima Yehiaová 
strieborné pásmo 4.kat. – Anna Lesan 
účasť – Jennifer Lesan 

Spevácka súťaž 
„H ľadá sa muzikálová 
hviezda“ 

 
5 

2.m.2.kat. – Zuzana Beňovičová 
účasť – Laura Hattoková, Júlia Tomová 
              Nora Gandiová, Andrea Salayová 
                 
 
 

Krajská prehliadka 
detskej dramatickej 
tvorivosti v Modre 

  
účasť LDO 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Festival pantomímy 
„PAN 2011“ 
v Liptovskom Mikuláši 

  
účasť LDO: 2x 1 miesto, 1x 2. miesto 

Súťažná divadelná 
prehliadka v Senci 
„Stretnutie s malou 
Táliou“ 

  
LDO – ceny za tvorivý prístup k téme 

„Figurálna kresba“ 
v Trenčíne 

  
účasť na výtvarnej súťaži 

„Ukáž svoje srdce“   
účasť na výtvarnom projekte 

„Cesty za poznaním 
minulosti 2012“ 

 
 

 
účasť na celoslovenskej výtvarnej súťaži 
 

„Bratislava pre 
všetkých“ 

 
 

 
účasť VO na spoločnom projekte 
                                            

 „Prečo som na svete 
rád/rada “ 

 
 

účasť na celoslovenskom protidrogovom 
výtvarnom projekte s medzinárodnou účasťou 
 

Vianočný tanečný 
program 

 
 

vystúpenie žiakov TO 

Adventný koncert so ZŠ 
Matky Alexie 

 
 

žiaci HO 

Koncert vianočných 
želaní 

 
 

 
žiaci HO 

„Kytice pozdravov“ 
Ocenenie Senior roka 

 
 

 
žiaci HO 

„Jarný koncert pre 
seniorov“ 

 
 

 
žiaci HO 

Koncert ZUŠ 
v Pezinku 

 
 

 
Detská džezová kapela „muSiKalita“ 

„Sisacelli pre Furlamo“  Benefičný koncert  

Klavírny koncert  
 

účasť na koncerte Cirkevného konzervatória 
v Bratislave 

 
 
  
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V školskom roku 2011/ 2012 nebola na škole vykonaná  kontrola ŠŠI. 
  
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ  
 
V školskom roku 2011/ 2012 nebola na škole vykonaná finančná kontrola . 
 



VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Škola sídli v prenajatých priestoroch  v budove na Jesenského ulici č. 6, kde sídli riaditeľstvo 
školy a k dispozícii máme 16 učební.  Samostatný ( zverený ) objekt na Šancovej 39, kde sú 3 
učebne - tanečné sály,  je pracoviskom  Tanečného a LD odboru.  K dispozícii máme 
detašované triedy v budovách Základných škôl – Dubová ul. a ZŠ Matky Alexie,  Palackého 
ul. – spolu 8 tried, čím vychádzame v ústrety žiakom a rodičom týchto škôl. 
Škola ukončila pôsobenie v týchto priestoroch k 15.6.2012 v súvislosti s ukončením nájmu 
a pripravovaným sťahovaním tried a riaditeľstva školy z Jesenského ulice na Laurinskú 20. 
Príprava, prestavba a sťahovanie na Laurinskú 20 bolo z dôvodu technických a právnych 
problémov posunuté na letné prázdniny. 
Všetky učebne sú vhodné na vyučovanie príslušného predmetu a sú aj plne využité. Hudobné 
nástroje a notový materiál ako aj učebné pomôcky a vybavenie tried sa priebežne podľa 
potreby zakupujú z finančných prostriedkov rozpočtu školy a Občianskeho združenia rodičov 
a priateľov školy. Pri aktuálnej  kapacite vlastných aj prenajatých tried má škola 27 tried, 
ktoré v súčasnosti 100 % využívame.   
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2011 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 429 419,00 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 38 562,00 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške :  0 boli použité: 0 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 11.687 

  
IX. Ciele, ktorý si škola/ určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
Prvoradým cieľom pre školský rok 2011/2012 bolo definitívne riešenie sídla školy. Toto bolo 
pravdepodobne najťažším hľadaním riešení a ich realizácie. Z vyriešenia a podoby novej 
priestorovej situácie školy sa totiž budú môcť odvíjať aj výchovno-vzdelávacie, 
dramaturgické a rozvojové plány školy na ďalšie roky. Prioritou školy je zotrvať na vysokej 
kvalitatívnej úrovni medzi ZUŠ v Bratislave a na Slovensku, ako plnoorganizovaná, 5-
odborová škola s ponukou špičkových pedagógov a výsledkov, naďalej dosahujúca vysokú  
úspešnosť našich žiakov  pri prijatí na umelecké a pedagogické školy odborného zamerania -  
stredné aj vysoké. 
Hlavným zámerom do najbližších rokov je naplniť ponuku vyučovania dychových 
nástrojov, dôstojne osláviť 60. výročie školy, skvalitniť technické a estetické zázemie 
školy a vytvoriť nový odbor  mediálnej tvorby.  
Tento posledný zámer je veľmi náročný nielen na kvalitné osnovy a pedagogické zázemie, ale 
predovšetkým na technické vybavenie. Podujali sme sa ho naplniť z dôvodu vzniku stredných 
filmových škôl, pre ktoré chceme pripraviť študentov odborne aj umelecky. Súčasne bude 
tento odbor výrazne nápomocný pre štúdium ostatných odborov – pre hudobné nahrávky, 
tanečné choreografie aj dokumentáciu verejných koncertov školy. Cieľom do roku 2014 je  
vytvorenie kompaktného umeleckého prostredia, kde spolupráca medzi odbormi bude 
základným východiskom študijného plánu. 
Naším cieľom je človek s kladným celoživotným vzťahom k umeniu, ktorý má radosť z 
poznávania sveta prostredníctvom umenia a je schopný sa aktívne, tvorivo a samostatne 
prejaviť 
  
X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  



 
 
Silné stránky Slabé stránky 

- - doriešené  priestorové zázemie školy 
(nájom, vlastníctvo budov) 

- - silný a lojálny kolektív pedagogického 
zboru  

 - vysoké pracovné nasadenie, vysoká 
odbornosť 
- vynikajúce výsledky žiakov sláčikového a 
klavírneho  oddelenia na súťažiach 
-  dobré nástrojové zázemie školy 
- prezentácia školy na verejnosti (koncerty, 
kultúrne akcie, organizácia súťaže) 
- dobrá spolupráca so zriaďovateľom 
- veľmi dobré hodnotenie ŠŠI 
- plne organizovaná škola,  
- stúpajúci počet žiakov 
- úspešné vysoko odborné vzdelávanie detí 
so špeciálnymi potrebami 
- projekty medziodborovej spolupráce 
realizované verejnými produkciami 
 

    
- z dôvodu nedostatku financií málo 
možností zahraničnej prezentácie školy a 
spolupráca v rámci EÚ 
- zastarané nástrojové vybavenie,  
pomalá inovácia mediálnej a zvukovej 
techniky 
 

Príležitosti Riziká 
Riešenie sídla školy – majetko -právne 
- lepšia spolupráca s rodičmi 
- otvorenie ďalších tied poskytovaného 
vzdelávania – hudobný odbor -rozšírenie 
dychového odboru o plechové nástroje, 
Výtvarný odbor – mediálna tvorba 
- využívanie grantových projektov 

- odchod dobrých mladých pedagógov pre 
mzdové a sociálne nedostatky systému 
- rozširovanie ponuky vzdelávania v meste 
(konkurencia menej kvalitných súkromných 
škôl 
 

 
Silné stránky 
 
Priestorové vybavenie školy. 
Do júla roku 2012 sme mali  v budove na Jesenského ulici nájomnú zmluvu s Miestnym 
úradom Staré mesto – Bratislava. V súlade s touto zmluvou sme užívali cca 290 m2 + 50 m2, 
o ktoré sme sa v zmysle zmluvy starali.. V spolupráci so Základnou školou sme  využívali 
okrem toho aj tzv. mobilné triedy podľa potreby vyučovacích predmetov. V priebehu nájmu 
sme si v nami prenajatých priestoroch upravili učebne stavebne aj esteticky, s racionálnym 
využitím pre hudobné aj tanečné účely. Postavili sme priestory vrátnice, ktoré sme 
zabezpečovali celodennou službou spolu so ZŠ. Bezpečnostné opatrenia na ochranu majetku 
sme zvýšili  ochrannými mrežami. Estetická úprava priestorov bola čiastočne závislá od 
možností nájomnej zmluvy, preto aj v prípade závažných nedostatkov ako sú vlhké, 
zaplesnené steny, repasovanie okien sme spolupracovali s  Miestnym úradom. 
Priestory nám zverené zriaďovateľom na Šancovej ulici 39 postupne opravujeme, všetky 
plánované opravy okrem výmeny okien boli uskutočnené, budovu sme z dôvodu 2 krádeží 
zabezpečili špeciálnymi mrežami. 
 
Slabé stránky 



 
 Z dôvodu niekoľkoročného poddimenzovania financií škola stratila možnosť zahraničných 
ciest žiakov na festivaly, súťaže v širšom priestore EÚ, aj na družobné kontakty v zahraničí 
(mimo ČR). Okrem budovy na Šancovej ulici sme nemali v sídle školy na Jesenského ulici 
možnosť úpravy priestorov – maľovky, opravy stien, výmena linoleí, nakoľko išlo o nájomný 
vzťah k budove. Škola akútne potrebovala vymeniť nábytok v tiedach, tento pochádza spred 
25 -30 rokov a zväčša je oficiálne vyradený. 
V rámci kapitálových výdavkov v predminulom roku sme získali vypaľovaciu pec pre VO, 
počítače pre výuku HV (Sibelius).  Nákup zvukovej a obrazovej techniky  sme naplánovali až 
na školský rok 2012/2013 s ohľadom na chystanú zmenu sídla a nových dispozícií. 
     
Príležitosti 
 
Plány v súvislosti so skvalitnením priestorového vybavenia našej školy nepriamo súvisia so 
súčasnými plánmi magistrátu ohľadom priestorov ZUŠ v Starom meste. Prvoradým cieľom 
bolo pre nás  získanie nových priestorov pre školu ako náhradu za Jesenského ulicu, ktorá by 
pre školu bola dlhodobým, alebo najlepšie trvalým riešením. 
Toto riešenie – sťahovanie do voľných priestorov na Laurinskej ulici – 3.,4.,5. poschodie nad 
MDPOH sa definitívne potvrdilo v máji 2012. 
Zvýšený záujem o našu školu súvisí okrem kvalitného personálneho zázemia aj s významnou 
strategickou polohou v  meste, v okruhu základných škôl, čo je prioritou výberu rodičov 
malých detí. Sme jediná plnoodborová Umelecká škola v Starom meste, jediná škola 
ponúkajúca odborné vzdelávanie aj pre žiakov so špeciálnymi potrebam 
Riziká 
 
Tieto súvisia so  zlým technickým stavom výťahu v nových priestoroch, na ktorom sme, 
vzhľadom na telesne postihnutých žiakov, ale aj starých a imobilných rodičov úplne závislí. 
Školské priestory začínajú 3. poschodím, t.j. 62 schodov. Bolo by pre nás veľkým ohrozením 
prísť o týchto žiakov a klientelu s mobilným obmedzením. 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí (meno 
žiaka, názov školy):  
Anna Lesan – mimoriadny žiak Konzervatórium v Bratislave 
Jacob Lesan – mimoriadny žiak Konzervatórium v Bratislave 
Diana Šerfelová – SUŠ scénického výtvarníctva 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí (meno žiaka, 
názov školy):  
Martin Borko – VŠMU – Katedra tanečnej tvorby 
 
IX. Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
2. Spolupráca školy  
 
2. 1. Spolupráca s rodičmi detí  



V spolupráci s rodičmi sa posúvame za rámec kontaktov v bežnej škole stálou komunikáciou, 
zásadnou mierou rozhodovania Rady rodičov o investíciách z fondu rodičov. Rodičia nás už 
dva krát „podržali“ v našom ťažkom rozhodnutí po strate budov a finančne nám pomohli 
sanovať nové priestory  - Šancova 39 – cca 16 tis. Eur, Jesenského 6 – 13 tis.Eur. Prísľub 
nových priestorov na Laurinskej ulici vyvolal na strane rodičov veľkú radosť aj pomoc pri 
chystanom sťahovaní a a financovaní. Je to zaväzujúci prejav dôvery voči vízii školy a 
schopnosti jej vedenia. Spoluorganizovaním akcií – Deň detí, Deň rodiny – športovo –
zábavnými projektami, koncertami rodičov a detí sme v častom a priamom kontakte, otvorení 
vzájomným plánom a spolupráci. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami,  
Tak ako v minulosti sme 4x úspešne získalli grant ING – Socia na nákup Orffových nástrojov 
z Nemecka, dopravu pre žiakov s telesnými  a mentálnymi problémami, budeme opäť 
usilovať o získlanie grantu Ministerstva kultúry na účasť orchestra na festivale v Neerpelte 
v roku 2013 a grantu mesta na nákup koncertného krídla. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
Spolupráca školy so zriaďovateľom – Magistrát hlavného mesta Bratislavy – je trvale na 
veľmi dobrej úrovni komunikačnej, strategickej aj organizačnej. Napriek súčasnej 
ekonomickej situácii štátu a mesta dostáva sa nám maximálnej podpory zo strany 
zriaďovateľa. Naša ústretovosť voči zriaďovateľovi spočíva predovšetkým v snahe napĺňať 
poslanie školy vo vysokej kvalite výchovno- vzdelávacích výsledkov, snahou o čo najvyššiu 
mieru zainteresovanosti na riešení ekonomických a technických problémoch školy.  
 
2.4. Iná spolupráca  
Nakoľko sme škola vzdelávajúca aj budúcich študentov profesijných odborov, úzko 
spolupracujeme s Konzervatóriom v Bratislave, nielen účasťou žiakov a pedagógov na 
metodických dňoch, ale aj organizovaním konzultačných hodín priamo na našej škole 
s pedagógmi konzervatória. Rovnako vytvárame podmienky pre pedagogickú prax študentov 
VŠMU, Pedagogickej fakulty UK a SŠUP v Bratislave. 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy Miloša Ruppeldta Panenská 11, Bratislava 
za školský rok 2011/2012 

 
I. Základné informácie o škole 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: 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: 02/5441 4661 www: www.zusruppeldta.eu 
e-mail: zus.ruppeldta@gmail.com,  
 zus@zusruppeldta.eu 

b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Mgr. art. Alexandra Pažická 



Volebné obdobie: 1. 3. 2009 – 28. 2. 2014 
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Mgr. Miroslava Paulová , zástupca riaditeľa  
hospodársko-správna činnosť, pedagogické povinnosti podľa zvereného úseku 
Mgr. Martina Zaťková, zástupca riaditeľa 
umelecká a koncertná činnosť, pedagogické povinnosti podľa zvereného úseku 
c) Údaje o rade školy  
Funkčné obdobie rady školy: 30. 6. 2008 – 29. 6. 2012 
Členovia Rady školy v školskom roku 2011/2012 do 29. 6. 2012: 
Mgr. Anna Dojčanová, (zástupca rodičov,  predsedníčka ) 
Mgr. art.  Milena Fejérová, (zástupca zriaďovateľa, podpredsedníčka) 
Ing. Mária Turzová, (zástupca rodičov)  
Ing. Pavol Kaločaj, (zástupca rodičov) 
PhdR. Martina Slezáková, (zástupca rodičov) 
Ing. Anna Voštinárová, (zástupca zriaďovateľa) 
MUDr. Halka Ležovičová, (zástupca zriaďovateľa) 
Mgr. Sven Šovčík, (zástupca zriaďovateľa) 
Dana Rychlová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy) 
Daniela Bogaczová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy) 
Soňa Vašinová, (zástupca nepedagogických zamestnancov školy) 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2011/2012: 
Termíny: 28. 9. 2011, 9. 2. 2012, 29. 6. 2012 
Základné témy rokovaní: 
počty prijímaných žiakov, návrh školského vzdelávacieho programu pre 4. ročník, návrh 
rozpočtu, správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, správa 
o výsledkoch hospodárenia školy, koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie, 
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu, umelecké aktivity školy a prezentácia školy na verejnosti, súčasný 
stav projektu využitia budovy na Panenskej ul. č. 11. 
V priebehu školského roka po skončení funkčného obdobia vyššie uvedenej rady školy bola 
zriadená nová rada školy. 
Funkčné obdobie rady školy: 20. 7. 2012 – 19. 7. 2016 
Členovia Rady školy v školskom roku 2011/2012 od 20. 7. 2012: 
Mgr. Anna Dojčanová, (predsedníčka, zástupca rodičov) 
Mgr. art.  Milena Fejérová, podpredsedníčka, (zástupca zriaďovateľa) 
Ing. Jana Belayová, (zástupca rodičov) 
Ing. Marianna Vidová, (zástupca rodičov) 
PhdR. Martina Slezáková, (zástupca rodičov) 
Ing. Anna Voštinárová, (zástupca zriaďovateľa) 
MUDr. Halka Ležovičová, (zástupca zriaďovateľa) 
Mgr. Sven Šovčík, (zástupca zriaďovateľa) 
Dana Rychlová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy) 
Daniela Bogaczová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy) 
Soňa Vašinová, (zástupca nepedagogických zamestnancov školy) 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Poradné  orgány riaditeľa školy sú pedagogická rada, umelecká rada a predmetové komisie. 
Pedagogická rada je poradným a iniciatívnym orgánom v pedagogicko - organizačných 



otázkach,  členmi sú  všetci pedagogickí zamestnanci školy. Zasadnutia pedagogickej rady sa 
uskutočnili v termínoch 27. 9. 2011, 23. 11. 2011, 25. 1. 2012, 4.4.2012, 18. 4. 2012, 30. 5. 
2012, 20. 6 2012, 27. 6. 2012, 27. 8. 2012. 
Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého 
vzdelávania žiakov, členmi sú zástupcovia riaditeľa, vedúci predmetových komisií a vedúci 
detašovaného pracoviska. Zasadnutia umeleckej rady sa uskutočnili v termínoch 21.9.2011, 
23. 11. 2011, 25.1.2012, 18.4.2012. 
Predmetová komisia rieši odborno-metodické problémy vyučovania v jednotlivých 
umeleckých predmetoch. Vedením predmetovej komisie poveruje riaditeľ školy vybraného 
učiteľa  na základe odporúčania členov príslušnej predmetovej komisie, ktorý spĺňa 
podmienky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti. Vedúci PK vypracúva plán 
činnosti  predmetových komisií každoročne. Zasadnutia jednotlivých PK  sa uskutočnili 
v termínoch: 14. 9. 2011, 18. 11. 2011, 20. 1. 2012, 3. 4. 2012, 17. 4. 2012, 19. 6. 2012 
(PK klávesových nástrojov), 6. 9. 2011, 24. 1. 2012, 18.4.2012, 20. 6. 2012 (PK strunových 
nástrojov), 5. 9. 2011, 29. 11. 2011, 6. 3. 2012, 20. 6. 2012 (PK dychových nástrojov),  
23. 11. 2011, 24. 1. 2012, 18. 4 2012, 29.5.2012 (PK spevu), 11. 10. 2011,  13. 6. 2012 
(PK hudobnej náuky).  
 
II. Údaje o žiakoch školy  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2011 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Hudobný odbor:  
Prípravné štúdium:   53  z toho deti MŠ:  13   
I. stupeň:   378  z toho absolventi k 30.6.2012: 18  
+ rozšíreného štúdia:  6  z toho absolventi k 30.6.2012: 1 
II. stupeň:    95  z toho absolventi k 30.6.2012 8  
+  rozšíreného štúdia:   2   z toho absolventi k 30.6.2012 0 
ŠPD:    129  z toho absolventi k 30.6.2012:  0 
      
Spolu stav k 30. 06. 2012: 657  
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012: 155  
Poznámka: Škola má len hudobný odbor. 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie ZUŠ 
 
Vo všetkých oddeleniach prebiehajú v druhom polroku školského roka ročníkové prehrávky, 
na ktorých sa povinne zúčastňujú všetci žiaci školy. Vyrovnáva sa tým úroveň v jednotlivých 
triedach, v jednotlivých predmetových komisiách sa spoločne riešia odborné problémy.  
Absolventi všetkých oddelení, žiaci s rozšíreným vyučovaním prechádzajú komisionálnymi 
skúškami, ktoré sú zachytené v protokoloch.  
Súhrnná klasifikácia a hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch sa spravidla uskutočňuje 
na konci prvého a druhého polroka v školskom roku. Pri určovaní stupňa prospechu v 
jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí a 
zručností, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Prípadné problémy 
z jednotlivých predmetových komisií sa riešia na klasifikačných poradách v prvom a druhom 
polroku.  
Príloha č. 1: konferenčná správa 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 



 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 

 

Na škole sú splnené personálne podmienky v zmysle 100 % kvalifikovanosti pedagogických 
zamestnancov. Odbornosť vyučovania je na veľmi dobrej úrovni.  
Prioritnou úlohou ZUŠ je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický a odborný 
zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať a zdokonaľovať sa.  
Hlavnými znakmi práce vzdelaných PZ sú: motivácia, iniciatíva, samostatnosť, aktivita, 
kritické postoje, spätná väzba, tvorivosť, zodpovednosť za výsledky. Ďalšie vzdelávanie 
pedagogických pracovníkov má vplyv na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Vedenie ZUŠ kladie dôraz i na túto zložku vzdelávania pedagogických pracovníkov.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe     
Priebežné      
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné 1 1   
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

2 1 1  

 
Aktualizačné vzdelávanie organizované MPC: 
IKT v hudobnom vzdelávaní: Anna Cibulková, 
Tvorba vzdelávacieho programu aktuálneho vzdelávanie: Anna Cibulková 
Hodnotenie učebnej činnosti: Anna Cibulková 



Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových 
pedagogických dokumentov: Mgr. Magdaléna Šperkerová 
Aktualizačné vzdelávanie organizované občianskym združením eduMEMA: 
Aktualizačné vzdelávanie učiteľov základných umeleckých škôl a konzervatórií v hudobných 
odboroch: Mgr. art. Mária Fedorová 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov má vplyv na celkovú úroveň kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedenie ZUŠ kladie dôraz i na túto zložku vzdelávania 
pedagogických pracovníkov.  
Okrem uvedených foriem vzdelávania sa pedagogickí zamestnanci zúčastňujú odborných 
školení  a seminárov: 
Oddelenie klávesových nástrojov: 
29. 9. 2011 Seminár Súčasnej hudby v rámci projektu New Music for Kids and Teens, 
ZUŠ E. Suchoňa, Batkova ul., Bratislava 
Pedagógovia: Mgr. Ružena Návojová, Dana Rychlová 
15. 2. 2012 Majstrovský kurz hry na klavíri v Komárne, Lektor: Erzsébet Belák (Budapesť), 
organizátor: Oblastný výbor Zväzu maďarských pedagógov  na Slovensku (sekcia hudobnej 
výchovy a Základná umelecká škola Komárno  
Pedagógovia: Hana Mišťúriková, Mgr. Ružena Návojová, Mgr. art. Alexandra Pažická, Mária 
Samarjayová, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., Mgr. Anna Borošová, Brigita Beláková 
2.-6. 5. 2012 eduMEMA – Majstrovské kurzy pre hudobníkov, Poprad 
Pedagóg: Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 
24.-26. 8. 2011 EPTA – Letné semináre učiteľov hry na klavíri, Konzervatórium Bratislava 
Pedagógovia: Klára Bokesová, Mgr. art. Mária Blesáková, Mgr. art. Mária Fedorová, 
Bc. Eduard Lenner, Mgr. Ružena Návojová, PaedDr. Milan Púčik, Mária Samarjayová, 
Mgr. art. Jana Staráčková, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., Mgr. art. Alexandra Pažická 
Oddelenie dychových nástrojov: 
29.9.2011 Seminár Súčasnej hudby v rámci projektu New Music for Kids and Teens, 
ZUŠ E. Suchoňa, Batkova ul., Bratislava, pedagóg: Mgr. art. Eva Uličná 
21.4.2012 XIV. Stretnutie mladých klarinetistov a saxofonistov, prednášky a semináre 
vyplývajú z interpretácie hudobných skladieb žiakov ZUŠ, otvárací veľký koncert aktívnych 
účastníkov. Konzervatórium Bratislava, pedagógovia: doc. Alexander Stepanov, CSc., 
Mgr. art. Eva Ďurišová 
1.-8.7.2012 – Žesťové kurzy vo Vimperku, pedagóg: Mgr. art. Jiří Daňha 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 
Ocenenie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy pre pedagóga za mimoriadne výsledky  
na súťažiach: Daniela Bogaczová, Mgr. Martina Zaťková 
Ocenenie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy za dlhoročné zásluhy:  
Daniela Bogaczová 
 
Mimoriadne  ocenenia žiakov ZUŠ: 
Ocenenie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, za mimoriadne výsledky na súťažiach: 
Ferdinand Slezák (pedagóg: Daniela Bogaczová), Viktória Belayová (Mgr. Martina Zaťková) 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
V školskom roku 2011/2012 úspešne reprezentovali ZUŠ na regionálnych, celoslovenských 
a súťažiach s medzinárodnou účasťou oddelenie klávesových nástrojov, spevu, strunových 
nástrojov a dychových nástrojov. Stúpajúci charakter má vyučovanie komornej hry. 



Z uvedeného vyplýva vysoká úroveň edukácie a prípravy žiakov na súťaže v jednotlivých 
študijných predmetov hudobného odboru ZUŠ. 
 
14.-15. 10. 2011 – 25. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálnej komornej 
hudby Divertimento musicale 2011 Rimavská Sobota 
Komorný orchester  - za veľmi dobrú interpretáciu hudby rôznych štýlových období  
(Dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.) 
 
11. 11. 2011 – 10. Ústredná súťaž žiakov klavírneho odboru ZUŠ a mladých 
amatérskych klaviristov Pála Kadosa 
Pavol Turza  – 1. miesto (pedagóg: Dana Rychlová) 
Stella Ziffová – 3. miesto (pedagóg: Mária Samarjayová) 
 
26. 11. 2011 – 15.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja v hre na 
husliach 
Prešporský Paganini 
Ferdinand Slezák – 3. miesto (pedagóg: Daniela Bogaczová), účinkovanie na Koncerte 
víťazov 27. 11. 2011 – Pálffyho palác 
 
1.-2. 12. 2011 -  III. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša 
Ruppeldta 
Komorná hra pre klavírne duá 
Zlata Zhukova a Ľuboslav Moza – 3. miesto, Pavlína Slivková a Iva Hevesiová – 3. miesto, 
Ekaterina Zhukova a Katarína Kaprinayová – 2. miesto, Matej Poliak a Juraj Galád  
– 1. miesto (pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková) 
Dominika Krčméryová a Helena Krčméryová – 3. miesto, Jakub Mikula a Gabriela Šaturová 
– 2. miesto (pedagóg: Olívia Cvečková)  
Laura Mazuchová a Alžbeta Gregová – 3. miesto (pedagóg: Dana Rychlová) 
Thomas Davidson a Matej Šefranko – čestné uznanie (Pedagóg: Mgr. Magdaléna Šperkerová) 
Jakub Boroš a Jonáš Boroš – 3. miesto (pedagóg: Mária Fecková) 
Johanka Yungová a Veronika Yungová – 2. miesto, Adrián Čermák a Andrej Samuel Čermák 
– 3. Miesto (pedagóg: Mgr. Ružena Návojová) 
 
Sólový klasický spev 
Katalin Béres – 3. miesto (pedagóg: Gabriela Mendelová) 
 
3. 4. 2012 – 9. ročník prehliadky mladých gitaristov, Bratislava 
Dávid Vasil – strieborné pásmo (pedagóg: Ing. Andrej Kellenberger) 
 
23. 4. 2012 Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti 2012  
Viktória Belayová – 1. miesto (pedagóg: Mgr. Martina Zaťková) 
Diplom za prípravu pre pedagóga  – Mgr. Martina Zaťková 
 
26.4. – 27. 4. 2012  12. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
Štvorručná hra na klavíri: 
Thomas Davidson a Matej Šefranko – bronzové pásmo (pedagóg: Mgr. Magdaléna 
Šperkerová) 
Ekaterina Zhukova a Katarína Kaprinayová – strieborné pásmo, Pavlína Slivková a Iva 
Hevesiová – zlaté pásmo, víťazi  III. kategórie (pedagóg: Mgr. art.  Mária Blesáková)  
Diplom za prípravu víťazov III. kategórie - Mgr. art. Mária Blesáková 
 



Sólová hra na husliach: 
Ferdinand Slezák – strieborné pásmo, Sofia Danišová – strieborné pásmo (pedagóg: Daniela 
Bogaczová) 
 
26. 4. 2012 Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofóne, Stará Ľubovňa 
Katarína Thalerová – 2. miesto, Anna Mária Paluková – 6. miesto (Pedagóg: doc. Alexander 
Stepanov, CSc.) 
 
4. 5. 2012 10. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže „Klavír 20. a 21. storočia“  
Bánovce nad Bebravou 
Veronika Rečková – 2. miesto a Cena ISCM (Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – 
Slovenská sekcia) za interpretáciu vlastnej skladby (pedagóg: Mgr. Ružena Návojová) 
 
18. máj 2012 Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou  
Nitrianska lutna 2011, Nitra 
Komorná hra: 
Matej Poliak -  Juraj Galád – 1. miesto, absolútni víťazi súťaže (pedagóg: Mgr. art. Mária 
Blesáková) 
 
22.5.2012 Festival Ivana Ballu 2012, Súťaž Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 
Štvorručná hra na klavíri: 
Matej Poliak -  Juraj Galád – 1. miesto (pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková) 
 
25. 5. 2012  4. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky Juliusa von Beliczayho 
v komornej hre, Komárno 
Komorná hra: 
Barbora Gáspárová a Kristína Gáspárová – strieborné pásmo (pedagóg: Brigita Beláková) 
Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Barbora Klappalová , Ľubomíra Trnavská – strieborné 
pásmo (Pedagóg: Andrea Pietrová, Mgr. Darina Maršovská, Magdaléna Burešová, Mgr. Anna 
Borošová) 
 
Sólová hra na husliach: 
Ferdinand Slezák - strieborné pásmo, Sofia Danišová – strieborné pásmo (pedagóg: Daniela 
Bogaczová) 
 
Údaje o počte NZ školy k 30.6.2012 
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
 
ZUŠ v školskom roku 2011/2012 pripravila 16 verejných koncertov, 41 interných koncertov 
vrátane triednych prehrávok.  
 
Verejné koncerty: 
 
- 7. 11. 2011 Koncert súčasnej hudby „Portréty“, Koncertná sieň O. Trebitschovej, 

17.00 h. 
- 15. 11. 2011 Jesenný koncert venovaný 92. výročiu založenia školy, Mirbachov palác, 

17.00 h. 
- 6. 12. Mikulášsky koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej, 17.00 h. 
- 17.12.2011 Adventný koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
- 20.12.2011 Čarovné Vianoce ZUŠ, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 17.00 h. 
- 14.2.2012 Valentínsky koncert, Koncertná sieň Mirbachov palác, 17.00 h. 
- 21.3. 2012 Jarný koncert, Pálffyho palác na Zámockej ul., 17.00 h. 
- 11.5. 2012 Z lásky a vďaky (Koncert venovaný ku Dňu matiek), Klarisky, 17.00 h. 
- 23. 5. 2012  I. Absolventský koncert, Zichyho palác, 17.00 h. 
- 29. 5.2012  II. Absolventský koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
- 7. 6. 2012 Môj prvý verejný koncert (oficiálne uvedenie najmenších do koncertného 

života),   Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
- 13. 6. 2012 Záverečný koncert školy, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 17.00 h. 
- 15. 6. 2012 Noc hudby v ZUŠ, odzneli dva koncerty: 

Spolu nám to ide ľahšie..Koncert žiakov spolu so svojimi pedagógmi, Koncertná sieň O. 
Trebitschovej, 19.00 h. 
Žijeme hudbou.. Koncert pedagógov, Koncertná sieň O. Trebitschovej, 21.00 h 

- 19. 6. 2012 Hommage à Bartók – Koncert venovaný tvorbe Bélu Bartóka, Koncertná sieň 
O. Trebitschovej, 17.00 h.21. 6. 2012 Bratislavský detský zbor oslavuje 50. výročie – 
Galakoncert zboru a jeho hostí, Pálffyho palác na Zámockej ul., 18.00 h.Organizácia 
odborných seminárov: 

 



V školskom roku 2011/2012 ZUŠ zorganizovala dve klavírne semináre so zahraničnými 
lektormi. Pozvanie prijali významné klavírne pedagogičky z USA – DrArt. Eva Virsik 
a z Maďarska - Erzsébet Belák. 
12. 4. 2012 Klavírny seminár a otvorené hodiny DrArt. Evy Virsik  
Téma: Práca s vyspelejšími žiakmi na náročnejšom repertoári. 
V súčasnosti pôsobí ako profesorka na University of New Haven v štáte Connecticut, USA. 
4. 5. 2012 na seminár učiteľov hry na saxofóne a otvorené hodiny 
Prednášajúci: doc. Alexander Stepanov, CSc., hostia: Erik Rottenstein, Ján Slezák, 
Mgr. art. Jana Tomanová ArtD. 
Téma: Vyučovanie hry na saxofóne na ZUŠ (problémy žiakov prestupujúcich zo zobcovej 
flauty alebo iných dychových nástrojov,  ovládanie alternatívnych hmatov – aplikatúr, 
správny výber hubice a plátku). Repertoár saxofonistu (rozdelenie notového materiálu podľa 
obtiažnosti, moderné školy hry na saxofóne akceptovateľné na slovenských ZUŠ). 
9. 5. 2012  Klavírny seminár a otvorené hodiny Erzsébet Belák 
Pôsobí ako vedúca klavírneho odboru na Konzervatóriu Kráľa sv. Štefana a ako vedúci 
pedagóg klavírnej praxe na Konzervatóriu Bélu Bartóka v Budapešti. 
Pravidelne pôsobí  ako lektor majstrovských kurzov doma i v zahraničí, pozývajú ju do porôt 
významných súťaží.  
 
Otvorené hodiny: 
 
18.11.2012 Otvorené hodiny Mgr. art. Petra Pažického, ArtD. Určené pre pedagógov 
oddelenia klávesových nástrojov ZUŠ so zameraním na štvorručnú hru 
15.6.2012 Otvorená hodina prípravnej hudobnej náuky „Malí muzikanti“ - Mgr. Miroslava 
Paulová 
15.6.2012 Deň otvorených dverí ZUŠ 
30.5.-1.6.2012 MDD so ZUŠkou – oslava MDD spojená s talentovými skúškami na ZUŠ 
zábavnou formou 
 
Organizácia súťaže: 
 
3. ročník súťaže základných umeleckých škôl „ Dni Miloša Ruppeldta“  
Termín konania súťaže: 1. a  2. december 2011 

1. december 2011 – Komorná hra pre klavírne duá 
2. december 2011 – Sólový klasický spev 

Charakteristika projektu: 

3. ročník súťaže Dni Miloša Ruppedlta je určená žiakom základných umeleckých škôl vo 
veku od 8 rokov do 25 rokov. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých 
škôl umeleckého zamerania. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Je jednokolová.  
Je priamym pokračovaním edukačnej a umeleckej práce v škole s cieľom: 

- Vyhľadávať a zviditeľniť talentovaných žiakov základných umeleckých škôl  
- Rozvíjať a  motivovať umelecké aktivity mladej generácie na základe individuálnej 

a systematickej práce s talentovanými žiakmi 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 

� 21.9.2011 Tri oriešky pre Richarda Rikkona, R. Rikkon prestavuje talentovanú 
mládež, Zichyho palác,účinkovali žiaci z triedy Daniely Bogaczovej, Márii Feckovej, 



Mgr. Ruženy Návojovej, doc. Alexandra Stepanova, CSc., Mgr. Martiny Zaťkovej, 
Bratislavský detský zbor (dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.) 

- 10.10.2011 Koncert pre seniorov, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca účinkovali 
žiaci z triedy Mgr. Dariny Maršovskej, korepetícia: Mgr. art. Jana Mrázová 

- 4.11.2011 Koncert víťazov súťaže Nitrianska lutna 2011, Staré divadlo Nitra, 
účinkovala žiačka z triedy Martiny Zaťkovej korepetícia: Mgr. art. Mária Blesáková 

- 6.6.2011 Mikulášsky koncert v Slovenskom rozhlase – program pripravili 
pedagógovia Daniela Bogaczová, Magdaléna Burešová, korepetícia: Mgr. art. Zuzana 
Zamborská, PhD. 

- 12.12 2011 Tri oriešky pre Richarda Rikkona, galakoncert žiakov bratislavských ZUŠ, 
Zichyho palác, účinkovali žiaci z triedy Márii Feckovej, Martiny Zaťkovej 

- 11.5.2012 Music Expo – účinkoval Komorný orchester (dirigent: Mgr. art. Robert 
Tišťan, PhD.) 

 -  Zážitok na každom roku – Dva koncerty: „Spolu nám to ide ľahšie“ koncert žiakov 
 spolu so svojimi pedagógmi, účinkovali žiaci a pedagógovia oddelenia klávesových 
 nástrojov: Mgr. art. Jana Mrázová, Mária Samarjayová, Mgr. art.  Mária Fedorová, 
 Mgr. Magdaléna Šperkerová, Mgr. art. Mária Blesáková, PaedDr. Milan Púčik, 
oddelenia dychových nástrojov: Mgr. art. Eva Ďurišová, oddelenia strunových nástrojov: 
Daniela Bogaczová, Andrea Pietrová, Mgr. Darina Maršovská , oddelenia spevu: Mgr. 
Martina Zaťková,  

- „Žijeme hudbou“ – koncert pedagógov, účinkovali: Mgr. art. Jana Mrázová, Hana 
Mišťúriková, Dana Rychlová, Mgr. art. Zuzana Zamborská, Mgr. art. Mária Blesáková, 
Mgr. Ružena Návojová, Bc. Edurad Lenner, Andera Pietrová, Daniela Bogaczová, 
Blažena Klattová, Mgr. Michal Slezák, Mgr. Martina Zaťková, Mgr. art. Alexandra 
Pažická, Mgr. art. Eva Ďurišová, doc. Alexander Stepanov, CSc. 

 
Údaje o projektoch  
 

Vyzývateľ na predkladanie 
projektu, resp. vlastný 

projekt školy 
Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Ars Bratislavensis 
Predkladateľ: 
ZUŠ Miloša Ruppeldta  

3. ročník súťaže žiakov  
základných 
umeleckých škôl Dni 
Miloša Ruppeldta 

Súťaž si kladie za cieľ rozvíjať 
hudobnú kreativitu detí a mládeže 
a súčasne objavovať nádejné talenty, 
ktoré môžu reprezentovať mesto 
a kraj.  
Jej poslaním je tvorovo rozvíjať 
kompetencie žiakov a vytvárať vzťah 
k príslušnému študijnému 
umeleckému predmetu. Je i 
komparáciou práce pedagógov 
umeleckých škôl.  
Cieľová skupina: 
Deti a mládež vo veku od 7 rokov do 
25 rokov (súťažiaci), pedagógovia 
umeleckých škôl, pozorovatelia 
súťaže, odborná a laická verejnosť 

1. - 2. 12. 2011 

 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V sledovanom školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 
inšpekciou. 



 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ  
 
V sledovanom školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola 
Útvarom mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
ZUŠ M. Ruppeldta sídli na Panenskej ulici č.11, má dve detašované pracoviská, ZŠ Dunajská 
a ZŠ Mudroňova. Pozitívom je, že v  školskom roku 2011/2012 ZUŠ získala  nové priestory 
na prízemí ľavého krídla budovy, ktoré momentálne žiaľ nemôžeme využívať, nakoľko 
spomínané priestory vyžadujú  opravu, resp. rekonštrukciu, a to v zmysle dodatku  k zmluve 
o nájme, bez príspevku hlavného mesta SR Bratislavy na vlastné náklady. ZUŠ má snahu 
čo najskôr získať potrebné finančné prostriedky, nakoľko  kapacita tried je nedostačujúca, čo 
ovplyvňuje i možnosť prijímania žiakov na štúdium.  
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 čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2011 

5. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 583.714,72 € 
6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 64.226,20 € 
7. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0  boli použité: 0 
8. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 0 
9. Iné finančné prostriedky: 2.259 € 

 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
Stanovené ciele: 
Vychádzajúc z hlavného zamerania školy ako je vyhľadávanie a príprava talentovaných detí 
a mládeže na ďalšie vzdelávanie, školskom roku 2011/2012 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 prehĺbiť 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 2011/2012 stanovila 
pripraviť odborné semináre. V mesiaci december  naplánovala uskutočniť 3. ročník súťaže 
základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta v odboroch: komorná hra pre klavírne 
duá a sólový klasický spev. 
Na základe uvedeného v sledovanom školskom roku si škola splnila zámer na 100% a to: 
-  v odbornej a umeleckej príprave žiakov na regionálne, celoslovenské a medzinárodné 
súťaže (viď mimoriadna reprezentácia školy), koncerty školy a verejné prezentácie (viď odsek 
Aktivity školy) 
- v príprave žiakov na ďalšie odborné umelecké vzdelávanie (viď Výsledky úspešnosti 
školy pri príprave na výkon povolania), 
 - zorganizovala tri úspešné semináre a otvorené hodiny, na ktorých si mohli prehĺbiť 
svoje odborné poznatky nielen pedagógovia umeleckých škôl, ale na otvorených hodinách 



i žiaci ZUŠ. Dva Klavírne semináre a otvorené hodiny so zahraničnými lektormi a Seminár 
učiteľov hry na saxofóne. (viď odsek IV Aktivity školy- Údaje o aktivitách, ktoré škola 
organizovala) 
- 3. ročník súťaže základných umeleckých škôl „ Dni Miloša Ruppeldta“ 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 
SILNÉ STRÁNKY 
historická tradícia prvej hudobnej školy pre 
Slovensko,  
- vysoká kvalitatívna úroveň vzdelávania, 
- vynikajúca profesionálna a odborná úroveň 
pedagógov,  
- výborná pripravenosť žiakov na koncertoch, 
 umiestnenia na celoslovenských   
a medzinárodných súťažiach, 
- kvalitná pripravenosť žiakov na ďalšie 
odborné a umelecké vzdelávanie, 
- pozitívny imidž školy (vlastné logo, webová 
stránka), dobrá dostupnosť, centrum 
Bratislavy, 
- škola zastupuje významné kultúrno-
spoločenské  postavenie,  
- kvalitná spolupráca s družobnými školami, 
s inými kultúrno-spoločenskými subjektmi, 
realizácia projektov, 
- ZUŠ ponúka príjemné prostredie pre žiakov, 
pedagógov, ktorí sú motivovaní dosahovať, 
čo najlepšie výsledky, na škole vládne 
podporujúca a podnetná klíma, klíma dôvery 
a otvorenej komunikácie, 
- výrazná podpora rady rodičov, rady školy, 
- získavanie finančných prostriedkov 
pomocou grantov na projekty školy (Súťaž 
žiakov základných umeleckých škôl Dni 
Miloša Ruppeldta, Festival Dni Miloša 
Ruppeldta, Slávnostná konferencia k 90. 
výročiu a i.), 
- pestrá ponuka umeleckých aktivít. 

SLABÉ STRÁNKY 
- zlý technický stav budovy, (historická 
budova,  nutná rekonštrukcia) 
- obmedzené možnosti zlepšovania technického 
stavu budovy – nezverená do správy ZUŠ,  
- nedostatočná kapacita tried - priestory, ktoré 
momentálne ZUŠ využíva (výchovno–
vzdelávacia činnosť prebieha aj 
v dopoludňajších hodinách), sú maximálne 
vyťažené, až nedostatočné, 
- nedostatočné finančné ohodnotenie práce 
učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky  
na medzinárodných, celoslovenských 
súťažiach, na verejných prezentáciách školy 
z dôvodu obmedzeného rozpočtu školy. 

 

PRÍLEŽITOSTI 
posilniť reklamu školy, 
- družobné vzťahy 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 

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

 



Bratislavy,  
- organizácia súťaže, festivalu, 
- využívanie grantových systémov, 
- projekt na využitie budovy ZUŠ. 
 
 

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Žiaci prijatí na konzervatórium: 
Barbora Klappalová – Cirkevné Konzervatórium Bratislava, pedagóg: Magdaléna Burešová 
Štefan Móži - Konzervatórium Bratislava, pedagóg: doc. Alexander Stepanov, CSc. 
Andrea Pietrová - Konzervatórium Bratislava, pedagóg: PhDr. Klára Schlosserová 
 
XI. Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
V sledovanom školskom roku síce na škole neprebehla kontrola Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva, ale opatrenie na nápravu, ktoré uložila kontrola Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva ešte dňa 15. 12. 2010 (osadiť zábradlie aj na druhej strane schodiska 
pri vstupe do učební  na druhom poschodí v ľavom krídle budovy, nakoľko 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 bezpečnostného hľadiska byť príčinou 
úrazu), nebolo doposiaľ realizované (Na základe záveru kontroly bolo požiadané listom zo 
dňa 13. 1. 2011 oddelenie technického zabezpečenia budov Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby osadilo predmetné zábradlie.).  
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
Rada rodičov pri  ZUŠ M. Ruppeldta aktívne spolupracuje pri podujatiach organizovaných 
ZUŠ, zapája sa do riešenia problémov a potrieb žiakov školy.  
Finančne participuje pri aktivitách školy a jej žiakov, predovšetkým formou úhrad prenájmov 
koncertných sál, opráv hudobných nástrojov, ladenia klavírov, nákladov  spojených s účasťou 
žiakov a ich pedagógov na súťažiach. RR je spoluorganizátorom  súťaže Dni Miloša 
Ruppeldta a festivalu Dni Miloša Ruppeldta. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami,  
3.12.2011 Benefičný koncert organizovaný Spoločnosťou pre vedu a umenie, Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, účinkovali žiaci z klavírnych tried: Mgr. art. Márii Blesákovej, Olívii 
Cvečkovej, zo speváckej triedy Gabriely Mendelovej, Bratislavský detský zbor (dirigent: 
Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.), korepetícia: Mgr. Ružena Návojová, Mgr. art. Jana Skladaná 
 
30.5.2012 Hudba českých skladateľov organizátor KRUH priateľov českej hudby, účinkovali 
žiaci z tried Mgr. Dariny Maršovskej, Márii Feckovej, Mgr. art. Evy Uličnej, Michaely 
Novákovej, Mgr. Magdalény Šperkerovej, Mgr. art. Márii Blesákovej, Mgr. Anny Borošovej, 



PhDr. Kláry Schlosserovej, Gabriely Mendelovej, Blaženy Klattovej, korepetícia: Bc. Eduard 
Lenner, Mgr. Ružena Návojová, Mgr. art. Jana Mrázová, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 
 
10.6.2012 Slávnosť ruží, Kaštieľ Dolná Krupá, organizátor: Slovenské národné múzeum a 
Hudobné múzeum, program pripravili žiaci zo speváckej triedy Gabriely Mendelovej, 
klavírny sprievod: Mgr. Ružena Návojová 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
12.12.2012 Vianočné stretnutie primátora s diplomatmi, organizátor Magistrát Hlavného 
mesta SR Bratislavy, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca účinkoval: komorný orchester a  
Bratislavský detský zbor (dirigent: Mgr. art. Robert Tištan, PhD.), žiaci z tried Mgr. Jurija 
Blinova, Mgr. Martiny Zaťkovej, Magdalény Burešovej, Daniely Bogaczovej, Blaženy 
Klattovej 
 
16.12.2011 Koncert vianočných želaní - podujatie organizované Magistrátom Hlavného mesta 
SR Bratislavy, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca vystúpenia – program pripravili Mgr. 
Martina Zaťková, Mgr. Darina Maršovská, korepetícia: Mgr. art. Mária Blesáková  
 
21.4.2012 Bratislava pre všetkých – podujatie organizované Magistrátom Hlavného mesta SR 
Bratislavy, 3 koncertné vystúpenia:  
Pálffyho palác: účinkovali žiaci z tried Michaely Novákovej, Brigity Belákovej, PhDr. Kláry 
Schlosserovej, Petra Buocika, Aleny Vacíkovej, Anny Cibulkovej, Kláry Bokesovej, Mgr. art. 
Márii Blesákovej, PaedDr. Milana Púčika, koreptícia: Bc. Eduard Lenner, Mgr. art. Mária 
Blesáková 
Mirbachov palác: účinkovali žiaci z tried Mgr. art. Márii Blesákovej, PhDr. Kláry 
Schlosserovej, Mgr. Jurija Blinova, Mgr. art. Márii Fedorovej, Magdalény Burešovej, Olívii 
Cvečkovej, Márii Samarjayovej, Martiny Zaťkovej, Mgr. Magdalény Šperkerovej, Petra 
Buocika, Andreja Kellenbergera, Mgr. Anny Borošovej, korepetícia: Mgr. art. Mária 
Blesáková, Mgr. art. Jana Mrázová 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca: účinkovali žiaci z tried Magdalény Burešovej, Mgr. 
Ruženy Návojovej, Dany Rychlovej, Gabriely Mendelovej, Martina Zaťkovej, Mgr. art. Márii 
Blesákovej, Komorný orchester a Bratislavský detský zbor (dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, 
PhD.), korepetícia: Mgr. Ružena Návojová, Mgr. art. Mária Blesáková, Mgr. art. Jana 
Mrázová, Mgr. art. Jana Skladaná 
Program na pódium: žiaci z tried doc. Alexandra Stepanova, Mgr. Jurija Blinova 
korepetícia: Monika Nagyová 
 
15.5.2012 Jarný koncert pre seniorov konaný pod záštitou Ing. Petry Nagyovej Džerengovej – 
námestníčky primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, organizované Magistrátom Hlavného 
mesta SR Bratislavy, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, účinkovali žiačky z triedy 
Gabriely Mendelovej, korepetícia: Mgr. Ružena Návojová 
22.6.2012 Koncertné vystúpenie na vernisáži v rámci Dní Perugie, podujatie organizované 
Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy, hudobný program pripravili žiaci z tried doc. 
Alexandra Stepanova, CSc., Andreja Kellenbergera 
 
30.6.2012 Dobrý trh na Panenskej v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a pod záštitou 
starostky Táne Rosovej organizuje občianske združenie PUNKT, program pripravili: Mgr. art. 
Marcel Vén, Mgr. Jurij Blinov, Bc. Jiří Daňha, doc. Alexander Stepanov, CSc. 
 
2.4. Iná spolupráca  



4.6.2011 Vianočný koncert v OC Eurovea – program Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. 
art. Robert Tišťan, PhD., korepetícia: Mgr. art. Jana Skladaná 
 
6.12.2011 Mikulášske vystúpenia v KD Ružinov - program Bratislavský detský zbor, dirigent: 
Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., korepetícia: Mgr. art. Jana Skladaná 
 
15.12.2011 DSS Galant pre hendikepované deti a dospelých, účinkoval žiak z akordeónovej 
triedy PaedDr. Milana Púčika 
 
10.2.2012 Spoluúčinkovanie Bratislavského detského zboru s Danielom Landom v rámci 
turné Vozová hradba 
18.6.2012 Kultúrny program na vedeckej prezentácii firmy Eppendorf – program pripravili 
žiaci zo speváckej triedy Gabriely Mendelovej, korepetícia: Mgr. Ružena Návojová 
Spolupráca s VŠMU – zabezpečenie vyučovacej praxe klavírnej hry pre študentov, 
pedagógovia: Mária Samarjayová, Mária Fecková, Mgr. art. Mária Blesáková 
zabezpečenie vyučovacej praxe hudobnej náuky pre študentov, pedagóg: Mgr. Miroslava 
PaulováSpolupráca Konzervatóriom v Bratislave – zabezpečenie vyučovacej praxe hry na 
klavíri pre študentov, pedagóg: Mgr. art. Mária Fedorová 
Spolupráca Cirkevným Konzervatóriom v Bratislave – vyučovacej praxe hudobnej náuky pre 
študentov, pedagóg: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD. 
 
 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Podjavorinskej 9, Bratislava 
za školský rok 2011/2012 

 
 
I. Základné informácie o škole 
 
a)Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa:Podjavorinskej 9, 811 03 Bratislava 
Kontakty: 

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

 
b)Vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia 
Meno riaditeľa: Lenka Hlávková, akad. mal. 
Volebné obdobie: 2007-2012 
Ďalší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s určením ich funkcie: 
 
c)Údaje o rade školy  
Členovia RŠ : PhDr. Eva Smolíková za radu rodičov pri ZUŠ – predsedkyňa RŠ 

Mgr. Art. Mário Domček za pedagogických pracovníkov – člen RŠ 



MUDr. Halka Ležovičová za zriaďovateľa – členka RŠ 
MUDr. Peter Osuský, CSc. za zriaďovateľa – člen RŠ 
Elena Gubičová za nepedag. zamestnancov – tajomník RŠ 

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2011/2012: 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
Rozpočet školy, jeho čerpanie 
Školský vzdelávací program 
Koncepcia rozvoja školy do roku 2014 
 
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Pedagogická a umelecká rada: august, september, november, január, február, apríl, jún, 
klasifikácia žiakov a aktuálne problémy a akcie. 
 
 
II. Údaje o žiakoch školy  
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2011 (zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: 15 žiakov   z toho deti MŠ: 15 
Výtvarný odbor: 184 žiakov 
 I. stupeň – 112 žiakov 
 II. stupeň – 48 žiakov 
 ŠPD – 13 žiakov 
 z toho absolventi k 30. 6. 2012 – 12 žiakov I. stupňa, 2 žiaci II. stupňa 
Spolu stav k 30. 06. 2012 – 159 žiakov 
Novoprijatí žiaci v školskom roku k 15. 9. 2012: 35 žiakov 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
V školskom roku 2011/2012 ukončilo štúdium s vyznamenaním 149 žiakov a študentov. 
Dobrá úroveň pripravenosti našich žiakov a študentov sa preukázala na školských, domácich 
i zahraničných výstavách a súťažiach, ako aj v prijatí našich frekventantov pre budúci školský 
rok na stredné odborné školy a na vysoké školy s umeleckým zameraním. 
 
  
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Na škole pracovali 4 pedagogickí pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa. Z toho 
3 spĺňajú aj pedagogický kvalifikačný predpoklad. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ  
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 1 1   
Priebežné      
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné 1  1  
 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
Pedagógovia sa prezentovali cez prípravu a práce svojich žiakov na rôznych podujatiach 
mimo školu. Ako profesionálni umelci sa prezentovali na vlastných i kolektívnych výstavách 
a festivaloch na Slovensku i v zahraničí. 
. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30. 6. 2012: 
 

Z
U

Š
 (

C
VČ

) 

F
yz

ic
ký

 p
oč

et
 N

Z
. 

 

Z
 to

ho
 fy

zi
ck

ý 
po
če

t 
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
 či
nn

os
tí

 

P
oč

et
 N

Z
., 

kt
or

í p
ra

co
va

li 
na

 k
ra

tš
í p

ra
c.

 ú
vä

zo
k 

 a
ko

 
je

 z
ák

la
dn

ý 
úv

äz
ok

 

P
oč

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
oč

et
 N

Z
, k

to
rí

 p
ra

co
va

li 
na

 
do

ho
du

 o
 v

yk
on

an
í p

rá
ce

 
al

eb
o č

in
no

st
í 

 3 1 1  1 

 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
 

Názov aktivity školy 
Počet 
účastní-
kov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Výstava absolventov 
2010/2011 (september 
2011) v Staromestskej  
knižnici 

 Kvalitná prezentácia našich žiakov – absolventov I. 
a II. stupňa vzdelávania na verejnosti 



Reprezentatívna výstava 
žiackych prác NÁŠ  SVET 
JE FAREBNÝ 
v spolupráci s Kanceláriou 
NR SR Západná terasa 
bratislavského hradu 

 Kvalitná prezentácia našich žiakov, študentov a 
pracujúcich na verejnosti 

Výstava žiackych prác (júl 
2012) v spolupráci 
so Staromestskou 
knižnicou v Medickej 
záhrade DOBRÝ DEŇ 
BRATISLAVA 

59 Kvalitná prezentácia našich žiakov na verejnosti na 
tému Bratislava 60 prác 

Výstava absolventov 
2011/2012 (júl - september 
2012) v Staromestskej 
knižnici 

12 Kvalitná prezentácia našich žiakov – absolventov I. 
a II. stupňa vzdelávania na verejnosti 

Príprava nástennej 
výzdoby pre 
novovybudované detské 
oddelenieStaromestskej 
knižnice  

20  

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

Peace Poster Contest Lion 
club BA 

18 žiakov jedno II. miesto, jedno III. miesto 

Bratislava moje mesto 14 žiakov  
Figurálna kresba 2011 4 žiaci  
Satelit ASTRA 2011 29 žiakov  
Žitnoostrovské pastelky 
2012 

10 žiakov  

Urob si svojho recyklátora 10 žiakov 5 žiačok v priamom vysielaní TV Markíza 
FILMDAT – medzinárodný 
amatérsky filmový festival 
Teplice, ČR 

9 žiakov + 
kolektív  

jedno II. miesto, jedno čestné uznanie 

Modrá škola – voda pre 
budúcnosť 

10 žiakov  

Slovensko moje – pocta 
Albínovi Brunovskému 11 žiakov  

Bratislava pre všetkých  
Námestie detí – výstavka 
a dielne BA 

10 žiakov 
priama účasť  

Medzinárodná detská 
výtvarná výstava Lidice 
2012, ČR 

23 žiakov 
jedno čestné uznanie 



Bohúňova paleta 2012 
Dolný Kubín 

9 žiakov 
 

CINEMA 2012 krajské kolo 
3 žiačky  + 1 
kolektív jedno II. miesto 

CINEMA 2012 
celoslovenské kolo 

1 žiačka 
 jedno čestné uznanie 

Dieťa a pes 2012 Poľsko 
18 žiakov 
  

Po stopách Konstantína 
a Metoděje, Praha, ČR 

4 žiaci 
 

Tvorivé dielne animovaného 
filmu „Hudba a obraz vo 
filme“, Vyhne 2012 

1 žiačka 
  

 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou. 
 
Štátna školská inšpekcia na ZUŠ v školskom roku 2011/2012 sa neuskutočnila. 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ 
 
Na základe plánu činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2011 schváleného uznesením 
Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 178/2011 zo dňa 30. 6. 2011 bola 
v dňoch 9. 11. 2011 - 24. 11. 2011 vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. Na základe 
správy o výsledku finančnej kontroly zo dňa 29. 11. 2011 boli prijaté dňa 5. 12. 2011 
opatrenia. Niektoré nedostatky, ktoré boli zistené Útvarom mestského kontrolóra hl. m. SR 
Bratislavy v ZUŠ boli počas kontroly odstránené. Ostatné boli následne po vydaní opatrenia 
riešené a odstránené. Správa o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku zo dňa 9. 5. 2012 bola následne odoslaná 
Mestskému kontrolórovi hl. mesta SR Bratislavy. 
 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Priestorové podmienky zlé – 7. rok v dočasných nevyhovujúcich podmienkach, prerobené 
byty na kancelárie – poddimenzované miestnosti. 2 a 3 poschodie – zlé svetelné podmienky. 
Nedostatočné vykurovanie v jesenných a zimných mesiacoch. Morálne opotrebované 
stúpačky, opadávajúca omietka. Materiálno-technické zabezpečenie na dobrej úrovni pre 
kvalitatívne plnenie školského vzdelávacieho programu školy. 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2011 
 

10. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 104 452.- € 
11. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 8 668,50 € 
12. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   



13. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia):  
14. Iné finančné prostriedky: 58,74 €. Pedagogická fakulta UK Bratislava 

Viď príloha Správa o hospodárení za  kalendárny rok 2011. 
 
 IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

Škola naplnila koncepčný zámer pre daný školský rok. 

Úspešne sme zavádzali do výučby nový Školský vzdelávací program. 

Naša základná umelecká škola sa svojou výučbou a motiváciou naďalej zameriavala na 
podchytenie a rozvíjanie umeleckých schopností detí a mládeže vo výtvarnom prejave. 

V našej práci sme využívali doterajšie tradície, výsledky a úspechy školy, obohatené o nové 
tvorivé ambície žiakov a pedagógov, tematické a technologické trendy, avantgardné idey, a 
tým sme otvárali nové možnosti umeleckej tvorivosti, sebarealizácie žiakov a v 
neposlednom rade celkového smerovania školy. 

Obsah a štruktúru výučby sme zameriavali na rozvoj výtvarnej tvorivosti a na spoznávanie 
výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika, dekoratívne činnosti 
(práca s netradičnými materiálmi, taveným sklom, smaltom), počítačová grafika 
a animovaný film. 

Tematicky sme vyjadrovali k aktuálnym témam súčasnosti (ochrana zvierat, boj proti 
xenofóbii, ekologická a protidrogová tematika). 

Podporovali sme spontánosť výtvarného prejavu detí v predškolskom veku a žiakov nižších 
ročníkov základnej školskej dochádzky. U starších žiakov sme rozvíjali kreativitu novými, 
zaujímavými, progresívnymi programami. 

Žiakov vyšších ročníkov a študentov druhého stupňa sme viedli k samostatnému riešeniu 
úloh s dôrazom na invenciu, aby už počas štúdia získali potrebnú výtvarnú i technologickú 
úroveň. 

Mimoriadne nadaným žiakom sme umožnili prípravu na stredné a vysoké školy umeleckého 
zamerania. 

Vzhľadom na  záujem vysokoškolákov a pracujúcich o výtvarné štúdium na takomto type 
školy sme toto štúdium naďalej zatraktívňovali novými technológiami. 

Škola úspešne pokračovala s výučbou animovaného filmu od prvotnej prípravy až po 
definitívnu podobu adjustácie, o čom svedčia aj prvé úspechy na domácich i zahraničných 
festivaloch. 

Výsledky práce žiakov školy sme prezentovali účasťou na výstavách, súťažiach doma i v 
zahraničí a iných kultúrnych podujatiach. 

Samoštúdiom sme zvyšovali kvalifikovanosť pedagógov, seminármi sme zvyšovali 
kvalifikovanosť nepedagogických zamestnancov. 

 
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 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 vybavenosť 
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 dostupnosť pre deti z lokality Staré Mesto 
4. Chýba nová zriaďovacia listina 

Príležitosti: 
1. Získanie nového, stabilného, adekvátneho priestoru v lokalite podľa zriaďovacej istiny  

 (Staré mesto) 
2. Verejné prezentácie a súťaže 

Riziká: 
1.  Nerovné podmienky pre vznik a pôsobenie verejných ZUŠ  a súkromných  ZUŠ 

na území Bratislavy: 
a) Finančná podpora ZUŠ a SZUŠ 
b) Nekontrolovaná expanzia SZUŠ na základné školy – dostupnosť pre deti 

2. Pokles demografickej krivky 
3. Celková finančná a sociálna nestabilita 
4. Neriešenie priestoru pre prevádzku školy 
5. Nejasná perspektíva zo strany zriaďovateľa (chýbajúca nová zriaďovacia listina) 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí: 2 žiaci 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí: 3 študenti 
 
IX. Ďalšie 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, nakoľko zriaďovateľ prisľúbil presťahovanie do iných priestorov“. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Škola v spolupráci s Rodičovskou radou zorganizovala reprezentatívne školské výstavy 
Západná terasa Bratislavského hradu, výstavu absolventských prác v Staromestskej knižnici, 
tvorivé dielne na Námestí detí a vecné dary absolventom školy (finančné krytie). 
 
2.2. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
Tvorivé dielne na Námestí detí pri príležitosti dní Bratislava pre všetkých (apríl 2012) 



 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej umeleckej školy Exnárova 6, Bratislava 
za školský rok 2011/2012 

 
I. Základné informácie o škole 
a) Identifika čné údaje 
zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
názov školy: Základná umelecká škola Exnárova 6 
adresa: 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 riaditeľa: Mgr. Anna Miklovičová 
Volebné obdobie: 2009 - 2014 
 
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
1. PaedDr. Jana Königsmarková, zástupca riaditeľa pre kolektívne vyučovanie 
2. Mgr. Marek Novák, zástupca riaditeľa pre individuálne vyučovanie 
 
c) Údaje o rade školy  
Na ZUŠ Exnárova 6 je rozvinutá výborná spolupráca s RŠ a ZRŠ, čo vedie k neustálemu 
zdokonaľovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a programového smerovania školy.  
 
Členovia RŠ:  
Mgr. Jakub Bednárik  za zriaďovateľa 
Ing. Slavomír Drozd za zriaďovateľa 
PaedDr. Mária Barancová za zriaďovateľa 
Mgr. Viera Kyselicová za zriaďovateľa 
PhDr. Soňa Hanzlovičová  rodič 
Ladislav Hammel rodič 
Ing. Rudolf Kürth  rodič 
Ing. Ján Tóth  rodič 
Mgr. Mária Cuica nepedagóg 
PaedDr. Jana Konigsmarková  pedagóg 
Jaroslav Roško  pedagóg 
 
Prerokované materiály: 
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Exnárova 6, 

Bratislava za školský rok 2010/2011. 
2. Správa o hospodárení školy k 31. 12. 2011“. 



3. Oboznámenie sa a schválenie „ŠkVP pre 4. ročník 1. časti I. stupňa základného štúdia,  
  Profil absolventa 1. časti I. stupňa základného štúdia“. 

4. Koncepcia rozvoja školy Exnárova 2012 – 2014”. 
 
5.„Plán práce na školský rok 2011/2012”. 
6 Priestorové problémy školy. 
 
RŠ prijala tieto dôležité uznesenia: 
 
1. Pani Soňa Hanzlovičová bola jednohlasne zvolená za predsedu rady školy. 
2. Členovia rady školy prerokovali „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach ZUŠ za školský rok 2010/2011“ bez pripomienok a odporúčajú 
zriaďovateľovi správu schváliť. 

3.  Rada školy na základe všetkých informácií a podkladov poveruje p. riaditeľku, aby: 
právnou cestou požiadala o objasnenie situácie – porušenie Uznesenia č. 567/2008 Návrh 
na delegovanie zástupcov za hlavné mesto SR Bratislavu do rád škôl a školských 
zariadení,zaslala “Stanovisko rady školy” v písomnej podobe na Magistrát a mestskú časť 
Ružinov (RŠ vzťah zriaďovateľa školy ku ZUŠ Exnárova 6 považuje za prejav 
nedostatočného záujmu a preto nevidí zmysel svojej činnosti a odmieta v takýchto 
podmienkach zasadať a pracovať, pokiaľ zriaďovateľ školy: 

a) neoboznámi radu školy s konkrétnym riešením práva užívať všetky zverené prietory 
určené na výchovno-vzdelávaciu činnosť ZUŠ žiakmi a pedagógmi ZUŠ Exnárova 6, 
b)  neoboznámi radu školy s výsledkom vybavenia petície rodičov, 
c)  neodsúhlasí delegovanie rady školy za zriaďovateľa návrh riaditeľky školy, pripravila 
kultúrny program ako protestné zhromaždenie pred budovou magistrátu. 
4. Členovia rady školy prerokovali “Správu o hospodárení školy k 31. 12. 2011”  

bez pripomienok a odporúčajú zriaďovateľovi správu schváliť. 
5.  RŠ navrhuje pravidelné stretnutia p. starostu Pekára, p. primátora Ftáčnika a p. riaditeľky 

Miklovi čovej v 3 mesačných intervaloch.  
6. RŠ požiada oficiálnym listom p. starostu Pekára a p. primátora Ftáčnika o jasné 

stanovisko  
k zverným priestorom na Exnárovej 6 a upozorní na blížiaci sa termín uvoľnenia 
priestorov k 30. 6. 2013.P. Barancová podá informácie o zistených skutočnostiach na 
komisii školstva. 

d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Pedagogická rada sa venovala:  

- vytvoreniu efektívneho komunikačného modelu (vedúcich PK, vedúcich detašovaných 
pracovísk s pedagógmi), ktorý by čiastočne vyvážil sťažené pracovné podmienky na 
ZUŠ vychádzajúce z rozdrobenosti pedagógov po deviatich pracoviskách, 
aobsahovému a termínovému stanoveniu organizačných pokynov týkajúcich sa 
pedagogickej práce, 

- pokynom vyplývajúcich z platnej legislatívy, 
- dodržiavaniu záverov finančnej kontroly, 
- oboznámeniu sa s výsledkami Štátnej školskej inšpekcie,  
- priestorovým problémom  
- príprave ŠkVP pre 4. ročník 1. časti, I. stupňa základného štúdia, 
- schváleniu troch pedagógov ZUŠ Exnárova 6 na ocenenie najúspešnejsí učiteľ za rok 

2011 (Akad. mal. B. Nágelová, M. Želiarová, Mgr. art. F. Ďuriač). 



Pedagogická rada prerokovala a vzala na vedomie správy v jednotlivých odboroch a 
oddeleniach za šk. r. 2011/2012, 

Umelecká rada hľadala riešenie ako zvýšiť efektivitu práce pedagógov, ako dosahovať 
výborné výchovno-vzdelávacie výsledky napriek nepriaznivému rozpočtu školy, ďalej sa 
venovala organizačným a legislatívnym opatreniam, ako aj príprave školských podujatí, 
verejných koncertov a súťaží. Vyhodnocovala aktivity jednotlivých odborov a oddelení, 
schvaľovala „Plán práce Umeleckej rady na školský rok 2011/2012 ako aj plány práce 
jednotlivých PK na školský rok 2011/2012“. Venovala sa otázkam ŠkVP. 
 
Gremiálne porady cielene riešili každodenné zabezpečenie bezproblémového vyučovania  
a otázky finančného a organizačného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu  
na škole. 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch k 15. 9. 2011 a k 30. 6. 2012   
 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2011 – 1033 žiakov 
 
Hudobný odbor:  PŠ 54, I. stupeň 450,  I. stupeň  rozšírené štúdium 1,  
 II. stupeň 84, II. stupeň rozšírené štúdium 0,  
 ŠPD 76 spolu 665 žiakov 
Tanečný odbor:  PŠ 28, I. stupeň 30,  
 II. stupeň 0,  
 ŠPD 0,  spolu 63 žiakov 
Výtvarný odbor:   PŠ 12, I. stupeň 201,  
 II. stupeň 33,  
 ŠPD 23 spolu 274 žiakov 
Literárno-dramatický odbor:  PŠ 0, I. stupeň 31,  

 II. stupeň 0,  
 ŠPD 0,  spolu 31 žiakov 

 
Podľa výkazu o počte žiakov k 30. 06. 2012 –  982 žiakov 
 
Hudobný odbor:  PŠ 50, I. stupeň 441,  I. stupeň  rozšírené štúdium 1,  
 II. stupeň 92, II. stupeň rozšírené štúdium 0,  
 ŠPD 66 spolu 649 žiakov 
Tanečný odbor:  PŠ 22, I. stupeň 23,  
 II. stupeň 0,  
 ŠPD 0,  spolu 46 žiakov 
Výtvarný odbor:   PŠ 19, I. stupeň 187,  
 II. stupeň 33,  
 ŠPD 20 spolu 259 žiakov 
Literárno-dramatický odbor:  PŠ 0, I. stupeň 28,  

 II. stupeň 0,  
 ŠPD 0,  spolu 28 žiakov 

Absolventi 1. časti I. stupňa základného štúdia v šk. r. 2011/2012  
HO:  60 žiakov 
VO: 23 žiakov 
LDO: 5 žiakov 



TO: 12 žiakov  
 
Absolventi I. stupňa základného štúdia v šk. r. 2011/2012 
HO:  23 žiakov 
VO:  7 žiakov 
 
Absolventi II. stupňa základného štúdia v šk. r. 2011/2012 
HO:   4 žiaci 
VO:  4 žiaci 
 
Absolventi ŠPD v šk. r. 2011/2012 
HO:  1 žiačka 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
Pri hodnotení a klasifikácií žiakov sme postupovali podľa kritérií uvedených vo Vyhláške  
č. 324/2008 MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole a podľa Metodického 
pokynu č.N/2009-R z novembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných 
umeleckých škôl. 
 
c) Novozaložené študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie šk. roku 2011/2012 
 
Hudobný odbor: 
V septembri 2011 vznikla ľudová hudba „Exnárik“ s edukačným a prezentačným zámerom 
pod vedením Alexandra Klebercza. Takmer okamžite po svojom vzniku sa začala zapájať  
do významných podujatí organizovaných školou, ako aj do podujatí organizovaných NR SR 
alebo Hlavným mestom SR Bratislavou. Popri už existujúcich hudobných telesách ako 
„Music&Fellows“, “RocKids” a “Jazz na Ex”, ktoré sa venujú formovaniu umeleckého vkusu 
ako aj interpretačného umenia popovej, rockovej a jazzovej hudby, vzniklo takto na našej 
škole ďalšie teleso venujúce sa špeciálne edukácii slovenskej ľudovej hudby. 
V rámci predmetu  hudobná náuka bola otvorená trieda špeciálnej hudobnej prípravky, 
ktorej metodika práce vychádza z prepojenia zážitku (emócii, asociácii) a poznatku 
s rozvojom prirodzených psychomotorických a senzomotorických zručností detí (s využitím 
metodických postupov Feldenkraisa, Alexandra, Carabo Cone a iných). Cieľom výchovno-
vzdelávacieho procesu je zmysluplné uplatňovanie hudobných činností smerujúcich  
k porozumeniu a precíteniu elementárnych hudobných zákonitostí. 
 
Výtvarný odbor: 
Okrem kresby, maľby, grafiky, modelovania, dekoratívnych činností, počítačovej grafiky, 
digitálnej fotografie a softwarového vybavenia Corell Flash a Photoshop sa v rámci 
počítačovej grafiky zavádzajú demonštrácie multimediálnych smerov (akčné umenie, 
performancie, neokonceptuálne umenie) a viaceré inovácie v oblasti animovanej tvorby. 
Pedagógovia formou fotodokumentácie informujú žiakov o aktuálnom dianí vo svete 
výtvarného umenia a začleňujú do vyučovacieho procesu aj alternatívne úlohy ako kinetické 
umenie, inštalácie, foto-video prezentácie a pod. 
 
Literárno-dramatický odbor: 
Cieľom výchovno-vzdelávacej práce pedagógov LDO je pôsobiť na celkový rozvoj myslenia, 
cítenia a konania žiaka, rozvíjať jeho aktívny a tvorivý prístup k základným postojom okolitej 
skutočnosti v premedializovanej dobe pasívneho príjmu často regresívnych 



a kontraproduktívnych mediálnych obsahov, ďalej formovať kultivovaný rečový, dramatický, 
interpretačný, pohybový  a v konečnom dôsledku divadelný umelecký prejav žiakov. 
V rámci LDO sa vďaka spolupráce pedagógov ktorí ho zastrešujú zrodili viaceré divadelné 
projekty , realizovali sa pohybovo-divadelné útvary, vizualizácia hudby, návštevy 
divadelných predstavení, stopované projekcie audiovizuálnych záznamov divadelných hier 
v triede s následnou zážitkovou diskusiou, analýzou a konfrontáciou. 

 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
 
Študijný 
odbor/oddelenie 
záujmových 
útvarov 

Fyzický 
počet PZ 
k 
15.9.2011 

Fyzický 
počet PZ 
k  
30.6.2012 
 

Počet tých, 
ktorí mali  
nižšiu 
vyučovaciu 
povinnosť 

Počet tých, 
ktorí mali 
vyššiu  
vyučovaciu 
povinnosť 

Počet PZ, 
ktorí 
pracujú  
na dohodu 
o vykonaní 
práce 
(DVP) 
alebo 
dohodu 
o vykonaní 
činností 
(DVČ) 

HO 47 48 30 18 4 

TO 2 2 2 0 0 

LDO 2 2 2 0 1 

VO 6 6 5 1 0 

iné     0 

Spolu: 57 58 39 19 5 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Kvalifikačné predpoklady nespĺňal 1 pedagogický zamestnanec. 
  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 1 1   
Priebežné - aktualizačné 6 6   
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné     
Vzdeláv. ved. pedag. zamest.     
 
Aktualizačné vzdelávanie, ktorého poskytovateľom bolo Metodicko-pedagogické centrum: 



1. Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických 
a odborných zamestnancov – PaedDr. Jana Königsmarková, 

2. Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania ukončili  záverečnou 
prácou:  

Rozvíjanie  zručnosti v oblasti multimediálnej gramotnosti dňa 30. 4. 2012 Mgr. A. 
Miklovi čová,:  
Digitalizácia ako metóda tvorby učebných pomôcok pre učiteľov základnej umeleckej školy 
v predmete hudobná náuka   dňa 30. 4. 2012 Mgr. art. S.Koptáková,  
Súčasné trendy vo vyučovaní hry na violoncello pre učiteľov ZUŠ dňa 30. 4. 2012 
Mgr.M.Novák  
Digitalizácia ako metóda tvorby učebných pomôcok pre učiteľov základnej umeleckej školy 
v predmete keyboard dňa 30. 4. 2012 Mgr.art. M. Mintál,  
Improvizácia pre hudobný odbor  na  ZUŠ dňa. 30. 4. 2012 dis. art. M. Matejka, 

 Zapojenie tradičných ľudových prvkov do vyučovania tanečnej prípravy dňa 30. 4. 2012 Mgr. 
art. S. Marešová, 
3. Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových 

pedagogických dokumentov ukončili  záverečnou prácou:  
Dotyky tvorivosti  dňa 5. 6. 2012 Mgr. art. S. Koptáková,  
Improvizácia na tému multimédiá dňa 5. 6. 2012 Mgr. art. M. Mintál 
 
Pedagógovia sa priebežne zúčastňovali rôznych pedagogických a interpretačných seminárov, 
workshopov, venovali sa koncertnej činnosti a nahrávaniu: 
 Riešenie konfliktov a mediácia v praxi: odborný seminár organizovaný Inštitútom  
pre verejnú správu 26. 10. 2011 – Mgr. A. Miklovičová, 
 Metodické stretnutie pre pedagógov: metodické stretnutie organizované Oddelením 
galerijnej pedagogiky SNG pre pedagógov výtvarnej výchovy, umenia a kultúry na ZŠ  
a SŠ – Mgr. Antónia Mišeková, 
 Kurz “Respektovat a být respektován”: kurz spoločnosti pre mozgovokompatibilné 
vdelávanie v Prahe – PaedDr. Jana Konigsmarková  
 Workshop improvizácie na ZUŠ Exnárova – M. Matejka.Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  
Na Galakoncerte učiteľov ZUŠ Exnárova 6 boli ocenení traja  
 
„Najúspešnejší pedagógovia roka“: Akad. mal. Beata Nágelová (VO), Mgr. art. František 
Ďuriač (HO), Marta Želiarová (HO). 
Túto cenu udeľuje riaditeľka ZUŠ každoročne učiteľom, ktorí sa najviac zaslúžili o významné 
výsledky školy. 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 
Práca s literatúrou pre deti: seminár Turčianskej knižnice v Martine zameraný  
na dramatizáciu literárneho textu – lektorovanie pracovného seminára Mgr. Ľ. Hrdináková, 
27. 2. – 28. 2. 2012, 
Jarný maratón čítania: verejné čítanie v rámci týždňa slovenských knižníc, miestna 
knižnica Petržalka, 27. 3. 2012 Mgr. Ľ. Hrdináková a Mgr. M. Adam, 
Jarný maratón čítania: verejné čítanie v rámci týždňa slovenských knižníc, Mestská 
knižnica Kapucínska ul. 30. 3. 2012, Mgr. Ľ. Hrdináková a Mgr. M. Adam,  
Workshop voľnej improvizácie pod vedením Kazoo Uchihachi 23. – 25. 5. 2012 v Prahe – 
M. Matejka ako participant, 
Maľovaná ZUŠ-ka: celoslovenská výtvarná súťaž v Ban. Bystrici – člen poroty Akad. mal. 
D. Nágel, 



Modrá voda: celoslovenská výtvarná súťaž Slovenskej vodárenskej spoločnosti  
v Bratislave – člen poroty Akad. mal. D. Nágel, 
Prečo som na svete rád/rada 2011: medzinárodná výtvarná súťaž organizovaná Národným 
osvetovým centrom v Bratislave – člen poroty Akad. mal. D. Nágel, 
Cena “Bronzová valaška” z medzinárodného festivalu horských krajín  Zakopanom,  
Cena “Best style”  na International Folk Festival “Dukat fest” v Bosne a Hercegovine (jún 
2012), 
World Culture Expo – Južná Kórea (september 2011) – účasť ako členka folklórneho súboru 
Gymnik – Mgr. art. S. Marešová, 
Worshop aparratov svetovej značky Mesa Boogie 14. 5. 2012 –  Mgr. art. M. Plavec  
a M. Vasil organizátori, 
Medzinárodný hudobný mládežnícky festival Allegromosso 17. – 20. 5. 2012 – 
účinkovanie kapely Jazz na Ex v Taliansku pod vedením A. Jara. 

 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30. 6. 2012 
 

 
Priemerné platy zamestnancov školy 
 

a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ ku koncu šk.r.2011/12 predstavoval 
sumu: 733,72 EUR 

c) Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ ku koncu šk.r.2011/12 predstavoval 
sumu: 443,98 EUR 

 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

„Bezpečnosť pri práci“  
17. 10. 2011 

 Výstava prác našich žiakov pre nadnárodnú 
spoločnosť SKANSKA 

„Hráme svojim 
spolužiakom“  
1. 12.  2011 

10 Koncert žiakov ZUŠ venovaný žiakom ZŠ Drieňova 
 

Mikulášsky koncert 
6. 12. 2011 

25 Mikulášsky koncert na Orenburskej 

ZUŠ  Fyzický 
počet 
NZ. 
 

Z toho fyzický 
počet 
zamestnancov, 
ktorí 
vykonávajú  
v základnom 
úväzku viac  
kumulovaných 
pracovných 
činností 

Počet NZ, 
ktorí 
pracovali 
na kratší 
prac. 
úväzok  
ako je 
základný 
úväzok 

Počet  NZ, 
ktorí 
pracovali  
na vyšší 
pracovný ako 
je základný 
úväzok 

Počet NZ, 
ktorí 
pracovali  
na dohodu 
o vykonaní 
práce alebo 
činností 

3,39 4 0 1 0 2 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

„Viano čný koncert“ 
8. 12. 2011 

 Slávnostný vianočný koncert v Zichyho paláci 

„Tešíme sa na Vianoce“ 
13. 12. 2011 

20 Vianočný koncert v Bulharskom kultúrnom inštitúte 

Koncert „4 ro čné 
obdobia“ 
19. 1. 2012 

26 Interný koncert, koncertná sála ZUŠ, Exnárova 6 

Koncert žiakov 
9. 2. 2012 

21 Interný koncert Plesovej sezóny 

Karnevalový koncert 
16. 2. 2012 

15 Karnevalový koncert pre žiakov ZŠ Drieňova 16 

Koncert k MDŽ 
8. 3. 2012 

35 Koncert pri príležitosti MDŽ  v čínskej reštaurácií 
Garden 

Koncert žiakov 
16. 3. 2012 

15 Koncert žiakov sláčikového oddelenia 

Koncert žiakov 
30. 3. 2012 

17 Koncert žiakov II. stupňa a ŠPD 

Koncert žiakov ku Dňu 
učiteľov 4. 4. 2012 

25 Koncert žiakov ku Dňu učiteľov v MS DK Ružinov 

Galakoncert učiteľov 
9. 5. 2012 

12 Galakoncert učiteľov v Pálffyho paláci 

„Tanečná akadémia“  
22. 5. 2012 

45 Vystúpenie TO vo veľkej sále DK Ružinov 

„Divadelné jednohubky“  
23. 5. 2012 

25 Vystúpenie LDO v malej sále DK Ružinov 

Absolventský koncert 
24. 5. 2012 

11 Absolventský koncert v koncertnej sále ZUŠ 

Absolventský koncert 
31. 5. 2012 

12 Absolventský koncert v Zichyho paláci 

Hurááá na prázdniny 
5. 6. 2012 

29 Záverečný koncert v Zrkadlovej sále Primaciálneho 
paláca 

Pestré tóny leta 
6. 6. 2012 

21 Koncert ZUŠ v seminárnej sále Univerzitnej 
knižnice 

Absolventský koncert 
7. 6. 2012 

12 Absolventský koncert Z. Skřivánkovej a jej hostí 
v Pálffyho paláci 

Výchovný koncert 
13. 6. 2012 

13 Výchovný koncert pre MŠ Západná 

Výchovný koncert 
13. 6. 2012 

13 Výchovný koncert pre MŠ Nerudova 

Koncert rozprávkových 
bytostí 19. 6. 2012 

19 Koncert v maskách 

Koncert žiakov 
22. 6. 2012 

17 Koncert žiakov II. stupňa a ŠPD 

Túto hudbu mám rád 
26.6.2012 

21 Koncert žiakov ZUŠ 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  



 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Pezinské Vinobranie 
16. 9. 2011 

3 
Verejná prezentácia žiakov ZUŠ 

Slávnostný koncert 
víťazov 8. 10. 2011 

1 
Slávnostný koncert víťazov národných súťaží detí 
v speve ľudových piesní v Piešťanoch 

„Kytice pozdravov  
pre seniorov“ 10. 10. 2011 

15 Koncert venovaný mesiacu „úcty k starším“ 
v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca 

Slávnostná akadémia 
8. 11. 2011 

15 Koncert venovaný 30. výročiu založenia Domu 
sociálnych služieb ROSA 

Festival ľudovej piesne  
16. 11. 2011  

1 Koncert v Slov. rozhlase, vystúpenie s orchestrom 
ľudových nástrojov 

Deň otvorených dverí NR 
SR 17. 11. 2011  

11 Koncert skupiny Jazz na Ex a Music&Fellows  
na nádvorí Bratislavského hradu.  

„Kyti čka jubilantom“ 
23. 11. 2011  

1 Vystúpenie v Zichyho paláci  

20. výročie založenia 
školy 24. 11. 2011  

1 Vystúpenie v škole J. Pavla II vo Vajnoroch  

„Slovenské Vianoce 
v Eurovei“ 27. 11. 2011 

5 Koncert skupiny Jazz na Ex v Gallerii Eurovea na 1. 
posch. 

„Slovenské Vianoce 
v Eurovei“ 4. 12. 2011 

11 Koncert skupiny RocKids na pódiu pred obchodným 
centrom Eurovea  

Vianočný koncert 
6. 12. 2011 

1 V kostole sv. Trojice ako sólistka so zborom Echo  

Vianočný koncert 
6. 12. 2011 

3 V Stupave na vianočnom koncerte nás 
reprezentovali žiačky speváckeho oddelenia 

Koncert k výročiu 
8. 12. 2011 

1 Koncert k výročiu ZUŠ v Malackách 

Račianske vianočné trhy 
10. 12. 2011  

1 Vystúpenie v rámci Račianskych vianočných trhov 

Detské vianočné tvorivé 
dielne žiakov ZUŠ  
11. 12. 2012 

 Tvorivé dielne výtvarného odboru pre deti 
s predvianočnou a vianočnou tematikou.v Justiho 
sieni 

Gala program 
11. 12. 2011 

1 Gala program na OH Gamča v Istropolise 

Vianočné trhy  
na Hviezdoslavovom 
námestí, 12. 12. 2011 

8 Vystúpenie speváckeho oddelenia a LDO v rámci 
Vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí 

„Slovenské Vianoce 
v Eurovei“18. 12. 2011 

6 Koncert skupiny Music&Fellows na pódiu  
pred obchodným centrom Eurovea  

Študentský ples 
2. 2. 2012 

1 Účinkovanie na študentskom plese gymnázia Matky 
Alexie 

Ples 
11. 2. 2012 

2 Koncert na plese na škole J. Pavla II. vo Vajnoroch 



Koncertná prehliadka 
14. 3. 2012 

1 Koncertná prehliadka žiakov bratislavských ZUŠ 
v hre na keyboard 

Workshop 
28. 3. 2012 

5 Workshop na Cirkevnom konzervatóriu 

Bratislava pre všetkých 
21. 4. 2012  

 Výtvarné tvorivé dielne pre deti na hlavnom námestí 
v rámci akcie mesta Bratislavy 

Bratislava pre všetkých 
21. 4. 2012 

103 Koncerty na Hlavnom námestí, Primaciálnom 
paláci, Mirbachovom paláci, Pálfyho paláci 

Jarný koncert  
pre seniorov 15. 5. 2012 

14 Jarný koncert pre seniorov v Primaciálnom paláci 

Koncert k MDD 
2. 6. 2012 

10 Pri príležitosti MDD sme sa  predstavili verejným 
vystúpením na nádvorí Bratislavského hradu – 
koncert organizovala NR SR  

Koncert k MDD 
2. 6. 2012 

1 Pri príležitosti MDD DK Pezinok 

Koncert 
3. 6. 2012 

3 Koncert v kostole Božského srdca  

Slávnostná akadémia 
27. 6. 2012 

4 Koncert na slávnostnej  akadémia k 120. výročiu 
založenia ZŠ Odborárska 

 
Výsledky zo súťaží HO: 
 
Celoslovenská husľová súťaž R. Országa v Kremnici 
Magdaléna Šolcová, bronzové pásmo v II. kategórii 
Celoslovenská súťaž ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
Magdaléna Šolcová, strieborné pásmo v II. kategórii 
Magdaléna Šolcová 
Kristína Veliká 
Kvetoslava Švecová –  strieborné pásmo v I. kategórii ako husľové trio  
Husľová súťaž Prešporský Paganini 
Magdaléna Šolcová, diplom za účasť  
Celoslovenská súťaž v Nižnej „Čarovná flauta“ 
Paulína Šolcová (flauta), 1. miesto v III. kategórii 
Donghao Wang, 3. miesto v V. kategórii 
Celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe Talent Revúca  
Minh Huy Dang, v kategórii do 11. rokov 2. miesto  
Celoslovenská súťaž Piano v modernom rytme Bojnice  
Adrian Beňo, zlaté pásmo - 2.miesto v I. kategórii  
Katarína Romanova, zlaté pásmo - I. miesto v III. kategórii 
Matúš Minarovič, strieborné pásmo v II. kategórii 
Celoslovenská súťaž Pop Senica 
Martin Ch. Quam, 2. miesto v I. kategórii 
Zuzana Skřivánková a Michal Candrák, 3. miesto  
Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského 
Paulína Šolcová (spev) strieborné pásmo v II. kategórii 
Krajské kolo Slávik Slovenska 
Paulína Šolcová (spev), 2. miesto v II. kategórii  
Sofia Minichová, 2. miesto v III. kategórii 



Dorothea Abrman, 3. miesto v I. kategórii  
Celoslovenská súťaž Muzikálová hviezda 2012 (Nová scéna) 
Rebecca Abrman, 1. miesto v I kategórii  
Súťažná prehliadka v speve populárnych piesní Malokarpatský slávik 
Zuzana Poláková, 3. miesto v II. kategórii  
Spevácka súťaž R. Petráka na konzervatóriu v Žiline 
Zuzana Poláková, čestné uznanie v I A kategórii a cena poroty 
 
Súťaže, výstavy a prezentácia žiakov VO: 
 
Vianočná pohľadnica (Dolný Kubín) 14. 11. 2011, celoslov. súťaž - účasť 
Dotyky papiera (Bratislava) 15. 11. 2011, celoslov. súťaž 
Samuel Balogh, 2. miesto v II. kategórii 
Hana Šatánková, 3. miesto v I. kategórii 
Ukáž svoje srdce (Bratislava) 30. 11. 2011, celoslov. súťaž 
Hana Šatánková, 3. miesto v I. kategórii 
Živnoostrovské pastelky 2011 (Dunajská Streda) 21. 12. 2011, medzinárodná súťaž 
Tereza Horňáková, výherkyňa medzinárodnej súťaže detí predškolského veku 
Peter Juhás, výherca medzinárodnej súťaže detí predškolského veku 
Moje vysnívané auto (Toyota) - účasť 
Umenie zblízka 4 (Bratislava) 17. 4. 2012 celoslov. vzdelávací program Galérie mesta 
Bratislava 
Trizma, ocenenie formou výstavy práce v Galérii mesta Bratislavy, Pálffyho paláci 
Vesmír očami detí (Hurbanovo) 29. 2. 2012, celoslov. súťaž – účasť  
Mandala for the World (Spišský Hrhov) 22. 4. 2012, celoslov. súťaž – účasť  
Jarné zvyky a tradície na pohľadnici (Myjava) 9. 3. 2012, celoslov. súťaž 
Mariana Jančušová, 3. miesto v II. kategórii 
Cesty za poznaním minulosti (Banská Bystrica) 30. 4. 2012, celoslov. súťaž 
J. Vakula, 3. miesto v I. kategórii 
Bratislava objektívom detí a mládeže (Bratislava) 13. 4. 2012, fotosúťaž – účasť  
Bienále detskej fantázie – XX. ročník (Martin) 17. 4. 2012, medzinárodná súťaž 
Adam Trizma, čestné uznanie   
Martina Kalmárová, čestné uznanie 
Dominika Janečková, čestné uznanie 
Júlia Káčerová, čestné uznanie 
Michal Krammer, čestné uznanie 
Ema Tarnovská, čestné uznanie 
Diana Sármaniová, čestné uznanie 
Samuel Balogh, čestné uznanie 
Alexandra Gyorosiová, čestné uznanie 
Samo Kraus, čestné uznanie 
Andrej Pišút, čestné uznanie 
Nitrianska lutna (Nitra) 2. 5. 2012, medzinárodná súťaž – účasť  
Športové momenty (súťaž pre deti od 10 do 15 rokov TV JOJ)) 29. 5. 2012 – účasť. 
 
Workshopy pre žiakov ZUŠ 
 
Mikulášsky workshop – workshopy pre žiakov VO na pracovisku Exnárova 6 
a Orenburská 31 (workshop spojený aj s interaktívnou PC prezentáciou žiackych prác 



a stručným prehľadom súčasného diania na výtvarnej scéne, CD -prezentácie z výstav),  
2. 12. 2011, 
Moderné umenie - workshop pre žiakov VO v  SPACE galérii, 6. a 9. 12. 2011. 
 

Verejné vystúpenia a súťaže TO a LDO 
 
Verejné vystúpenie na knižnom veľtrhu Bibliotheka 2011 ( Incheba), 5. 11. 2011 
Vianočný karneval pre deti TO, 19. 12. 2011 
Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo v Modre) 29. 2. 2012 – účasť  
Vystúpenie divadelného súboru v Materskom centre Pohoda v Podunajských Biskupiciach 
9. 3. 2012 
Vystúpenie divadelného súboru v MŠ Estónska, 7, 19. 4. 2012 
Tanečná akadémia v DK Ružinove, 22. 5. 2012 
Divadelné jednohubky verejné vystúpenie LDO v DK Ružinove, 23. 5. 2012 
MDD – tanečné vystúpenie pre NR SR na Bratislavskom hrade, 2. 6. 2012 
Vystúpenie divadelného súboru v ZŠ Brodská, 26. 6. 2012 
Vystúpenie divadelného súboru v MŠ Podzáhradná 6, 27. 6. 2012 
 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy  
 

Vyzývateľ   
na predkladanie 
projektu, resp. vlastný 
projekt školy 

Názov projektu 
Cieľ projektu a cieľová 
skupina 

Termín 
začatia 
realizácie  
a ukončenia 
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 cieľom je umožniť 
mládeži  
so záujmom hrať, cvičiť, 
vystupovať, hudobne, 
kultúrne a spoločensky rásť 
v spoločnosti ľudí, priblížiť 
jej profesionálny hudobný 
život, naučiť ju ako sa 
správať na javisku, ako 
komunikovať a ako 
pozitívne vplývať  
na publikum. 
Cieľovou skupinou sú 
žiaci dychového, 
gitarového, strunového, 
klávesového, sláčikového, 

apríl, máj, jún 
2012 



Vyzývateľ   
na predkladanie 
projektu, resp. vlastný 
projekt školy 

Názov projektu 
Cieľ projektu a cieľová 
skupina 

Termín 
začatia 
realizácie  
a ukončenia 
realizácie 

bicieho a speváckeho 
oddelenia a to v rámci 
orchestra 20 členov + 50 
ostatní interpreti, mládež, 
umelecké agentúry a 
vzdelávacie inštitúcie. 

Európska únia YEAH 3 Cieľ projektu : ojedinelý 
prístup k prezentácii hudby 
v širšom spoločenskom 
kontexte. 
Cieľová skupina: žiaci 
rôznych vekových kategórií 

 

Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja 

Hudbou k priateľstvu Cieľ projektu : výmena 
skúseností a spoločné 
kultúrne podujatia, 
workshopy. 
Cieľová skupina: učitelia, 
žiaci, rodičia 

 

 
Základná umelecká škola Exnárova 6 je partnerom projektu: „Vytvorenie 

internetovej siete impulzných centier pre podporu turistických informa čných kancelárií 
a rozvoj cestovného ruchu v prihraničnom regióne s Rakúskom“. Impulzné centrum 
zriadené v Základnej umeleckej škole Exnárova 6, pobočka Orenburská  č. 31,  zabezpečuje 
umelecké programy a rozmanité výmenné podujatia s dôrazom na  kultúrne dedičstvo 
Slovenska – ľudovú hudbu, tradičné remeslá.  

ZUŠ Exnárova je organizátorom Medzinárodnej interpretačnej súťaže v hre  
na plechové dychové nástroje v sólovej i komornej hre žiakov základných umeleckých škôl. 
Súťaž sa koná v prepojení s Medzinárodným hudobným festivalom Brass Seans. ZUŠ 
Exnárova naďalej rozvíja spoluprácu s hudobnou školou Galambos János Zeneiskola 
v Budapešti/Maďarsko a s hudobnou školou Music-a-la-mobile v Zurndorfe/Rakúsko. 
Spolupráca prebieha formou výmenných stretnutí pedagógov a žiakov, spoločných koncertov 
a odovzdávaní si nových skúseností. 



V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 

Inšpekčná činnosť sa neuskutočnila. 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ 
 
V školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná kontrola Útvarom mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v ZUŠ Exnárova. ZUŠ vykonáva internú finančnú kontrolu 
v súlade so zákonom o finančnej kontrole a zákonom o rozpočtových pravidlách a internými 
predpismi ZUŠ.  
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
ZUŠ Exnárova 6 sídli v nedostatočných a nevyhovujúcich priestoroch.  
Vo zverenej budove na Exnárovej 6 sídli aj materská škola.  
Priestory na Exnárovej 6 sú pre potreby ZUŠ nedostatočné, vyučovanie musí prebiehať aj 
v detašovaných pracoviskách na iných základných školách. Priestory, ktoré má ZUŠ 
k dispozícii využíva len na vyučovací proces. Vybavenie tried a učební nie je dostatočné, 
vyžaduje si neustále dopĺňanie, údržbu a opravy. 
 
Zabezpečenie vyučovacích priestorov šk. r. 2011/2012: 
V tomto školskom roku boli obnovené zmluvné záväzky so 7 detašovanými pracoviskami: 
ZŠ Borodáčova, ZŠ Ostredková, ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová, ZŠ Odborárska, CVČ na 
Kulíškovej a pobočka na Bancíkovej 2. 
 
K vyučovaniu bolo potrebných 48 tried: 
Exnárova 6  15 tried, 1 koncertná sála, 
Orenburská 31 9 tried, 
CVČ Kulíškova  2 triedy, 
Bancíkovej 2  2 tanečné sály, 3 triedy, 
ZŠ Ostredková  7 tried, 
ZŠ Borodáčova 3 triedy, 
ZŠ Drieňová  1 trieda, 
ZŠ Mierová  4 triedy 
ZŠ Odborárska    1 trieda 
ZUŠ sa už niekoľko 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. Zároveň veľké, často neestetické triedy sú  
pre potreby ZUŠ nevyhovujúce. ZUŠ nemôže realizovať svoj programový zámer a naplno 
využiť umelecko-pedagogický potenciál. Opakovaným problémom je platenie energií  
za prenajaté priestory v ZŠ, pretože ide o finančné výdavky, ktoré sú príťažou prevádzkového 
rozpočtu našej školy. 



Školský rok 2011/2012 v oblasti opráv a údržby učebných pomôcok a priestorov bol 
poznačený celospoločenským dosahom finančnej krízy. Na opravu a údržbu priestorov 
bola venovaná len minimálna časť rozpočtu výdavkov. Opravy a údržba sa vykonávali len 
v nevyhnutných prípadoch, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života žiakov a pedagógov 
a aby zároveň nebol narušený vyučovací proces.  
V nevyhnutnej miere boli zabezpečované aj revízie elektrických zariadení v súlade 
s bezpečnostnými predpismi. 
Exnárova 6, Orenburská 31:  
V týchto priestoroch bola vykonaná štandardná oprava a údržba učebných pomôcok, 
kancelárskej techniky a hudobných nástrojov.  

Prenájmy priestorov v šk. r. 2011/2012 ZUŠ Exnárova 6 realizovala v priestoroch 
Exnárovej 6, kde sídli materská škola. V týchto priestoroch sa nachádza aj byt, ktorý je 
prenajímaný ako školský byt. Príjmy z prenájmu boli odvedené zriaďovateľovi.  
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
v školskom roku 2011/2012 
 
- Dotácie z rozpočtu hlavného mesta pripadajúce na šk.r.2011/12: 605 614 EUR. 
- Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné pripadajúce na šk.r.2011/12: 74 712  

EUR. 
- Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy pripadajúce na šk.r.2011/12: 715 EUR boli 

použité na úhradu zvýšených  nákladov na energie (ek. klasifikácia 632001). 
- Finančné prostriedky získané od rodičov – pri ZUŠ Exnárova 6 pracuje občianske 

združenie „Rodičovské združenie pri ZUŠ Exnárova 6“. Toto združenie je samostatným 
právnym subjektom a participuje na aktivitách školy, pričom financovanie týchto aktivít je 
v súlade s vnútorným poriadkom združenia. 

- Iné finančné prostriedky: 418 EUR na organizovanie krajského kola súťaže Slávik 
Slovenska 2012. 

 
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

Koncepčný 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, rodičov, vzdelávacích a iných organizácií. 
Všeobecné ciele a poslanie ZUŠ Exnárova vychádzajú z koncepcie programu realizačného 
tímu školy, obsahom ktorého je kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie našich žiakov.  
Svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou 
vzdelávania ZUŠ Exnárova v plnej miere spĺňa požadované atribúty umeleckej školy 
s významným kultúrno-výchovným poslaním.  
Naša organizácia poskytuje vzdelanie i sociálne znevýhodneným deťom z Domu sociálnych 
služieb Rosa, ktoré prostredníctvom špeciálneho pedagogického prístupu rozvíjajú svoj 
umelecký potenciál. 
ZUŠ Exnárova svojou činnosťou a svojim zameraním predstavuje významnú a zmysluplnú 
súčasť programu výchovy a vzdelávania vo svojom regióne a patrí k účinnému nástroju, ktorý 
usiluje o potláčanie negatívnych prejavov správania sa, drogovej závislosti a kriminality.  
Ciele: 
1. Moderná škola = moderný učiteľ = moderný žiak.  



2. Zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu. 
3. Oboznamovanie žiakov s modernými informačnými technológiami, s novodobými 

aspektmi z oblasti umenia (hudobného, tanečného, výtvarného, literárno-dramatického)  
a realizácia obsahovej prestavby konkrétneho vyučovacieho predmetu. 

4. Poskytovanie základne pre štruktúrované umelecké vzdelávanie v oblasti počítačovej 
gramotnosti.  

Prioritným cieľom Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Exnárova je zavádzanie 
informačných technológií a multimediálnej techniky do vyučovania, rozširovanie ponuky 
výchovy a vzdelávania a zvyšovanie kvalitatívnej úrovne školy.  
V súlade so Štátnym vzdelávacím programom sa sústreďujeme na: 
- integrovanie IKT do vyučovania,  
- využitie IKT na spoluprácu medzi školami, 
- zabezpečenie IKT kompetencií pre učiteľov, 
- zabezpečenie prístupu k IKT pre žiakov a učiteľov, 
- využívanie IKT vo vyučovacom procese a aj mimo vyučovania. 
 V súčasnosti sa informačné technológie využívajú vo všetkých umeleckých odboroch. 
Počítačová gramotnosť sa tak stáva nevyhnutnou podmienkou uplatnenia úspešného 
absolventa na trhu práce.  
 
Špecifiká študijných odborov s dôrazom na využitie IKT:  
 
     V hudobnom odbore vyučujeme 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, ľudová hudba, džez, muzikálová hudba, rocková hudba, populárna hudba. 
IKT v hudobnom odbore využívame vo viacerých rovinách: 
- elektronické hudobné nástroje, digitálne spracovanie hudby, 
- komponovanie a ďalšie spracovanie materiálu, 
- digitálne zdroje umeleckých diel, 
- edukačné hudobné programy 
Dôraz kladieme na rozvoj a materiálno-technické vybavenie komorných telies: 
 
„Exnár čatá“ : charakteristické hudobné teleso, ktoré vzniklo spoluprácou akordeónového 
a komorného súboru. Špeciálnou formou, činnosťami a cieľmi udržiava súdržnosť 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, osvetľovacou 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 edukačným a prezentačným zámerom. 

„Exnárik“ : špecializuje na interpretáciu slovenskej ľudovej hudby v spolupráci  
so speváckym oddelením. 



„Hviezdy na Ex“: akordeónový súbor založený na podporu najmladších žiakov oddelenia 
a reprezentáciu školy na verejných podujatiach. 

Hudobná náuka: cieľom vyučovania je aplikovanie tvorivého prístupu v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu, komplexnejšie žiakom priblížiť a poukázať na vzájomné súvislosti 
tvarovania a vývoja hudobného procesu.  
 
Špeciálna hudobná prípravka: cieľom je prepojenie zážitku (emócii, asociácii) a poznatku 
s rozvojom prirodzených psychomotorických a senzomotorických zručností detí (s využitím 
metodických postupov Feldenkraisa, Alexandra, Carabo Cone a iných). Metodika vychádza 
zo zmysluplného uplatňovania hudobných činností smerujúcich k porozumeniu a precíteniu 
elementárnych hudobných zákonitostí. 
 
Improvizácia: odhaľuje žiakom nové špecifiká hudobnej reči a žiaci sa s tvorivým 
individuálnym prístupom učia definovať základné improvizačné vlastnosti a rozvíjajú 
základné atribúty improvizačného 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 tradičnou 
klasickou harmóniou vrátane zavádzania príslušných notačných techník.  

Výtvarný odbor  je súčasťou obsahu všeobecného vzdelávania spravidla ako jeden 
z esteticko-výchovných predmetov. Využíva okrem kresby, maľby, grafiky, modelovania, 
dekoratívnych činností aj počítačovú grafiku, digitálnu fotografiu a softwarové vybavenie 
Corell Flash a Photoshop.  
 
Počítačova grafika - digitálna fotografia predstavuje ďalší nový prvok pre rozvoj 
alternatívnej tvorby.  Žiaci pracujú so špecifickými a náročnými technológiami, ktoré smerujú 
k tvorbe multimediálnych projektov. 

Ponuka literárno - dramatického odboru sa sústreďuje na budovanie základného 
dramatického cítenia a prejavu, techniky pohybu, techniky reči a slovesného prejavu, 
schopnosti začleniť sa a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu.  
 
5. Podporovanie verejnej prezentácie sa žiakov a zabezpečenie účasti talentovaných 
žiakov na súťažiach celoštátnych i medzinárodných. 
 
6.  Kladenie dôrazu na rozvoj komorných telies a zabezpečenie 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 vzťahov 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  - cezhraničnej spolupráce. 



 
11. Kladenie dôrazu na osobnostný – kvalifikačný rast zamestnancov.   
 
12. Zabezpečenie plynulého chodu a života školy v podobe bezpečnej, podporujúcej 
a podnetnej klímy, klímy dôvery, otvorenej komunikácie a korektných vzťahov.  
 
13. Udržiavanie a ďalšie rozvíjanie statusu ZUŠ Exnárova – školy, ktorá je otvorená novým 
podnetom a svojou existenciou výrazne vplýva na proces kultúrneho a spoločenského diania 
vo svojom regióne. 
 
Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru: 

Všetky uvedené body sa nám darí postupne úspešne realizovať. Je dôležité podotknúť, 
že uvedený koncepčný plán predstavuje dlhodobejší záber v rámci realizácie a je ovplyvnený 
finančnými dotáciami, ktoré sú potrebné na materiálne a personálne zabezpečenie jeho 
realizácie. Výsledky úspešnosti plnenia sú badateľné v rámci uvedených zrealizovaných 
podujatí, projektov, výsledkov zo súťaží a najmä neutíchajúcemu záujmu ďalších detí 
navštevovať našu školu.  
Ako hlavné priority treba spomenúť v rámci výtvarného odboru zvýšený záujem  
o počítačovú 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 „Exnárčatá“a ľudovej hudby „Exnárik“.  
Na rozvoj komorných telies, ktoré sú pýchou našej školy kladieme veľký dôraz. Otvorila sa aj 
špeciálna hudobná prípravka, ktorej cieľom je prepojenie zážitku (emócii, asociácii)  
a poznatku s rozvojom prirodzených psychomotorických a senzomotorických zručností detí 
(s využitím metodických postupov Feldenkraisa, Alexandra, Carabo Cone a iných). Metodika 
vyučovania vychádza zo zmysluplného uplatňovania hudobných činností smerujúcich  
k porozumeniu a precíteniu elementárnych hudobných zákonitostí. 
Prostredníctvom atraktívneho učebného plánu v jednotlivých odboroch a oddeleniach sme sa 
snažili vyhovieť širokému záujmu moderných žiakov, pre ktorých umelecké vzdelanie 
v súčasnom pretechnizovanom svete predstavuje nadčasovú kvalitu v rámci rozvoja emočnej 
inteligencie, ako i rozvoja ich osobnosti.  
Škola v našom poňatí predstavuje centrum výchovno-vzdelávacieho procesu, kultúrneho  
a spoločenského diania pre žiakov, učiteľov, rodičov a verejnosti vo svojom regióne. 
 
Návrh projektu alebo koncepčného zámeru rozvoja školy na šk. r. 2012/2013 

 
Koncepčný zámer rozvoja školy na nasledujúci šk. r. 2012/2013 bude vychádzať 

z bodov spomenutých v koncepčnom pláne zo šk. r. 2011/2012 a obsahového zamerania školy 
uvedeného v Školskom vzdelávacom programe.  
Naďalej budeme žiakom poskytovať široký výber študijných smerovaní v rámci ich 
prejaveného záujmu o štúdium a rozvíjať aplikovanie moderných metodík vo výchovno-
vzdelávacom procese s dôrazom na tvorivý prístup žiaka a pedagóga. 
Vynikajúce výsledky našich žiakov zo speváckeho oddelenia v súťaži „Slávik Slovenska“ ako 
aj propagáciu slovenskej ľudovej piesne budeme podporovať zapájaním stále väčšieho počtu 
žiakov do spolupráce s komorným zoskupením Ľudová hudba „Exnárik“. 
Našu snahu umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne 
a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, snahu priblížiť im profesionálny hudobný život, naučiť 
ich komunikovať, ako sa správať na javisku a ako pozitívne vplývať na publikum reprezentuje 
jeden z našich ďalších projektov – „RocKids“. 
 



X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatkya treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 
Škola v oblasti vzdelávania dosahuje výborné výsledky vo všetkých svojich odboroch, 

o čom svedčí úspešná reprezentácia našich žiakov na domácich ako aj zahraničných 
podujatiach.  
Naďalej narastá záujem detí navštevovať 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 pokračovať i v nasledujúcom šk. r. 2012/2013.  
Škola sa pozítivne zapísala i pri organizovaní súťaží, ktoré zastrešovala z poverenia 
Krajského školského úradu. 
Klásť dôraz nielen na vzdelávanie, ale i na výchovu predstavuje maximálnu starostlivosť 
a zainteresovanosť pedagóga vo vzťahu k žiakovi. Musíme zhodnotiť, že oproti minulým 
rokom sme zaznamenali výrazný pokrok a dúfame, že i naďalej sa nám bude dariť posúvať 
hranicu výchovného a vzdelávacieho faktoru smerom ku komplexnejšej pedagogickej 
činnosti, kde osobnosť žiaka a jej tvarovanie je na prvom mieste. 
Hodnotiaca správa ako reflexia vývoja školy za uplynulý školský rok je podkladom stratégie 
pre ďalšie aktivity. 
 
Kvalitné vzdelanie potvrdené výbornými výsledkami je podnetom pre ďalšiu činnosť  
a aktivity v oblasti slovenského školstva a jeho postaveniu v medzinárodnej konkurencii.  
 
 
SILNÉ STRÁNKY 

- Pýchou školy je jej 5 komorných 
hudobných telies „Exnárčatá“, 
„RocKids“, „Jazz na Ex“, 
„Music&Fellows“ a „Exnárik“.  
- Škola dosahuje mimoriadne výsledky v 
speváckom oddelení v oblasti ľudového 
a muzikálového spevu  
-Výrazné výsledky dosahujú aj žiaci 
VO  

SLABÉ STRÁNKY 
-Nižší počet žiakov v TO budeme 
riešiť zvýšenou pozornosťou 
venovanou náboru nových žiakov 
v MŠ, na ZŠ ako aj SŠ a zavedením 
nových progresívnych a atraktívnych 
metód vyučovania ako aj jej obsahovej 
stránky a personálnou stabilizáciou. 

 

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 spoločenského diania vo svojom 
regióne. 
- Zabezpečenie plynulého chodu a života 
školy v podobe bezpečnej, podporujúcej 
a podnetnej klímy, klímy dôvery, 
otvorenej komunikácie, korektných 
vzťahov a kultúry v školstve. 

RIZIKÁ  
- Pretrvávajúce priestorové problémy, 
kvôli ktorým ZUŠ nemôže 
plnohodnotne realizovať svoj 
programový zámer a naplno využiť 
umelecko-pedagogický potenciál. 
- Finančné zabezpečenie, ktoré musí 
škola riešiť v súlade s pokynmi svojho 
Zriaďovateľa Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy. 

 
 



Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov  
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí 
 
1. Daniel Vajda, Konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor  
2. Mária Mihálová, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva  
3. Lucia Kochanová, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva  
4. Dušan Brachna, Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby 
5. Andrej Pišút, Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby 
6. Adam Svatík, štátne Konzervatórium, hra na gitare 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí 
 
1. Monika Molnárová, STU fakulta architektúry 
2. Henrich Lauko, VŠVU 
3. Ondrej Zarevúcky, VŠVU 
4. Barbora Lichtmanová, STU fakulta architektúry 
 
Každoročné úspešné prijatie žiakov na ďalšie štúdium umeleckého zamerania poukazuje  
na kvalitný a širokospektrálny záber výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy, ktorý 
nadväzuje na súčasné trendy a možné profesijné uplatnenie žiakov. 
 
XI.  Ďalšie 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  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  

Spolupráca ZUŠ Exnárova s rodičmi, Radou rodičov a žiakmi bola a je veľmi 
efektívna a motivačná. Škola získala podnetnú spätnú väzbu pre svoj ďalší rozvoj 
a smerovanie v rámci potrieb regiónu v ktorom pôsobí, ako aj spätnú väzbu, ktorá vedie 
k neustálemu zdokonaľovaniu kvality a programového smerovania školy. Koncepčný plán  
a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Exnárova vychádzajú  
z potrieb a požiadaviek širokej verejnosti: žiakov, rodičov, vzdelávacích a iných organizácií.  

ZUŠ Exnárova svojou činnosťou a svojim zameraním predstavuje významnú  
a zmysluplnú súčasť programu výchovy a vzdelávania vo svojom regióne a patrí k účinnému 
nástroju, ktorý usiluje o potláčanie negatívnych prejavov správania sa, drogovej závislosti 
a kriminality. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami,  

 
Naša škola poskytuje vzdelanie i sociálne znevýhodneným deťom z Domu sociálnych 

služieb ROSA, ktoré prostredníctvom špeciálneho pedagogického prístupu rozvíjajú svoj 
umelecký potenciál. 



Ďalej pri ZUŠ Exnárova 6 pracuje občianske združenie „Rodičovské združenie pri ZUŠ 
Exnárova 6“. Toto združenie je samostatným právnym subjektom a participuje na viacerých 
aktivitách školy, pričom financovanie týchto aktivít je v súlade s vnútorným poriadkom 
združenia. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 

Naďalej prehlbujeme vzájomné vzťahy, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni s MČ 
Ružinov, MČ Podunajské Biskupice, Magistrátom hl. mesta Bratislavy, Bulharským 
kultúrnym inštitútom, Univerzitnou knižnicou a Domom kultúry Ružinov. Pre uvedené 
inštitúcie organizujeme celoročne rôzne kultúrne podujatia k viacerým významným 
príležitostiam.  
 
2.4. Iná spolupráca  
 

Z poverenia Krajského školského úradu ZUŠ Exnárova organizuje už niekoľko rokov 
krajské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“. Súťaž prebieha v súlade s organizačnými 
pokynmi a Krajský školský úrad už viackrát vyjadril svoju spokojnosť s organizátorom.  
ZUŠ Exnárova rozvíja aj medzinárodné aktivity (služby impulzných centier – cezhraničnej 
spolupráce) a partnerské vzťahy s inými školami (ZUŠ Šaľa, 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. 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 
Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera Sklenárova 5, Bratislava 

za školský rok 2011/2012 
 
 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy:  Základná umelecká škola Ľudovíta 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 riaditeľa:  Mgr. Erika Fáberová 
Volebné obdobie:  od 1. 7. 2009 – do 30.6.2014       
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
   Mgr. Helena Kopsová, štatutárny zástupca riaditeľky 
   Mgr. art. Daniela Schredlová, zástupca riaditeľky 
    



c) Údaje o rade školy  
Členovia RŠ: 

1. Doc. PhDr. Martin Šmatlák – za rodičov, predseda 
2. PhDr. Alžbeta Rajterová – za zriaďovateľa 
3. Ing. Jarmila Tvrdá – za zriaďovateľa 
4. Ing. Erika Pisarčíková – za zriaďovateľa 
5. PhDr. Patrik Guldan – za zriaďovateľa 
6. Ing. Silvia Bobocká – za rodičov 
7. Ing. Janetta Hantabálová – za rodičov 
8. Irena Chrapanová – za rodičov 
9. PaedDr. Gabriela Balažovičová – za pedagogických zamestnancov 
10. Mgr. Katarína Reháková – za pedagogických zamestnancov 
11. Ladislav Lacika – za nepedagogických zamestnancov 

 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2011/2012: 
Rada školy sa v uvedenom školskom roku vyjadrila (na zasadnutiach a elektronicky) 
k nasledovným dokumentom:   
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ za 
    šk.r.2010/2011 
2. Školský vzdelávací program na školský rok 2011/2012 
3. Návrh rozpočtu školy na roky 2012-2015 
4. Plán práce školy na školský rok 2011/2012 
5. Správa o hospodárení k 31.12.2011  
6. Koncepcia rozvoja ZUŠ Ľudovíta Rajtera na obdobie rokov 2012-2014 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Umelecká rada zasadala: 2.9., 11.10., 16.11., 14.12., 18.1., 15.2., 14.3., 18.4., 23.5. a 13.6. 
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 skutočnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 
procesom a inými otázkami, informovanie riaditeľkou školy o zásadných skutočnostiach 
týkajúcich sa existencie a umeleckého smerovania školy. 
Pedagogická rada zasadala: 14.9., 23.11., 25.1., 18. 4. a 20.6.  
Pedagogická rada na svojich zasadnutiach schvaľovala Plán práce školy, ŠkVP pre daný 
ročník, prerokovala klasifikáciu a hodnotenie žiakov, kontrolu uznesení, prijímanie opatrení 
v duchu nových postupov a riešenia mimoriadnych situácií. 
Predmetové komisie zasadali: 14.-16.11., 16.-18.1., 16.-18.4. a 11.-13.6. 
Predmetové komisie sa na svojich zasadnutiach zaoberali tvorbou ŠkVP, tvorbou plánu práce, 
riešením problémov v jednotlivých triedach,  prípravou a plánovaním verejných podujatí, 
účasťou žiakov na súťažiach, prehliadkach a výstavách, tvorili dramaturgiu prehrávok 
jednotlivých ročníkov, pripravovali žiakov do programov rôznorodých akcií školy, zaoberali 
sa vzdelávaním a odborným rastom pedagógov. 
 
II. Údaje o žiakoch školy   
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch  
     15.9.2011   30.6.2012 
 
Prípravné štúdium:    212 z toho deti MŠ 140 200 z toho deti MŠ 133 
 



Hudobný odbor:    496    478    
         z toho absolventi:  43   
Prípravné štúdium   58/16 MŠ   57/15 MŠ 
I. stupeň:    356    343 
II: stupeň    54    51 
ŠPD                               28    27 
Počet žiakov rozšíreného štúdia HO:   7 (I. st.- 5, II.st.– 2)  8 (I. st.- 6, II.st.– 2) 
 
Tanečný odbor:           162    148 
         z toho absolventi: 2 
Prípravné štúdium    104/85 MŠ   95/89 MŠ   
I. stupeň                          44    38 
II. stupeň                          3    2 
ŠPD                                  11    13 
Počet žiakov rozšíreného štúdia TO: 0    0 
 
Výtvarný odbor:    305    290    
         z toho absolventi: 20 
Prípravné štúdium   50/34 MŠ   48/29 MŠ 
I.stupeň    180    176 
II. stupeň    58    48 
ŠPD     17    18 
Počet žiakov rozšíreného štúdia VO: 0    0 
 
Spolu:      963    916 
    
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012:   209 



b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
K 30. 6. 2012 ukončilo školský rok spolu 916 žiakov.  
Z toho prospeli s vyznamenaním: I. stupeň  471 
     II. stupeň  88 
     ŠPD   532 
 prospeli:   I. stupeň  83 
     II. stupeň  13 
     ŠPD   5 
 neklasifikovaní:  I. stupeň  3 
      
Neklasifikovaní boli žiaci z vážnych zdravotných dôvodov, pobytu v zahraničí a nezáujmu 
o štúdium.  
 
Za vynikajúce výkony a výsledky svojej práce boli žiaci Jakub Hantabál z hudobného odboru 
a Ema Kľučovská z výtvarného odboru ocenení primátorom mesta Bratislavy Milanom 
Ftáčnikom na stretnutí talentovanej mládeže, kde obdržali Čestné uznanie za rok 2011 a 2012. 
 
  
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ):  
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HO 43 41 19 19 0 
TO 3 3 3 0 0 
LDO 0 0 0 0 0 

VO 6 6 3 1 0 

iné 0 0 0 0 0 

Spolu: 52 
 

50 25 20 0 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ 
 
Kariérový stupeň: 
 a/ začínajúci pedagogický zamestnanec – 4 
 b/ samostatný pedagogický zamestnanec – 35  
 c/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou – Mgr.Helena Kopsová, PaedDr. 
Andrea Adamcová, PaedDr.Gabriela Balažovičová, Mgr.Dobromila Baloghová, 
Mgr.art.Yvona Čižmárová, PaedDr.Radoslava Füllerová, Mgr. art. Katarína Kleinová, ArtD., 
Mgr. art. Alena Lakatošová, Mgr. art. Laura Pešková,PaedDr. Angela Vargicová, Mgr.Sylvia 
Viskupová,  PaedDr.Milan Zahradník 



 d/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou – Mgr.art. Lucia Papanetzová ArtD.  
 
Kariérové pozície: 
a/ pedagogický zamestnanec špecialista triedny učiteľ: 43 
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 Čižmárová – tanečný odbor 
PaedDr.Radoslava Füllerová – výtvarný odbor 
 
b/ vedúci pedagogický zamestnanec: 
štatutárny zástupca školy - riaditeľka školy: Mgr. Erika Fáberová 
štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. Helena Kopsová 
zástupca riaditeľa: Mgr.art. Daniela Schredlová 
 
Školský rok 2011/2012 bol zabezpečený hore uvedeným počtom pedagógov.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ  
 
Forma vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Adaptačné 4 4  4 
Aktualizačné   6 4 2 6 
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné     
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1  1 1 

 
Vedenie ZUŠ si uvedomovalo potreby profesijného a osobnostného rastu učiteľov, čo       
môže pre školu v budúcnosti predstavovať skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
a posilnenie dobrého mena školy. Riaditeľka pravidelne informuje o možnostiach získania 
kreditov formou kontinuálneho vzdelávania a v uplynulom školskom roku vyplácala 
kreditový príplatok vo výške 12 % tarifného platu u jedného pedagogického zamestnanca.  
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  
Pedagógovia Ingrid Ginzeryová a Mgr. Dobromila Baloghová  boli vyznamenané primátorom 
M. Ftáčnikom na stretnutí s Talentovanou mládežou, obdržali Čestné uznanie za rok 2011 a 
2012. Ďakovný list za mimoriadny prínos v oblasti umeleckého školstva získala pri 
príležitosti Dňa učiteľov Mgr. Dobromila Baloghová od ministra školstva. Mgr. Helena 
Kopsová získala Čestné uznanie za významný podiel na rozvoji školstva BA pri príležitosti 
Dňa učiteľov od primátora M. Ftáčnika. 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach   
Pedagóg Dobromila Baloghová pôsobila ako lektorka na Letnej škole animovaného filmu vo 
Vyhniach. 



Pedagóg Yvona Čižmárová pôsobí ako choreografka, lektorka a aktívna členka tanečnej 
skupiny Sahra, pôsobila ako porotkyňa na tanečných súťažiach v Bojniciach a Nových 
Zámkoch.  
Pedagóg Angela Vargicová  pôsobila ako členka poroty na krajskej súťažnej prehliadke 
spevákov v Skalici, na Akademickej Nitre a celoštátnom kole súťaže Slávik Slovenska. 
Pedagóg Katarína Reháková pôsobila ako lektorka na XIV. stretnutí mladých klarinetistov 
a saxofonistov na Konzervatóriu v Bratislave.  
Pedagóg Vladimír Zajíc sa v úlohe umeleckého vedúceho a dirigenta zboru Jána Pavla II 
zúčastnil koncertného turné v Taliansku. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ)  
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Triedne koncerty – 61 915 
účinkujúcich 

priamy kontakt s rodičmi, súčasť výchovno-
vzdelávacieho procesu, zvyšovanie sebavedomia 
žiakov, dôležitá príprava na vystupovanie a správanie 
sa na verejnosti 

Interné koncerty - 7 170 
účinkujúcich 

vyšší stupeň triedneho koncertu, predstavujú sa žiaci 
z rôznych tried, vzájomné počúvanie a hodnotenie 

Prehrávky žiakov 
jednotlivých oddelení  

70 overovanie nadobudnutých zručností, získanie obrazu 
o úrovni práce a výsledkov v danom ročníku 

Koncerty jednotlivých 
oddelení 

156 koncerty so špecifickým zameraním, riešenie rôznych 
hudobných a technických problémov 

Koncerty pre PŠ 60 priblíženie krásy hudby najmenším žiakom, 
predstavovanie jednotlivých nástrojov, účinkovanie 
najlepších žiakov PŠ 

Verejné koncerty školy - 8 220 koncerty zamerané na rôzne príležitosti, umocnenie 
predvianočnej atmosféry, oživovanie tradícií, 
budovanie spolupatričnosti a úcty jeden k druhému 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Koncert „ Portréty“ 20 koncert v rámci projektu New Music for Kids and 
Teens z tvorby skladateľov 20. a 21. storočia so 
sprievodným slovom skladateľky Lucie Papanetzovej 

Štúdio mladých  70 priamy prenos z koncertného štúdia v RTVS, prvé 
koncertné uvedenie hudobnej rozprávky Malý Princ 
a účinkovanie najlepších sólistov školy  

Veľkonočný maratón 
štvorručiek 

70 trojhodinové „športové“ zápolenie klaviristov školy, 
prezentácia komornej a štvorručnej hry 

Absolventské koncerty – 6 
 
Slávnostné odovzdávanie 
absolventských  
vysvedčení 

62 
 

64 

prezentácia výsledkov práce najlepších absolventov 
hudobného odboru  verejnosti,  
slávnostný akt odovzdávania vysvedčení absolventom 
všetkých odborov 

Deň otvorených dverí, 
výchovné koncerty pre MŠ 
a 1. r. ZŠ 

25 
účinkujúcich 

160 
účastníkov 

spolupráca hudobného, tanečného a výtvarného 
odboru, tvorivé dielne v záhrade školy, výstava 
absolventských prác VO,  
deťom z MŠ a ZŠ ukázať školské prostredie, 
atmosféru a pestrú ponuku nástrojov a tanečné umenie 

Tanečný koncert – Tancom 
okolo sveta 

120 
účinkujúcich 

350 
účastníkov 

záverečná prezentácia práce TO všetkých ročníkov  
spoluúčinkovanie žiakov HO, hostí zo ZUŠ Fr. Jílka 
v Brne a Folklórneho súboru Cifra z Uherského 
Hradišťa 

RETRO V GALA 
 

95 
 

140 
účastníkov 

slávnostný koncert venovaný 55. výročiu vzniku 
školy s účinkovaním hostí z družobných škôl – Praha, 
Brno, Cieszyn 
 

Zeljenka a my 9 koncert žiakov klavírneho oddelenia, kompozície 
a improvizácie spojený s besedou a sprievodným 
slovom skladateľky L. Papanetzovej, žiačky I. 
Zeljenku 

S NAMI – vernisáž prác 
žiakov VO 

45 
účastníkov 

vernisáž a vystúpenie žiakov VO a HO, venované 55. 
výročiu školy v Poľskom inštitúte, Nám. SNP 

 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Vernisáže výstav - 5 32 
účinkujúcich 
na verejnosti 

sprístupnenie prác, prezentácie práce žiakov 
a pedagógov, spolupráca s inými umeleckými 
školami, vernisáže rôznych subjektov 

Koncert z diela J. Hatríka – 
70 rokov 

1 účinkujúci účinkovanie žiaka na klavírnom seminári EPTA na 
Konzervatóriu BA 

Baroque minimal koncert 1 účinkovanie žiačky s profesionálnymi umelcami 
v rámci Kultúrneho leta 

Seniorfest a Koncert pre 
seniorov -  pre magistrát 

10 zaujímavý nový projekt, spolupráca s ostatnými ZUŠ 
– ami 

Festival Eugena Suchoňa 7 celoslovenská prehliadka úspešných víťazov súťaží 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Koncert štúdia Sahra 8 vystúpenie tanečníčok školy na koncerte členov 
amatérskeho štúdia 

Deň otvorených dverí – 
NR SR 

12 vystúpenie v atraktívnom priestore Bratislavského 
hradu 

Benefičný koncert pod 
záštitou A. Srholca 

1 účinkovanie na charitatívnej akcii 

Vystúpenia v penziónoch, 
pre SČK Mileti čova, 
odovzdávanie Janskeho 
plakety 

41 prinášanie umenia medzi starších občanov, budovanie 
vzájomných vzťahov, úcty a porozumenia, 
spoznávanie sa navzájom 

Vystúpenia pre 
veľvyslanectvá 

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

Akcie pre MŠ, ZŠ, 
gymnázia a VŠ 

 verejná prezentácia hudobného a tanečného odboru 

Vianočné trhy pre Eurovea 30 vystúpenie žiakov HO a TO na pódiu pred 
obchodným centrom Eurovea v predvianočnom čase 

Koncert vianočných želaní 
– pre magistrát 

10 účinkovanie na zaujímavom projekte za účasti 
primátora hl. m. M. Ftáčnikom 

Momentum musicum 1 účinkovanie výnimočného žiaka na koncerte 
s profesionálnymi umelcami v Cik-Cak Centre 

Jarný koncert v Múzeu B. 
Smetanu, Praha 

3 koncert na pozvanie družobnej školy M. Podvalové 
Praha - Čakovice, účinkovanie v historickom centre 
Prahy  

Jarný koncert v Brne 2 koncert na pozvanie družobnej školy Fr. Jílka Brno, 
účinkovanie atraktívnej sále Besedního domu 

Vianočné a novoročné 
vystúpenia pre rôzne 
spoločnosti 

40 prezentácia výsledkov práce ZUŠ na verejnosti, 
umocňovanie predvianočnej nálady 

Benefičný koncert Svetový 
deň šošovky  

50 organizovanie  koncertu v SNM, 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 

Koncert pri strunách 8 účinkovanie gitarového súboru a sólistky na 
prehliadke gitaristov v Synagóge v Nitre 

Benefičný koncert  20 koncert u Saleziánoch Don Bosca,  

Spoločný koncert žiakov 
Tanečného konzervatória 
a ZUŠ-iek 

4 konfrontácia práce tanečných odborov 

Míľa pre mamu  3 oslava Dňa matiek na Partizánskej lúke 

Festival Dni starej hudby 
 

50 Monteverdi a jeho doba, tvorivá dielňa žiakov ZUŠ 
a súboru Musica Aeterna, Dvorana VŠMU 

SÚŤAŽE 
Hudobný odbor  
Mladí klaviristi 

 
 
2 

 
 
súťaž v ZUŠ E. Suchoňa. 2 x druhé miesto 

Klavírna súťaž P. Kadosu, 
Levice 

2 účinkovanie na súťaži, 3.miesto a Cena za skladbu R. 
Schumanna 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Prešporský Paganini 1 účinkovanie na husľovej súťaži, 2. miesto 

Súťaž – Dni M. Ruppeldta  
v štvorručnej hre na klavíri 
a v sólovom speve 

4  3. miesto, Čestné uznanie, diplom za účasť 

Čarovná flauta, Nižná 3 súťaž v hre na z. flaute a drevených dychových 
nástrojov. Čestné uznanie, 2. a 3. miesto 

Schneidrova Trnava 2012 
v štvorručnej hry na klavíri 
a hre na husliach 

3 2 x Strieborné pásmo 

Školské kolo Slávik 
Slovenska 

13 3 x 1. miesto, postup do okresného kola 

Mladý violončelista 
Slovenska 

1 2. miesto 

Súťaž vo frankofónnej 
piesni 

4 prvé účinkovanie na zaujímavej novej súťaži, ktorú 
organizoval Francúzsky inštitút 

Celoslovenská súťažná 
prehliadka v sólovej hre na 
saxofóne, Stará Ľubovňa 

1 1. ročník súťaže pre saxofonistov, úspech našej 
žiačky: 2 miesto 

Detský hudobný festival J. 
Cikkera, B.Bystrica 

2 klavírna súťaž, 2 x Strieborné pásmo 

Malokarpatský Slávik 
2011 

1 finálové kolo v speve, 3. miesto 

Okresné kolo Slávik 
Slovenska  

3 1 x 2. miesto, 2 x 3. miesto 

Súťaž mladých gitaristov 
Hommage Luigi Legnani 

1 Strieborné pásmo 

Výtvarný odbor   

IK Schwedt, SRN 27 vecná cena za kolekciu  

Ex libris Hlohovec  5 2 ceny 

Vždy zelená, vždy modrá, 
Torúň Poľsko 

40 3 diplomy, 2 diplomy za prípravu žiakov pre 
pedagógov 

Cineama – krajské kolo 8 1 cena a 1 Čestné uznanie, 5 filmov postúpilo do 
celoštátneho kola,  

Cineama – celoštátne kolo 5 1. cena za film Nešťastie v nešťastí 
2. cena za film Ako sa sťať pánom 

Zelený svet a Envirofilm, 
B. Bystrica 

7 Ďakovný list a Čestné uznanie 

Veselý Jelen, ČR 4 1. cena, 3. cena, Čestné uznanie pre animované filmy 

Juniorfilm, ČR 6 3. cena, Čestné uznanie a 2. cena detskej poroty 

Nájdi vo svojom okolí X, 
fotosúťaž fy Fuji 

1 3. miesto v celoslovenskom kole 

Lidice 2012 20 1 x Čestné uznanie 

Festivale der Nationen 
v Ebensee, Rakúsko 

4 Bronzový medveď za kolekciu školských 
animovaných filmov 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Dieťa a pes, SR 15 Diplom 

Hory a mesto BA, sekcia 
animovaných filmov 

2 Najvtipnejší film festivalu 

 
 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

Vyzývateľ na 
predkladanie 

projektu, resp. 
vlastný projekt 

školy/CVČ 

Názov projektu 
Cieľ projektu a cieľová 

skupina 

Termín 
začatia 

realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Projekt naštudovania 
a realizácie DHR Malý 
Princ - vlastný projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokračovanie projektu 
 
 
 
 
Projekt osláv 55. 
výročia školy 
 

Malý Princ – 
naštudovanie, 
koncertné prevedenie 
(7.2.2012 Koncertné 
štúdio RTVS), 
predpremiéra 
(27.4.2012 MDPOH), 
premiéra (29.4.2012 
MDPOH) a repríza 
(6.5.2012 MDPOH) 
detskej hudobnej 
rozprávky na motívy 
Exupéryho diela 
 
Koncertné prevedenie 
detskej hudobnej 
rozprávky Malý Princ 
na Festivale Bažant 
Pohoda 2012 
Koledujeme si 
o Vianoce (55. Vianoce 
s nami) (15.12.2011) - 
Pálffyho palác – 
Zámocká 47 
Koncertné uvedenie 
DHR Malý Princ 
a koncert sólistov 
(7.2.2012) - RTVS 
Štúdio Mladých 
RETRO V GALA 
(16.5.2012)- Zrkadlová 
sieň Primaciálneho 
paláca 
mini Party – Poďte 
k nám! DOD 
(31.5.2012) 

široká odborná verejnosť 
a laická obec, žiaci základných 
a základných umeleckých škôl, 
žiaci škôl so zdravotným 
znevýhodnením, inak hovoriaci 
žiaci (súkromné školy 
s vyučovacím jazykom 
anglickým a nemeckým), 
rodičia, príbuzní a priatelia 
žiakov účinkujúcich, Klub 
priateľov SF, ďalšie inštitúcie, 
s ktorými škola spolupracuje 
(IWCB, Kubánske 
veľvyslanectvo). 
Účastníci festivalu  
Bažant Pohoda 2012 
 
 
 
 
Rodičia, ďalší príbuzní žiakov, 
priatelia školy, vzácni hostia 
a široká verejnosť 
 

7. február 
2012 – 6. máj 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.júl 2012 
 
 
 
 
december 
2011 – jún 
2012 



Vyzývateľ na 
predkladanie 

projektu, resp. 
vlastný projekt 

školy/CVČ 

Názov projektu 
Cieľ projektu a cieľová 

skupina 

Termín 
začatia 

realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Tancom okolo sveta – 
tanečný koncert 
(10.6.2012) - ZUŠ S 2 
– záhrada a priestory 
školy 
Vernisáž výstavy VO – 
S NAMI  (12.6.2012) – 
Poľský inštitút 
Samostatný koncert ĽH 
 pri ZUŠ (20.6.2012) – 
DK Dúbravka 

 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V školskom roku 2011/2012 v ZUŠ Ľudovíta Rajtera nebola vykonaná žiadna inšpekcia.  
 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ  
 
V školskom roku 2011/2012 v ZUŠ Ľudovíta Rajtera nebola vykonaná žiadna finančná 
a ekonomická kontrola. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Škola využíva dve samostatné budovy na Sklenárovej ulici č. 5 a 2, ktoré má zverené. Tieto 
poskytujú dobré pracovné podmienky pre pedagógov, zároveň príjemné a tvorivé vyučovacie 
priestory pre žiakov. Tieto kritériá spĺňa budova na Sklenárovej č. 2, avšak budova na 
Sklenárovej č. 5 je typom starej stavby, ktorá je charakteristická zlým stavom vonkajšieho 
plášťa budovy, netesniacimi oknami, nevhodnými podlahovými krytinami a zastaralým 
vybavením tried, kancelárií a koncertnej sály. Priestorové obmedzenie by mohlo vyriešiť 
uvoľnenie školského bytu, ktorý nezákonne obsadzujú terajší nájomcovia.  
Priestorové obmedzenie pociťuje  výtvarný odbor (Sklenárova č. 2), kde v triedach nie je 
dostatočný priestor na manipuláciu s materiálom a jeho uskladnením na realizáciu určitých 
výtvarných techník. Škola cíti ďalšie priestorové obmedzenie v súvislosti s plánom 
prípadného otvorenia nových odborov (literárno-dramatický), alebo nových predmetov – hry 
na plechové dychové nástroje a pod. 
V budove na Sklenárovej 2  je nutné zabezpečiť triedy kobercami na vyrovnanie akustických 
vlastností priestorov a vypracovať plán estetizácie priestorov napr. vhodnými obrazmi (po 
ukončení vernisáže v SND sem umiestni vedenie práce bývalých žiakov školy s hudobnou 
tematikou a portréty skladateľských osobností vytvorených rovnako žiakmi školy. 
Naopak po zverení pozemku v okolí budovy na Sklenárovej č. 2 škola získala novú dimenziu 
pre realizáciu umeleckých výstupov všetkých odborov ZUŠ, čo aj využila na podujatí 



Saxobranie – koncert saxofónovej triedy, mini Party – Poďte k nám! – deň otvorených dverí 
ZUŠ pre žiakov MŠ spojený s koncertmi pre najmenších a vystúpeniami žiakov v záhrade 
školy. Pozemok záhrady obkolesuje narušené oplotenie, čo bolo v lete roku 2009 avizované 
ako havária. Vzhľadom na verejné ohrozenie bude riaditeľstvo školy danú skutočnosť 
pripomínať, aby boli uvoľnené finančné prostriedky, nakoľko oplotenie v súčasnosti 
predstavuje ohrozenie pre žiakov a verejnosť. 
V blízkosti vchodu do budovy školy predstavuje pre školu a jej návštevníkov ďalšie ohrozenie 
strom, ktorý je nadpriemerne obrastený kyticami imela, ktoré sa priebežne uvoľňujú a padajú 
priamo pred vchod do budovy. Riaditeľka zaslala list spojený s fotodokumentáciou do OPP, 
aby tá rozhodla o pridelení finančných prostriedkov na úpravu stromu, nakoľko v rozpočte 
školy sa tieto prostriedky v súčasnosti nenachádzajú a listom bola zaviazaná, aby každú 
väčšiu finančnú operáciu posúvala na prejednanie v OPP. 
Na pozemku v okolí budovy na Sklenárovej 5 sa nachádza strom, ktorý bol na základe 
fytopatologického posudku určený na výrub. Mestská časť Bratislava Ružinov ako príslušný 
orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody vydala súhlas vlastníkovi 
pozemku Beta Group na výrub stromu, nakoľko predstavuje priame ohrozenie žiakov 
a pedagógov v budove ZUŠ. Doteraz nebolo v tejto veci konané, preto riaditeľka školy vec 
postúpila opäť na Magistrát hlavného mesta Bratislava, aby v tejto veci ako zriaďovateľ školy 
vstúpil so zodpovednými do ďalšieho jednania a škole pomohol odstrániť trvalú hrozbu. 
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 skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predpismi a ohrozovali 
prevádzku školy.  
Všetky priestory školy boli využívané na výchovno-vzdelávacie účely, žiadne priestory škola 
neprenajímala.  
Vzhľadom na záujem rozšírenia kapacity vyučovacích priestorov v budove ZUŠ na 
Sklenárovej 5, je v záujme školy získať pre vyučovacie priestory školský byt, ktorý bude  
predmetom návrhu na preklasifikovanie na nebytové priestory.  
Súčasný 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 tanečných sál povinným tanečným povrchom - baletizol 
6. Odhlučnenie jednotlivých tried – 3 triedy (tr. ľudovej hudby a cimbalu, tr. bicie 

nástroje a  tanečná sála). 
7. Výmena poškodených časti 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 súčasnosti sa pripravuje 
nová žiadosť v zmysle nových postupov na Stavebný úrad MÚ MČ Bratislava -  Ružinov. 
Využívaním bytu na archív školy a na vyučovacie účely by sa vyriešila otázka nedostatočnej 
kapacity. 
Ukazuje sa ako potrebné zabezpečiť objekt budovy na Sklenárovej 2 signalizáciou proti 
vniknutiu neoprávnených osôb. 
 



 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2012 
 
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 551 228 Eur.  
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné: 70 821 Eur 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške :  0,00 €  boli použité: 0,00 € 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 0,00 € 
5. Iné finančné prostriedky: 0,00 € 
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera v školskom roku 2011/2012 vo svojej 
činnosti odrážala obsah strategickej vízie a z toho vyplývajúcich krokov školy. Na základe 
zabezpečenia činnosti školy spolu so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu 
realizovala ďalšie úlohy týkajúce sa poskytovania rozvoja nadaným žiakom podporovaním 
rozvoja kreatívneho myslenia, emočnej inteligencie a pestovania zmyslu pre dobro a krásu. 
Pedagógovia svoje úsilie smerovali k rozvíjaniu detí v oblasti komunikačno-ľudskej, pričom 
zohľadňovali individualitu každého z nich. Žiakov viedli k verejnému vystupovaniu 
a prezentácii prác.  

Škola motivovala žiakov ku hre v orchestri, v ľudovej hudbe a rôznych komorných 
telesách, aby stimulovala spoločné muzicírovanie. Pri rôznych príležitostiach osláv výročných 
skladateľov žiaci spoznávali hlbšie históriu a pozadie vzniku skladieb, ktoré sa naučili 
interpretovať, navyše sa mohli konfrontovať s osobnosťou, ktorá bola nejakou formou 
v spojení s osobou oslavovaného skladateľa. Záujem školy o medziodborovú spoluprácu mal 
pokračovanie aj v tomto školskom roku.  

Škola úspešne rozvíjala družobné kontakty so školami v Prahe – Čakovice, v Brne 
a začala spolupracovať s družobnou školou v Poľsku – Ciezynie. Žiaci a pedagógovia 
spomínaných škôl v tomto roku prijali pozvania školy a stali sa aktívnymi účastníkmi 
spoločných podujatí. Záhrada, ktorá predstavuje kreatívny priestor bola aj v tomto roku 
využitá, čím otvorila nové  možnosti prepojenia školy s mestskou časťou a jej obyvateľmi 
(Saxobranie a DOD). Výborne sa rozvíjala spolupráca s Kubánskym veľvyslanectvom, 
Poľským inštitútom, IWCB 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. V tomto 
školskom roku sa otvorili dvere pre deti z MŠ pri príležitosti DOD a koncertná sála na S2 
privítala niekoľko skupín detí na pútavých koncertoch pripravených práve pre nich. Na 
podporu vzdelávania pedagógov škola zorganizovala husľový seminár. Umožňovala  
pedagógom zúčastniť sa aj ďalších seminárov, kde boli často prizývaní aj ako lektori.  
Výnimočnú oblasť výsledkov práce žiakov a ich pedagógov tvoria súťaže hudobného, 
tanečného a výtvarného odboru. Žiaci dosiahli najvyššie ocenenia. Prácami žiakov výtvarného 
odboru obosiela škola mesačne niekoľko domácich a zahraničných súťaží, ktoré má tradične 
zavedené a tiež priebežne reaguje na novovzniknuté súťaže a iné prezentácie.  
Kreatívni ambiciózni pedagógovia pripravovali aj v tomto roku samostatné koncerty svojim 
žiakom v koncertných sálach mesta. Rovnako niektoré z absolventských koncertov, či 
recitálov bolo výnimočných vďaka netradičnej forme a schopnosti žiakov samostatne naplniť 
kvalitným programom celý časový rozsah koncertu. 



Osobitnou kapitolou boli oslavy 55. výročia založenia školy, ktoré prebiehali počas 
celého školského roka na rôznych úrovniach a v rozličných formách. Výnimočný bol 
Vianočný koncert „Koledujeme si o Vianoce“ za účasti veľkej opernej divy Ľubice 
Rybárskej. Celovečerný koncert v živom vysielaní RTVS v rámci relácie Štúdio mladých 
poskytol priestor pre prezentáciu pripravovaného predstavenia Malý Princ, žiakov HO 
a pripomenutie si výročia školy, jej histórie a rozhovory s riaditeľkou a hlavnými 
protagonistami koncertu vytvorili dôstojný priestor pre zviditeľnenie školy.  

Škola si pripravila v tomto roku premiéru detskej hudobnej rozprávky Malý Princ  
v naštudovaní žiakmi HO, TO a za spolupráce VO. Autorkou je pedagóg školy a v procese 
vzniku a študovania diela pracoval na diele celý tvorivý tím pedagógov a podporovatelia zo 
strany rodičov a priateľov školy. Vedenie školy si získalo náklonnosť  inštitúcií a súkromných 
osôb a tie sponzorskými príspevkami podporili projekt. Záštitu nad podujatím prevzala 
námestníčka primátora hl. mesta Bratislavy Petra Nagyová Džerengová. Detská hudobná 
rozprávka bola predstavená v MDPOH a to v prvom rade detskému divákovi na 
predpremiére pre školy (aj školy detí zo znevýhodneného prostredia a inak hovoriace deti), 
potom príbuzným účinkujúcich, pedagógov školy, priateľov školy a vzácnych hostí na 
premiére a opäť pre široké divácke spektrum na repríze. Divadelná sála bola po každý raz 
naplnená a požiadavka ďalších predstavení bude musieť byť naplnená v ďalšom školskom 
roku  po dohovore s BKIS. Pre úspech predstavenia bola riaditeľka školy oslovená vystúpiť 
na festivale BAŽANT POHODA  v Trenčíne. Škola pripravila koncertnú verziu vhodnú na 
tento typ prezentácie a aj tu stretla nadšené publikum a nové podnety na ďalšie predstavenia. 
Naštudovanie hudobno-dramatického diela prinieslo množstvo úžitku a radosti všetkým 
zainteresovaným. Táto moderná forma výchovy a vzdelávania niekde ešte nebola objavená, 
zatiaľ čo žiaci ZUŠ Ľudovíta Rajtera mali tú možnosť prejsť tú nádhernú cestu učenia sa, 
nového poznania, zážitku zo spoluvytvárania a spolupôsobenia a rozvoja každého z nich. 
Ukázalo sa, že škola disponuje odborníkmi v radoch pedagógov, ktorí rovnako tímovo 
s rešpektovaním názorov ostatných a podriadením sa mimoriadne náročnému pracovnému 
tempu dokážu napriek absencii literárno-dramatického odboru na škole, vytvoriť takýto 
hodnotný umelecký celok.  
Galaprogramom Retro v Gala sa škola predstavila svojim divákom v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca za účasti vzácnych hostí z Prahy – Čakovice, Brna, Uherského Hradišťa  
a poľského Cieszynie. Pestrý program zostavený z toho najlepšieho za domácich i hostí bol 
posilnený spoluúčasťou tanečného a výtvarného odboru. V Retro časti sa predstavili 
tanečníčky v spolupráci s mužskými partnermi z folklórneho súboru Hradišťan. Kreácie 
klobúkov vytvorených na VO boli predstavené v časti, kde sa pripomínala história školy a jej 
partnerstvá. Po koncerte sa všetci zúčastnení mohli občerstviť na recepcii, ktorú sčasti 
sponzorovala mamička žiaka školy. 
V tanečnom koncerte Tancom okolo sveta si škola pripomenula svoje výročie iným 
zaujímavým spôsobom a opäť nechýbali hostia z Brna (TO) a Uherského Hradišťa. Koncert 
bol odrazom práce celého tanečného odboru a prierezom tancov a kreácií rôznych exotických 
krajín.  
Škola vo svojom výročnom roku požiadala o spoluprácu Poľský inštitút, aby umožnil 
vystavovať práce VO v ich priestore a tak vznikla zaujímavá spolupráca pod názvom 
S NAMI , čo predstavovalo retrospektívu práce VO a premietanie videí zo života VO na 
obrazovke vo vitríne PI. Vernisážou bola otvorená mesačná výstava, ktorú malo možnosť 
uzrieť nespočetné množstvo okoloidúcich a návštevníkov. 
Práce VO na tému hudba v jednotnom orámovaní škola ponúkla SND ako expozíciu do 
jeho  priestorov. V súčasnosti je možné pozrieť si okolo 20 prác VO v starej budove SND.  
Deň otvorených dverí (DOD) pod názvom mini Party – Poďte k nám! opäť prilákal do 
priestorov školy množstvo malých detí z MŠ, ZŠ a verejnosť, aby nahliadli do diania 



a zúčastnili sa priamo nácvikov komorných súborov, koncertu bicistov v záhrade školy, či 
ticho pozorovali koncerty v KS ZUŠ pripravené pre nich. Pripravené boli propagačné 
materiály, darčeky a sprievodcovia po priestoroch školy. Vo vestibule boli k nahliadnutiu 
absolventské práce VO. 
Ľudová hudba pri ZUŠ sa predstavila v samostatnom programe v DK Dúbravka  vo svojom 
hudobno-tanečnom pásme za spoluúčasti vzácnych hostí ako Dariny Laščiakovej, Petra 
Baláža, DFS Klnka, Mladých gajdošov, speváckej skupiny Lastovičky a Tanečnej skupiny pri 
DK Dúbravka, ktorým sa spoločne podarilo vytvoriť rôznorodé až dojímavé nálady. Pre toto 
mimoriadne podujatie škola ešte vytvorí nové príležitosti k zopakovaniu.  
Aj v uplynulom školskom roku škola vstúpila do spolupráce so SUŠSV a pri príležitosti 
vernisáže na NKÚ vystúpila v hudobnom programe. S rovnakou školou spolupracovala 
v programe v Dvorane MK v rámci podujatia Slovensko krajina v srdci Európy. Škola 
scénického výtvarníctva pomohla ZUŠ dotvoriť tiež kostýmy k predstaveniu Malý Princ a so 
svojimi žiakmi natočila video-materiál z predpremiéry a vystúpenia Ľudovej hudby pri ZUŠ 
v DK Dúbravka. Žiačka školy reprezentovala na podujatí Baroque minimal v kostole 
Klarisky. V rámci mesiaca úcty k starším vystúpili žiaci školy na Seniorfeste v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca a v Dome seniorov na Sklenárovej ulici a v ďalších penziónoch 
a v SČK na Miletičovej ulici. Cyklus Portréty preferujúci hudbu 20. a 21. storočia sa stal 
predmetom pozornosti školy a tak sa zapojila do celého projektu zorganizovaním vlastného 
koncertu s touto témou a s uvedením ukážok z tvorby a rozprávaním skladateľky súčasnej 
hudby Lucie Papanetzovej. Úspechy žiakov sa zhodnocujú na festivale E. Suchoňa  
v Pezinku, kde vystúpia školou nominovaní. ZUŠ Ľudovíta Rajtera má vždy bohaté 
zastúpenie. Na Bratislavskom hrade vystúpili žiaci HO a TO v rámci DOD NR SR. Žiaci 
školy si pripomenuli velikána klavírnej hry a skladateľa F. Liszta podujatím Listy Lisztovi , 
ktoré okrem hudobných ukážok a sprievodného slova dopĺňali listy, ktoré napísali žiaci školy 
po počúvaní hudby na hodinách HN a rozprávaní o jeho živote. Na zvýšenie záujmu o HN 
bola v uplynulom roku naplánovaná ročníková súťaž pod názvom „Chceme vedieť viac“. 
Riaditeľka školy sa spolu so žiakmi a pedagógmi HO zúčastnila Večierku vďaky 
veľvyslanectvám, kde dohodla spoluprácu IWCB na projekte Malý Princ. Každoročne 
vystúpi žiačka školy na benefičnom koncerte pod záštitou A. Srholca v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca.  Komorný súbor Allegro si postupne získal svojho diváka a dostáva 
atraktívne ponuky na účinkovanie. Takým bol koncert u Saleziánov Don Bosca na 
Miletičovej ulici s podtémou Ave Maria a za spoluúčasti žiačok speváckeho oddelenia. 
V rámci spolupráce s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy škola vystúpila v programe 
koncertu Vianočný koncert želaní a ponúkla svoje techniky na výtvarných dielňach v Justiho 
sieni. Dobre sa osvedčili samostatné triedne koncerty za účasti záujemcov ďalších tried ako 
koncert triedy bicích nástrojov a koncert triedy kompozície a improvizácie. Hneď v novom 
roku vystúpili žiaci na pozvanie Klubu SF na fašiangovom stretnutí. Saxofónové kvarteto 
pozvali do Kongresovej haly SPP pri príležitosti krstu publikácie  a v Klube slovenských 
spisovateľov zase vystúpili žiačky speváckej triedy. Momentum Musicum ako cyklus 
hodnotných podujatí v Cik-Cak centre hostilo aj žiaka školy Jakuba Hantabála, ktorý sa 
predstavil v skupine významných interpretačných osobností. Do Nitry vycestovali žiaci 
gitarových tried, aby účinkovali na koncerte Stretnutie pri strunách v Synagóge mesta 
Nitra. Komorný súbor Allegro zorganizoval samostatný koncert v KS ZUŠ, kde sa 
predstavil v dramaturgicky zaujímavom programe aj so svojimi hosťami. Nevšedným 
spôsobom bolo zapojených do podujatia maratón štvorručiek až 70 žiakov klávesového 
oddelenia. Deti obdržali pred samotným koncertom plnom skladieb pre 4 ruky štartovacie 
čísla a celá atmosféra sa niesla vo veselom a súťaživom duchu. Zapojenosť žiakov predčila 
očakávania a dala podnety pre ďalšie organizovanie takýchto motivačných podujatí. Skupina 
perkusií A3 a žiačky TO vystúpili na vernisáži výstavy v RTVS a na Kubánskom 



veľvyslanectve sa predstavili spolu so žiačkou gitarovej triedy.  Žiak Alexander Šulík sa 
predstavil na stretnutí Európskeho parlamentu mládeže v Istambule. Tak ako každý rok, 
aj tento sa škola v plnej miere zapojila do DOD samosprávy Bratislava pre všetkých. 
Zriadila stánok tvorivých dielní na Hlavnom námestí, vystúpila v programe na pódiu  
a uskutočnila koncerty v troch palácoch Bratislavy. Žiaci školy so zapojením všetkých troch 
odborov školy na podnet pána Adriána Rajtera a pani Angeliky de Rossi pripravili pútavý 
program pre benefičný koncert k Svetovému dňu kontaktnej šošovky v Slovenskom 
národnom múzeu. Priatelia z družobných škôl poslali škole pozvania a tak sa žiaci HO 
zúčastnili dvoch jarných koncertov v Prahe – Múzeum Bedřicha Smetanu a v Brne – 
Besední dům. Farnosť sv. rodiny bola miestom, kde sa predstavili žiaci školy so svojim 
programom ku Dňu matiek. S rovnakým posolstvom sa stretli účastníci podujatia Míľa pre 
mamu na Partizánskej lúke, kde vystúpili aj žiačky speváckej triedy. V máji žiaci 
spoluúčinkovali na koncerte pre seniorov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Veľkí 
herci malým deťom, takýto názov nieslo podujatie v divadle Babylon za účasti žiačok TO. 
V Pálffyho paláci škola uskutočnila samostatné klavírne recitály žiakov klavírnej triedy 
Eriky Fáberovej a Gabriely Vagačovej. V Zichyho paláci rovnako vystúpili vo svojich 
recitáloch absolventi triedy Eleonóry Špotákovej a Kataríny Rehákovej. Žiačky TO vystúpili 
v programe tanečného koncertu ZUŠ Exnárova a pedagógovia pomohli pri organizačnom 
zabezpečení podujatia. Ďalšie z edukačných podujatí Zeljenka a my pripomenulo osobnosť 
skladateľa, na koncerte odzneli jeho dielka napísané pre žiakov a o charaktere jeho 
kompozície rozprávala skladateľka Lucia Papanetzová. Žiačka husľovej triedy Veronika 
Strížencová  vystúpila na podujatí venovanému 20. výročiu založenia Slovenského 
elektrotechnického zväzu v Pálffyho paláci. Na základe výbornej spolupráce školy s pani 
Alžbetou Rajterovou boli žiaci zapojení do projektu renomovaného festivalu Dni starej 
hudby, v rámci ktorého sa uskutočnil workshop a spoločný koncert žiakov a interpretov starej 
hudby. Žiaci a pedagógovia ocenili tvorivý prístup  charizmatickej osobnosti pána Petra 
Zajíčka a vyjadrili nadšenie a chuť pod jeho vedením pokračovať v spolupráci. Spoločný 
koncert žiakov Tanečného konzervatória a žiakov ZUŠiek sa tohto roku uskutočnil opäť 
za účasti žiakov TO. Títo tiež vystúpili na DOD v Prezidentskej záhrade spolu so žiakmi 
bicistami. V spolupráci s MÚ Ružinov žiaci HO vystúpili na udeľovaní ocenení Jánskeho 
plakety. Škola pripravila priestor pre prezentáciu absolventov, ktorí okrem spomínaných 
recitálov vystúpili na dvoch verejných koncertoch a absolventské práce VO boli 
k nahliadnutiu vo vestibule ZUŠ S2. Pôvabné boli podujatia, kde účinkovali žiaci PŠ a PHV, 
tiež triedne koncerty a koncertné prehrávky, ktoré sú zároveň technickými ročníkovými 
prierezmi. Snahou školy je vytvárať podnety k rodinnému muzicírovaniu a preto 
každoročne pripravuje podujatia, kde sa zapoja spolu so žiakmi aj ich rodičia a príbuzní, ako 
napríklad koncert s názvom Som nadaný po tebe.  
 
Jednotlivé predmetové komisie pracovali v zmysle svojich plánov práce a flexibilne 
reagovali na potreby a nové ponuky. Realizovali sa otvorené hodiny v HO, TO a VO 
a koncertné prehrávky žiakov HO, ktoré sú zároveň vopred naplánovanými technickými 
prehrávkami v jednotlivých vytipovaných ročníkoch. Žiak klavírnej triedy bol modelom na 
otvorenej hodine DrArt. Evy Virsik počas klavírnych seminárov v Bratislave. Pedagógovia 
pripravili k absolvovaniu celkom 65 žiakov, z toho v HO 43 žiakov, v TO 2 žiaci a vo VO 20 
žiakov. Mimoriadne talentovaní žiaci HO absolvovali na samostatných absolventských 
recitáloch v koncertných sálach mesta Bratislavy – 4 recitály žiakov klavírnych tried a 1 
saxofónovej triedy. Prvýkrát sa v zmysle nových učebných osnov uskutočnili záverečné 
skúšky 4. a 2. ročníka I. časti primárneho vzdelávania. Výrazom kvalitnej činnosti 
jednotlivých PK sú podujatia, ktoré škola v uplynulom školskom roku zrealizovala. Ich počet 



je vysoký a napriek tomu nepostrádali zodpovedný prístup zástupcov jednotlivých PK 
a dokazovali vysokú úroveň.  
 
Medializácia 
- živé vysielanie koncertu v RTVS, následne rozhovory s protagonistami koncertu 
- propagácia predstavenia Malý Princ v printoch – Život, in ba, Petržalské noviny,  
  Bratislavské noviny, Tlačová agentúra vydala tlačovú správu (autor: riaditeľka školy) 
- spolupráca s TV – TV Ružinov, TV JOJ (Malý Princ, podujatia školy) 
- publikovanie rozhovoru pani Alžbety Rajterovej s riaditeľkou školy Erikou Fáberovou v 
  bulletine pri príležitosti Dni starej hudby - festival 
 
Sponzoring 
INTELEK, Sedita Sereď, Impromat, Ars Bratislavensis, CompanyArt, 
International Womeńs Club of Bratislava - IWCB, INREQ spol. s. r. o., ELESKO, Stredná 
umelecká škola scénického výtvarníctva – SUŠSV, Orchidea. 
 
Záštita: záštitu nad predvedením detskej hudobnej rozprávky Malý Princ prijala Petra 
Nagyová Džerengová, námestníčka primátora hlavného mesta Bratislava. 
 
Podpora súkromných osôb: Jana Prágerová (venovala škole zadarmo recepciu po premiére 
predstavenia Malý Princ a prispela sponzorsky časťou úhrady recepcie po koncerte Retro v 
Gala), Martin Hantabál (na vlastné náklady zriadil priestor na webe slúžiaci na 
komunikovanie všetkých udalostí spojených s prípravami a predstaveniami predstavenia Malý 
Princ, počas skúšok a predstavení točil záznamy, z ktorých pripravil reprezentatívny materiál, 
ktorý tvoril súčasť predstavenia reprízy Malý Princ), P. Baranovič (dobrovoľník, ktorý nafotil 
premiéru predstavenia a materiál nezištne poskytol škole), M. Bajtoš (daroval škole 
kancelársky papier), Silvia Bobocká zabezpečila kvetinové dary pre potrebu galakoncertu 
Retro v Gala, Ľubomíra Gertler darovala kvetinové dary pre absolventov školy v deň 
slávnostného odovzdávania absolventských vysvedčení, rodičia a pedagógovia školy poskytli 
rôzne textílie a iné materiály na zhotovenie kostýmov pri príležitosti detského predstavenia. 
 
Záver 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera hodnotí  uplynulý školský rok ako významný a úspešný. Pripomenula 
si historický medzník dôstojne a s patričným dopadom na žiakov školy a verejnosť, ktorej 
bohatá ponuka podujatí signalizovala kvalitu školy a jej široký záber. V tomto 
reprezentatívnom roku vedenie školy dbalo na rozvoj spolupráce so zahraničím, čoho 
dôkazom boli vzájomné výmenné pobyty a mimoriadne atraktívne spoločné podujatia. Škola 
sa otvorila novej spolupráci s poľskou školou v Cieszynie a na spoločnom koncerte Retro v 
Gala si s vedením poľskej školy bližšie zadefinovala ďalšie kroky spolupráce. Riaditeľka 
školy obdržala list od riaditeľky Dievčenskej školy Bloemhof z Južnej Afriky ako 
poďakovanie za spoluprácu v roku 2011 a nádej na ďalší spoločný projekt v roku 2013. 
Rozvoj spolupráce so zahraničnými misiami na Slovensku potvrdila spoluprácou s 
Kubánskym veľvyslanectvom (program na vernisáž) a s Poľským inštitútom (vernisáž prác 
VO „S NAMI“). Škola podporovala organizovanie rôznorodých podujatí, aby vytvorila pre 
žiakov školy nový neštandardný priestor pre prezentáciu ich práce. Štedro podporovala ich 
účasť na súťažiach a seminároch a rovnako nebránila v odbornom raste svojim pedagógom 
(kontinuálne vzdelávanie, odborné semináre a workshopy a iné). V súvislosti s množstvom 
aktivít a požadovanej úrovne v kontexte európskeho napredovania je nevyhnutné do budúcna 
vylepšiť materiálno-technickú základňu školy a vyčleniť potrebné finančné prostriedky na 
opravy, rekonštrukcie a nákup potrebného vybavenia školy (IT zariadenia a iné).  



 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 
Silné stránky 
 
Škola s dlhodobou a výbornou tradíciou (55 rokov). 
Možnosti študovať v troch odboroch (hudobný, tanečný a výtvarný). 
Ustálený počet žiakov bez väčších výkyvov v zmysle úbytkov a neprimeraných nárastov (do 
1000 žiakov). 
Prítomnosť silných pedagogických a umeleckých osobností. 
Vysoké pracovné nasadenie členov Umeleckej rady a vedenia školy. 
Existencia komorných združení a orchestra ako ďalších možností rozvoja žiakov a prezentácie 
činnosti školy ( Orchester mladých, komorné sláčikové súbory mladších a starších žiakov, 
spevácke skupiny Myšky a Lastovičky, saxofónové skupiny, Skupina bicích nástrojov a 
perkusií, violončelová skupina príležitostné zoskupenia gitarových, violončelových, 
speváckych a iných tried). 
Záujem pedagógov o ich ďalší odborný rast a štúdium (odborné semináre, workshopy, kurzy, 
kontinuálne vzdelávanie, štúdium na VŠ a pod.). 
Zabezpečenie kontinuálneho pedagogického a výchovného procesu výberom adekvátnych 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
Schopnosť školy vytvárať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy so školami v zahraničí 
(Francúzsko, Česká republika, Maďarsko, Juhoafrická republika). 
Participácia ZUŠ na projektoch družobných škôl a tvorba vlastných projektov za účasti týchto 
škôl. 
Realizácia podujatí na základe medziodborovej spolupráce. 
ZUŠ ako organizátor Celoslovenského violončelového seminára Margity Procházkovej 
a Husľového seminára s workshopom pod lektorským vedením Ácsné Szily Éva z Budapešti. 
Náklonnosť a podpora zo strany rodičov prejavená darmi škole (notebooky, ozvučovacia 
technika, potreby pre VO, papier do tlačiarne a pod.). 
Dobre nastavená spolupráca s nasledovnými inštitúciami: Konzervatórium, VŠMU, Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied UK, SND, Jednota dôchodcov, Červený kríž,  domovy 
dôchodcov, materské školy, VŠVU, PDF-UK, Stredná umelecká škola scénického 
výtvarníctva, Národné hudobné centrum, NOC – Národné osvetové centrum, ZSVTS – Zväz 
slovenskej vedecko-technickej spoločnosti a iné. 
Škola ako vyhľadávaný partner pre účinkovanie na podujatiach zahraničných kultúrnych 
inštitútov (poľský, bulharský, francúzsky), veľvyslanectiev na Slovensku (Kubánske 
veľvyslanectvo, Holandské veľvyslanectvo, Americké veľvyslanectvo a Belgické 
veľvyslanectvo), Ministerstva kultúry SR, MÚ Ružinov, IKEA, Tesco, Bratislavská 
teplárenská spoločnosť, a iné. 
Organizovanie podujatí rôznorodého zamerania s uplatnením čo najväčšieho počtu žiakov. 
Realizácia podujatí v reprezentačných sálach mesta Bratislavy (Zichyho palác, Pálffyho palác, 
Zrkadlová sieň primaciálneho paláca, Cikkerovo múzeum, Moyzesova sieň, MDPOH, 
Dvorana VŠMU, Koncertná sieň Rakúskeho kultúrneho inštitútu a iné). 
Vysoká návštevnosť podujatí ZUŠ a pozitívne ohlasy verejnosti. 
Tvorivá pracovná atmosféra prejavená prípravou a realizáciou podnetných a hodnotných 
podujatí. 
Podnety zo strany ZUŠ na spoluprácu s ďalšími ZUŠ Slovenska (ZUŠ E. Suchoňa, ZUŠ 
Hálkova, ZUŠ Hlohovec, ZUŠ Š. N. Šamorínskeho a iné). 



Vysoké počty 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 súťažiach. 
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 Ľudovíta 
Rajtera, slovenských i zahraničných skladateľov, výnimočných interpretačných osobností 
a bývalých úspešných absolventov školy pôsobiacich v umeleckom prostredí.  
Aktivity školy smerujúce k pritiahnutiu pozornosti obyvateľov mestskej časti – Deň 
otvorených dverí, koncerty v záhrade školy (Sax on air) a pod. 
Dobré materiálno-technické zabezpečenie – 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 počítačmi a telefónmi. 
Existencia záhrady školy v okolí budovy na Sklenárovej ul. č. 2 so širokými možnosťami 
využitia na realizáciu podujatí hudobného, výtvarného a tanečného odboru. 
Umiestnenie identifikačného panelu s monumentálnou maľbou na budovu na Sklenárovej ul. 
č. 2 (práca viacerých žiakov ZUŠ výtvarného odboru) ako komunikačného prvku 
s verejnosťou. 
Vyučovanie v dvoch budovách neďaleko susediacich – možná kontrola a operatívnosť pri 
riešení úloh. 
Dobrá spolupráca vedenia školy s orgánmi školy ako Rada školy, Umelecká rada, 
Pedagogická rada, Rodičovské združenie, ZO OZ PŠ a V na Slovensku. 
Otvorenosť vedenia školy pre nové podnety a ich spracovanie v prospech školy a hlavného 
mesta Bratislavy. 

 
Slabé stránky 
 
Zlý technický stav budovy na Sklenárovej ul. č. 5 (potreba výmeny okien a zateplenie plášťa 
budovy). 
Pozemok pod budovou a v okolí – Sklenárova č. 5 v roku 2009 predaný spoločnosti Beta 
Group. 
Narušená budova na Sklenárovej ul. č. 2 z dôvodu vlhnutia pivničných priestorov – ohrozenie 
činnosti z hygienických dôvodov. 
Avizovaný stav ohrozenia oplotenia pozemku budovy na Sklenárovej ul. č. 2. 
Nezrealizovaný výrub stromu na pozemku v okolí budovy na Sklenárovej ul. č. 5 a č. 2 
ohrozujúci budovu školy. 
Pomerne zastarané vybavenie tried, tanečných sál (podlahová krytina, potreba vybavenia 
videotechnikou, CD prehrávačmi), kancelárie a koncertnej sály v budove na Sklenárovej ul. č. 
5 (takmer nefunkčné pracovné kreslá v kancelárii, stará nábytková zostava s nedostatkom 
odkladacieho priestoru, nákladná tlačiareň, nedostatočne vyhovujúci kopírovací systém, 
Koncertná sála vplyvom starých kobercových krytín a textíliou potiahnutých kresiel nespĺňa 
atribúty sály s vhodnou akustikou a esteticky vyhovujúcou, skrinky v triedach – nedostatočný 
počet a nevyhovujúce typy s problematickým uzamykaním atď). 
Budova ZUŠ na Sklenárovej ulici 2 nezabezpečená alarmom. 
Nemožnosť pripojenia na Internet v budove na Sklenárovej ul. č. 2. 
Vysoké náklady na údržbu hudobných nástrojov (ladenie, opravy) a nákup nových. 
Nemožnosť rozšírenia ponuky štúdia o nové odbory (literárno-dramatický), či predmety (hra 
na klarinete, trubke a pod.) z dôvodov nepostačujúcej kapacity vyučovacích priestorov. 



Rušivé prvky pôsobiace počas vyučovania (vzájomné vyrušovanie) v dôsledku 
neodhlučnených tried (Ľudová hudba verzus trieda s vyučovaním hry na gitare). 
Zamestnanosť nepedagogických pracovníkov na čiastočné úväzky a pohyb na týchto 
pracovných pozíciách. 
Nedostatok finančných prostriedkov z  rozpočtu mesta (zakúpenie nových hudobných 
nástrojov, CD a DVD prehrávačov, krojov a kostýmov do tanečného odboru, video 
prehrávačov do tanečných sál a magnetofónov do tried). 
Nedostatok možností finančne ohodnotiť úspechy a nadštandardné aktivity zamestnancov. 
 
Príležitosti 
 
Získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov, od sponzorov a donorov. 
Hľadanie nových možností rozšírenia kapacity školy na vyučovanie nových priestorov 
(napríklad nevysporiadané služobné byty v budovách). 
Zvýšenie rozpočtu školy zriaďovateľom. 
Zabezpečenie modernizácie a doplnenie zariadenia školy. 
Vyriešenie problematiky vlhnutia budovy na Sklenárovej ul. č. 2. 
Získanie prostriedkov na opravu oplotenia na Sklenárovej č. 2. 
Zabezpečenie alarmu na budovu na Sklenárovej ul. č. 2. 
Zavedenie pripojenia na Internet v budove na Sklenárovej ul. č. 2. 
Realizovanie modernizácie koncertnej sály a zabezpečenie odhlučnenia tried. 
Oslovenie zriaďovateľa ohľadom navýšenia finančných prostriedkov pre štandardizáciu 
vybavenia tanečných sál školy od podlahovej krytiny baletizol po vybavenie technikou na 
prehrávanie záznamov z koncertov a inštruktážnych filmov. 
Získavanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa na ohodnotenie nadštandardných 
úspechov a činnosti zamestnancov. 
Zvýšená komunikácia ohľadom významu zachovania ZUŠ smerom k Ministerstvu školstva, 
Vláde SR a ďalším inštitúciám. 
Skvalitňovanie vyučovacieho 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. 
Presadzovanie uspokojovania potrieb a želaní potenciálnych žiakov a ich rodičov. 
Získanie prostriedkov na zakúpenie kopírovacieho prístroja pre potreby pedagógov. 
Získanie sponzorov na darovanie event stanu (záhrada) a premietacieho plátna (súčasť 
projektora). 

 
Ohrozenia 
 
Pretrvávajúce nízke finančné ohodnotenie práce pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov v školstve. 
Hrozba normatívneho financovania. 
Nedostatočný počet uchádzačov o štúdium z hľadiska preferencie iných atraktívnych 
spopularizovaných činností. 
Zvýšenie počtu súkromných umeleckých škôl ako konkurencie pre štátne ZUŠ. 
Nezáujem spoločnosti venovať potrebe existencie ZUŠ pozornosť. 
Ľahostajnosť k riešeniu problematiky nízkych rozpočtov pre ZUŠ a ohrozujúci stav 
znižovania rozpočtov. 
Nezáujem sponzorov o podporu vzdelávacích inštitúcií. 
Nedostatok žiakov vplyvom demografického vývoja. 



Rastúce ceny tovarov a služieb = zvýšené náklady ZUŠ na prevádzku. 
Nemožnosť ďalšieho rozvoja škôl vplyvom obmedzujúcich skutočností vyplývajúcich 
z nízkeho financovania. 

 
Návrhy opatrení vo veľkej miere závisia od finančných prostriedkov pridelených škole 
z rozpočtu mesta. Škola vyvíja úsilie o zabezpečenie chodu a rozvoja školy aj za daných 
podmienok. Komunikuje s rodičmi,  a oslovuje sponzorov, žiada o pridelenie finančných 
prostriedkov z grantov na pomoc škole. Očakáva však od zriaďovateľa pomoc v naliehavých 
situáciách, ktoré majú charakter havárií (ako napr. život ohrozujúci stav stromov na 
pozemkoch v okolí obidvoch budov školy), nakoľko nedostatok finančných prostriedkov 
v rozpočte školy zväzuje riaditeľke ruky pri riešení týchto naliehavých problémov. 
 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí:  
1. Lucia Strížencová  Konzervatórium Bratislava 
2. Danielle Ferreira   ŠÚV J. Vydru 
3. Monika Tóthová   ŠÚV J. Vydru 
4. Viktória Wallnerová  SŠScV 
5. Vivien Filadelfiová  SŠScV 
6. Lenka Repková    SpgŠ 

 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí : 
1. Dávid Kurinec   VŠVU - sklo  
2. Paulína Mesiarová  VŠVU 
3. Zuzana Púcha   ČVUT – FA Praha 
4. Juraj Kiaček   STU FA 
5. Patrik Baxa   STU FA 
6. Lucia Šmatláková  VŠMU 
 
 
XI. Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Škola zabezpečuje podmienky na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody 
a výkonnosti nasledovne: 

- ukladá pedagógom ako aj žiakom, aby na vyučovanie prichádzali z časovým 
predstihom, aby sa na dané vyučovanie pripravili a nevystavovali sa tak 
neprimeranému stresu 

- pedagógovia školy vo svojich rozvrhoch povinne vykazujú prestávky, ktoré využívajú 
na prípravy na ďalšie vyučovacie predmety, občerstvenie a psychorelax 

- vedenie školy upozorňuje oznamami na chodbách, aby návštevníci školy a najmä 
rodičia čakajúci na deti zachovali v čase vyučovania na chodbách ticho v záujme 
sústredeného vyučovania 

- riaditeľka školy zabezpečuje pre pedagógov psychologické poradenstvo ako získanie 
poznatkov o metódach a technikách ako sa vysporiadať so stresom a pohybovo-
relaxačný deň v tanečnej sále školy pod vedením pedagóga tanca 



 
2. Spolupráca školy  
 
Spolupráca s rodičmi 

Škola počas celého školského roka komunikovala s rodičmi žiakov, pravidelne ich 
pozývala na podujatia, rodičovské aktívy a Plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri 
ZUŠ v snahe informovať ich o dianí školy, smerovaní školy a tým o podmienkach v akých sa 
vzdelávajú ich deti. Rodičia so záujmom napĺňali koncertné sály, zaujímali sa o napredovanie 
ich detí prejavovali svoju spokojnosť 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 tlače, poskytnutím občerstvenia pre žiakov pri triednych 
koncertoch, či pri návšteve hostí zo zahraničia. Rodičia z lekárskych pozícií pravidelne 
dopĺňajú lekárničku školy. Na zbližovanie rodičov so školou bolo plánované podujatie „Som 
nadaný po tebe“, kde rodičia vystupovali spoločne so svojimi deťmi. Rodičia prejavili svoju 
spolupatričnosť ku škole výškou odvedených 2% z dane. Rodičia poskytli škole pomoc aj vo 
forme bezplatnej právnickej služby Škubla & partners, či opráv, ktoré škola neuhrádzala (Ing. 
Šablatúra). Významnou pomocou v čase osláv 55. výročia školy boli sponzorské dary o pani 
Jany Prágerovej vo forme recepcie po premiére DHR Malý Princ a recepcie po galakoncerte 
Retro v Gala. Pán Martin Hantabál na vlastné náklady zriadil priestor na webe slúžiaci na 
komunikovanie všetkých udalostí spojených s prípravami a predstaveniami predstavenia Malý 
Princ, počas skúšok a predstavení točil záznamy, z ktorých pripravil reprezentatívny materiál, 
ktorý tvoril súčasť predstavenia reprízy Malý Princ. Pani Silvia Bobocká sponzorsky 
venovala kvetinové dary pre zahraničných hostí pri príležitosti slávnostného galakoncertu 
a pani Ľubomíra Gertler kvetinové dary pre absolventov školy. Uvedomujúc si finančné 
problémy školstva často poskytujú bezodplatne odvozy žiakov na súťaže a iné podujatia. 
Zabezpečujú často  aj odvoz techniky a hudobných nástrojov na miesto konania podujatia.  
 
Spolupráca so ZO OZ pri ZUŠ Ľudovíta Rajtera 

Škola v zmysle zákonov komunikuje so ZO OZ a dohaduje pracovné podmienky pre 
zamestnancov školy, čo deklaruje v Kolektívnej zmluve ZUŠ.  
 
 
Spolupráca s právnickými osobami, OZ 
 
Rodičovské združenie pri ZUŠ Ľudovíta Rajtera – OZ  

RZ spravuje finančné príspevky rodičov a pokrýva náklady školy na realizáciu 
podujatí, opravy a kúpu hudobných nástrojov, tvorbu propagačných materiálov školy, 
účastnícke a ďalšie výdavky súvisiace s účasťou žiakov na súťažiach a prehliadkach, 
financuje náklady na prenájom koncertných sál, uhrádza náklady na vstupenky žiakov na 
kultúrne podujatia, čiastočne uhrádza kopírovanie programov a občerstvenie pre žiakov na 
triednych koncertoch a koncertoch PŠ, tiež darčeky a občerstvenie pre absolventov školy. 
Podieľa sa na zakupovaní kvetinových a ďalších darov pre hostí z iných škôl a zo zahraničia. 
Poskytuje prostriedky na opravu hudobných nástrojov a na zakúpenie učebných pomôcok do 
všetkých odborov. Uvoľňuje financie na opravu a zakúpenie nových tanečných kostýmov. 
Spravuje prostriedky VO, ktoré rodičia darujú škole ako finančnú pomoc na zakúpenie 
pracovného materiálu pre VO. RZ významne zastrešovalo všetky výročné podujatia školy 
a zvlášť zodpovedne sa postavilo k zabezpečeniu finančných prostriedkov na prípravu 
a realizáciu DHR Malý Princ.  
 
Spolupráca s mestskými organizáciami 



Magistrát hlavného mesta Bratislavy sa významnou mierou podieľal na práci školy 
a jej existencii. Rozpočtom pokrýval náklady na školskú prevádzku, mzdy zamestnancov 
školy, služby a iné výdavky. Konkrétne sa záujem o prácu školy prejavil prijatím záštity nad 
podujatím DHR Malý Princ, Výborná spolupráca sa prejavila počas dní „Bratislava pre 
všetkých“, kedy mesto vytvorilo podmienky na prezentáciu školy a zároveň zužitkovalo 
potenciál školy vytvoriť hodnotný kultúrny program pre návštevníkov mesta. BKIS sa stalo 
partnerom pri realizácii DHR Malý Princ. Magistrát hl. mesta Bratislavy vyzval školu na 4 
spoločné podujatia.  
 
Iná spolupráca 

V hodnotení splnenia plánu práce školy sú zadefinované aj ďalšie formy spolupráce 
ako s domovmi dôchodcov, penziónmi, materskými školami, základnými školami, 
gymnáziami, strednými odbornými školami, pedagogickými fakultami, Konzervatóriom, 
Tanečným konzervatóriom, VŠMU, VŠVU, Fakultou sociálnych vied, Gymnáziom 
Metodova, ZŠ Uršulínky, Kultúrnymi inštitútmi Bulharska a Francúzska, Kubánskym 
veľvyslanectvom, Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí, Vedeckou 
spoločnosťou, Bratislavskou teplárenskou spoločnosťou, IWCB, BKIS a inými 
organizáciami.  
 
 

Správa 
o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Hálkova 56, Bratislava  
za školský rok 2011/2012 

 
 I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
b) Zriaďovateľ: 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  

 
c) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 
Volebné obdobie: 2009 - 2013       
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Viktória Isteníková, štatutárny zástupca 
 
d) Údaje o rade školy  
Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Hálkova 56, Bratislava 
Funkčné obdobie RŠ od 06.07. 2008 – 06. 07.2012  
Štatút RŠ bol schválený 10.10.2005 
Doplňujúce voľby do RŠ sa konali 24. 11. 2011.  
Volili sa 2 zástupcovia za rodičov a 1 zástupca za nepedagogických zamestnancov. 



RŠ pri ZUŠ Hálkova 56 pracovala od 24. 11. 2011 v tomto zložení: 
 
zvolení zástupcovia  za pedagógov:   
Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. - predseda 
Mgr. Silvia Čierniková 
 
zvolení zástupcovia  za  rodičov :  
Mgr. Iveta Syneková -  podpredseda 
Ing. Stanislava Dräxlerová 
Ing. Marián Stolárik (nový člen) 
JUDr. Henrich Klačanský (nový člen) 
 
zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov. 
Mária Sopociová (nový člen) 
 
delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:    
Ing. Klaudia Košíková 
Ing. Libor Gašpierik  
Ing. Branislav Feješ 
Mgr. František Poul  
 
V šk. r. 2011/ 2012 zasadala RŠ  dvakrát  a vyjadrovala sa k základným bodom programu: 
 
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ  v šk. 

r. 2010 /2011Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2010 
- Návrh rozpočtu na rok 2011 
. Stav počtu žiakov k štatistickému zberu  (september 2011) 
- Čiastočná úhrada nákladov so štúdiom za 1. polrok 2011 
- Novovzniknutý študijný predmet  (Počítačová grafika) 
- Plán práce na šk. r. 2010 /2011 
- Spolupráca pri organizovaní speváckej súťaže „Hľadá sa muzikálová hviezda“ 
- Návrh Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2011 / 2012 
-  Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  

výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
 

e) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Pedagogická rada 
Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2011 / 2012 celkom 9 krát:  
v termínoch - 29.8.2011, 5.9.2011, 20.9.2011, 22.11.2011, 24.1.2012, 24.4.2012,22.5.2012, 
19.6.2012, 2.7.2012.  

Základnými témami rokovaní boli:  
- Schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými 

dokumentmi  
- Organizácia školského roka 
- Plán práce na školský rok 2011/2012 a jeho plnenie, rozdelenie pracovných úloh 
- Vyhodnotenia 
- Konferencie 
- Informácie rôzneho charakteru v oblasti školstva a legislatívy 



Umelecká rada 
Umelecká rada zasadala  v školskom roku 4 krát, 
- v termínoch- 22.9.2011, 1.12. 2011, 25.4.2012, 23.5.2012.  
- vyjadrovala sa k aktuálnymi a dôležitým témam vyučovacieho procesu 
- riešila otázky umeleckej prezentácie absolventov  a ostatných žiakov školy 
- riešila požiadavky vyplývajúce z bežného vyučovacieho procesu na škole 

Predmetové komisie 
Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2011 / 2012 pracovalo 9 predmetových komisií, 
ktoré sú metodickým  orgánom vedenia školy: 
- Hra na dychových  nástrojoch 
- Spev a korepetície 
- Hra na husliach 
- Hra na violončele a gitare 
- Hra na klavíri 
- Hra na keyboarde, akordeóne , bicích nástrojoch a kapela 
- Hudobná náuka 
- ýtvarný odbor 
- Literárno-dramatický odbor a Tanečný odbor  
PK zasadali najmenej 4 krát ročne a vyjadrovali sa k aktuálnym otázkam vyučovacieho 
procesu na škole riešili podľa dôležitosti  svoje individuálne a špecifické úlohy v rámci  
oddelení. 

 
II. Údaje o žiakoch školy  
 
Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch  ZUŠ 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2011 (zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD): 

Prípravné štúdium:  76   z toho deti MŠ : 28 
HUDOBNÝ ODBOR    z toho absolventi k 30.6.2012: 69 
I.stupeň:  229  
II. stupeň:  72 
ŠPD:    69  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 5 
 
TANEČNÝ ODBOR    z toho absolventi k 30.6.2012: 0 
I.stupeň:  20  
II. stupeň:  0  
ŠPD:    0  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 0 
 
VÝTVARNÝ ODBOR   z toho absolventi k 30.6.2012: 35 
I.stupeň:  142  
II. stupeň:  7  
ŠPD:    9  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 0 
 
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR  z toho absolventi k 30.6.2012: 5 
I.stupeň:  24  
II. stupeň:  17  



ŠPD:    2  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 0 
 
Spolu stav k 30. 06. 2012 : 677 
Novoprijatí žiaci  k 15.9.2011: 238 
 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie  pre ZUŠ 
 
Prospeli s vyznamenaním:  539  žiakov (január  / 2012) 
    520 žiakov (jún / 2012) 
Prospeli:    61 žiakov (január / 2012)  
    63 žiakov (jún / 2012) 
Neprospeli:    1 (január / 2012) 
        1 (jún / 2012) 
Neklasifikovaní :   6 žiakov (január / 2012)  
    5 žiakov (jún / 2012) 
V základnej umeleckej škole prevažuje vlastný záujem žiakov umelecky sa vzdelávať. 
Vychádzame z individuálnych predpokladov a daností žiakov a tomu zodpovedajú aj 
výsledky hodnotenia .  
Žiaka okrem známky veľmi motivuje aj slovné hodnotenie a prezentácia nadobudnutých 
vedomostí a zručností na verejnosti.  
V ZUŠ vychádzame zo štvorstupňovej klasifikácie a na základe výsledkov sú podľa nej žiaci 
hodnotení.  
Neklasifikovaní  boli v školskom roku 2011 / 2012 tí, ktorí na vlastnú žiadosť zo zdravotných, 
alebo iných vážnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zúčastnili opravnej skúšky 
z hudobnej náuky do 15. 9. 2012. 
 
Novozaložené študijné učebné odbory a ich zameranie školskom  roku 2011/2012 – Základy 
Počítačovej grafiky 
 
Na ZUŠ by sme nemali ignorovať vizuálne elektronické médiá, ktoré sa čoraz viac presadzujú 
v každom smere života, v kultúre a v rôznych oblastiach výtvarného umenia. Počítačová 
gramotnosť je dnes samozrejmosťou, ale jej výtvarnú vizuálnu stránku treba rozvíjať ako 
každú inú oblasť výtvarnej kultúry. Je dôležité, aby sa žiaci aj tu naučili rozpoznať výtvarnú 
kvalitu a skúšali ju sami vytvárať. Technické zvládnutie problematiky nestačí,  nesmie sa 
vytratiť výtvarné myslenie a cítenie.  Digitálne technológie nemajú mať ambíciu nahrádzať 
klasickú výtvarnú výučbu, ale ju majú rozširovať. Používanie digitálnych médií, počítačov 
a internetu  ponúka veľa možností ako ich zapájať do vyučovacieho procesu, čím sa dá 
výrazne skvalitniť motivácia žiakov.  
Internet, ako moderný inšpiračný zdroj, je pohotovým nástrojom na vyhľadávanie množstva 
ukážok výtvarných diel, techník, pracovných postupov a námetov. Je tiež zdrojom nových 
informácií, umožňuje virtuálny prístup do galérií a múzeí celého sveta. Takáto motivácia má 
logicky väčší predpoklad zaujať dnešného žiaka než ukážky z často zastaraných kníh. 
Pomocou počítača sa taktiež dá v triede umocniť špecifická atmosféra hudbou, napr. pri 
témach, ktoré sú s hudbou spojené, pustiť žiakom náučný film, či video.    
Počítače sú vo výtvarnom odbore nevyhnutné aj pre prácu pedagógov, ktorí ich  ocenia pri 
príprave na vyučovanie (získanie motivačných inšpirácií a ukážok z internetu, tvorba 
prezentácií na konkrétne témy, zhromažďovanie materiálov o výtvarných problematikách,  
technikách, a pod.).  



Sú potrebné  tiež pri tvorbe digitálneho archívu najlepších žiackych prác, ktoré môžu byť 
takto jednoducho a promptne použité pri výrobe plagátov, pozvánok a virtuálnej prezentácii 
školy. Umožňujú výučbu základov počítačovej grafiky s použitím žiackych prác a písma, 
finalizáciu a vizualizáciu návrhov, predovšetkým v priestorových disciplínach a v dizajne. 
Výučba základov počítačovej grafiky sa realizuje v rámci základného štúdia plošného 
vytvárania ako rozširujúca disciplína (učebný plán č. 52, 53). Učebné plány na tento typ 
štúdia umožňujú pridať 12 hodín ročne na rozširujúce predmety. Perspektívne sa môže 
výučba špecializovaných predmetov v prípade mimoriadneho záujmu rozšíriť. 
Edukačný proces zohľadňuje štátny vzdelávací program a jeho metodické rady na podnety 
elektronických médií. 
Základy počítačovej grafiky,  podľa stupňa vedomostí žiakov, zahŕňajú prácu s písmom, 
textom, kreslenie a maľovanie pomocou PC, základné operácie s obrázkom, jeho digitálne 
úpravy a transformácie, spracovanie a montáž obrazu, použitie vrstiev a filtrov, ktorých 
konečným výstupom je pozvánka, plagát či iná propagačná grafika.  
Cieľom je hravou formou kreatívne pracovať s výtvarným jazykom v digitálnom prostredí. 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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HO 37 38 24 9 0 
TO 1 1 1 0 0 

LDO 2 2 2 0 0 

VO 3 3 1 0 0 

Spolu: 43 44 28 9 0 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Vyučovací proces v ZUŠ Hálkova 56 prebiehal pod vedením všetkých kvalifikovaných 
pedagogických zamestnancov. 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

 
V školskom roku 2011 / 2012 sa zapojili 3 zamestnanci do plánu kontinuálneho vzdelávania. . 
Na tému Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností  absolvoval na 



MPC BA aktualizačné vzdelávanie 1 pedagogický zamestnanec. Funkčné inovačné 
vzdelávanie na tému Inovácia v riadení školy absolvovala riaditeľka školy  a zástupkyňa 
riaditeľky v apríli  2012. 
 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukončilo 
Začiatok 

vzdelávania 
Koniec 

vzdelávania 

Adaptačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Aktualizačné 1 1 Apríl 2011 Máj 2012 

Funkčné inovačné 
vzdelávanie 

2 2 
September 

2010 
Apríl 2012 

 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  
 
Za dlhoročnú  a tvorivú pedagogickú činnosť , vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého 
vzdelávania bola  pri príležitosti Dňa učiteľov na návrh riaditeľky školy ocenená primátorom 
hlavného mesta Bratislavy  dlhoročná učiteľka hry na klavíri Eleonóra Holecová. 
Na stretnutí  primátora s talentovanou mládežou mesta Bratislavy bolo udelené ocenenie 
žiačke Kataríne Trenčanovej v hre na flaute a jej  učiteľke  Mgr. Dagmar Skalickej. 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
Naši žiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2011 / 2012 zapojili a zúčastnili sa na mnohých 
súťažiach medzinárodného a celoštátneho charakteru. Podrobné vyhodnotenie je uvedené 
v tabuľke Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila. Mimoriadne výsledky so svojimi 
žiakmi dosiahli Mgr. art. Helena Adamovičová - dramatický odbor,   Katarína Kuzmová, 
akad. maliarka, Mgr. Dagmar Skalická - hra na zobcovej a priečnej flaute, Mgr. art. Katarína 
Grečová - Brejková, ArtD.- štvorručná hra na klavíri, Mgr. art. Alena Heribanová - hra na 
husliach . 

Nepedagogickí zamestnanci k 30.6.2012 
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IV. Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
SÚŤAŽE 

Názov aktivity školy Počet 
účastník
ov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

11. 10. 2011  
BOHÚŇOVA PALETA 
2011 - 14 . ročník 
medzinárodnej výtvarnej 
súťaže ,  
DOLNÝ KUBÍN 

1 žiačka Alexandra Valašíková - strieborné pásmo, 
pedagóg Kuzmová 

10. – 12. 11.2011 
MEDZINÁRODNÝ 
FESTIVAL POÉZIE, 
VALAŠSKÉ MEZI ŘÍČÍ 

1 žiačka Dominika Susková - 9. miesto  
pedagóg  Adamovičová 
 

12. 3. 2012 - LIDICE 2012 
40. roč. medzinár. detskej 
výtvarnej súťaže –Divadlo, 
loutka,pohádka, 
LIDICE 

10 

žiakov 

Odoslaných 10 výtvarných prác 

pedagóg Čierniková 

MEDZINÁRODNÁ 
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 
„VŽDY ZELENÁ...“, 
TORUŇ - POLSKO 

10 

žiakov 

Bol zaslaný diplom škole za účasť 

23. – 25. 11. 2011 –
ČAROVNÁ FLAUTA 
2011 
10. ročník celoslovenskej 
súťaže v hre na zobcovej 
flaute a drevených  
dychových nástrojoch, 
ZUŠ NIŽNÁ  

4 žiačky Simona Jexová - 1. miesto v v 2. kat.- priečna flauta 
pedagóg Zapletalová 
Katarína Tren čanová- 1. miesto v 5. kat.- priečna 
flauta 
pedagóg Skalická 
Martina Fecková.- 1. miesto v 4. kat . zobcová flauta 
Katarína Czaková- 1. miesto v 4. kat. - zobcová flauta 
pedagóg Košický 
korepetítor Maskalíková 

26. – 27. 4. 2012 – 
SCHNEIDEROVA 
TRNAVA 2012 
12. ročník celoslovenskej 
interpretačnej súťaže 
žiakov ZUŠ, ZUŠ 
A MESTO TRNAVA 

 

 

3 žiaci 

Matúš Farkaš , bronzové pásmo, husle 
pedagóg Heribanová, korepetítor Miko 
Katarína Šmigová a Lukáš Rajnoha, zlaté pásmo, 
štvorručná hra na klavíri 
pedagóg Grečová - Brejková 

18. 5. 2012 – 
NITRIANSKA LUTNA 
2012 
12. ročník celoslovenskej 
hudobno-interpretačnej 
súťaže s medzinárodnou 
účasťou v komorných 
zoskupeniach, NITRA  

4 žiačky Laura Morav číková a Karin Podhorcová, 2. miesto 
flautové duo 
Katarína Tren čanová a Yvetta Kajanová, účasť 
pedagóg Skalická 



SÚŤAŽE 

Názov aktivity školy Počet 
účastník
ov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

25.5.2012 –  
PIANO V MODERNOM 
RYTME 
Celoslovenská klavírna 
súťaž modernej populárnej 
hudby pre žiakov ZUŠ, 
ZUŠ BOJNICE 

4 žiaci Olívia Krivá ňová - strieborné pásmo, hra na klavíri 
pedagóg Mozolíková 
Dorota Kozárová a Monika Vrábliková - strieborné 
pásmo, štvorručná hra na klavíri 
Matúš Majer - bronzové pásmo, hra na klavíri 
pedagóg Malatinský 

3.- 4. 12. 2011  
18. CELOSLOVENSKÝ 
FESTIVAL POÉZIE 
„BENIAKOVE 
CHYNORANY“  

1 žiak Maximilián Sobek - 3. miesto a Cenu za objavnú 
dramaturgiu a invenčnú interpretáciu poézie 
pedagóg Adamovičová 

21. 6. 2012-  
„HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN“  
58. ročník - celoslovenské  
kolo prehliadky a súťaž  
v umeleckom  prednese  
poézie. DOLNÝ KUBÍN  

1 žiačka Dominika Susková - 1. miesto  
pedagóg  Adamovičová 
 

1.- 2. 12. 2011 
 „DNI MILOŠA 
RUPPELDTA“,   
3. ročník súťaže v hre na 
štvorručnom klavíri  
a v sólovom klasickom 
speve, ZUŠ MILOŠA 
RUPPELDTA, 
BRATISLAVA  

8 žiakov 1. 12. 2011- hra na štvoručnom klavíri 
Katarína Šmigová a Lukáš Rajnoha, 2. miesto, 
pedagóg Grečová-Brejková 
2.12.2011 - sólový klasický spev 
Simona Augustovičová - čestné uznanie 
Miroslava Hargašová -  účasť na súťaži 
Dorota Kozárová - účasť na súťaži 
Ema Hergottová - účasť na súťaži 
Monika Vrábliková  - účasť na súťaži 
Cristina Clementoni - účasť na súťaži 
pedagóg Štefániková 
Ema Jurčišinová - 2. miesto 
Daniel Hurinský- účasť na súťaži 
pedagóg Matejdesová 
Lívia Kla čanská - čestné uznanie 
Johana Eva Brezovská - účasť na súťaži  
Barbora Šajbidorová - účasť na súťaži 
pedagóg Plesníková 
Dana Váry - účasť na súťaži 
pedagóg Kocán 
korepetítorky: Maskalíková, Hluchá 

18. 4. 2012 
MAĽOVANÁ ZUŠ-KA,  
8. ročník výtvarnej 
celoslovenskej súťaže, 
ZUŠ J. CIKKERA 
BANSKÁ BYSTRICA , 

5 žiakov Alica Dúbravická - diplom  
pedagóg  Čierniková 



SÚŤAŽE 

Názov aktivity školy Počet 
účastník
ov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

15. 12 2011 
 „...A SLOVO BOLO 
U BOHA...“,  krajské kolo 
19. ročníka recitačnej 
súťaže, SPOJENÁ 
ŠKOLA VINCENTA DE 
PAUL, BRATISLAVA 

3 žiaci 

 

 

 

Maximilián Sobek -1. miesto, prednes poézie 
Erika Rajtová - 3. miesto, prednes poézie 
Diana Šablicová - 3.miesto, prednes poézie 
pedagóg Adamovičová 

26. - 27. 11. 2011 
„PREŠPORSKÝ 
PAGANINI“,   
15. ročník súťažnej 
prehliadky žiakov ZUŠ 
v hre na husliach, Miestny 
úrad MČ Bratislava- Staré 
Mesto, ZICHYHO 
PALÁC, BA 

2 žiaci Olívia Krivá ňová - 2. miesto  
Matúš Farkaš - účasť na súťaži  
pedagóg Heribanová 
korepetítorka: Hluchá 
 
 

11. 2. 2012 – 
„...A SLOVO BOLO 
U BOHA...“,  celoslovenské  
kolo 19. ročníka recitačnej 
súťaže, BRATISLAVA  

1 žiak Maximilián Sobek -1. miesto , prednes poézie 
pedagóg Adamovičová 

1. 3. 2012  
58. HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN  
Okresné  kolo postupovej 
súťaže a 
prehliadky, MOS 
MODRA  

1 žiak Maximilián Sobek -1. miesto , prednes poézie a prózy 
pedagóg Adamovičová 

13. 4. 2012 - 
4. ročník husľovej súťaže 
Rudolfa Országa, ZUŠ J. L. 
BELLU V KREMNICI 

4 žiaci Matúš Farkaš - zlaté pásmo v I. kategórii 
Olívia Krivá ňová - zlaté pásmo v II. kategórii 
Ema Jurčišinová - bronzové pásmo v I. kategórii 
Martina Vrábliková  - bronzové pásmo v I. kategórii 
pedagóg Heribanová 
korepetítor Miko 

24. 4. 2012  - 
58. HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN  
Krajské kolo postupovej 
súťaže a prehliadky, MOS 
MODRA 

2 žiaci Dominika Susková - 1. miesto  
Maximilián Sobek - 3. miesto 
pedagóg  Adamovičová 
 

15.4. 2012 –  
prehliadka divadla mladých 
„TLMA ČSKÉ 
ČINOHRANIE“ 
PEZINOK 

3 žiaci Hra „Pytačky od A. P. Čechova 
pedagóg Adamovičová 



SÚŤAŽE 

Názov aktivity školy Počet 
účastník
ov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

15. 10. 2011 – 
DETSKÁ SPEVÁCKA 
SÚŤAŽ  
„JESIENKA“ 
5. ročník, Country Limit  
Club, PRIEVIDZA 

1 žiačka Lívia Kla čanská - 2. miesto 
pedagóg Plesníková 
 

19. – 20. 4. 2012 
REGIONÁLNA 
SÚŤAŽNÁ 
PREHLIADKA 
V ŠTVORRUČNEJ HRE 
NA KLAVÍRI ,  
17. ročník , ZUŠ Ferka 
Špániho, ŽILINA  

2 žiaci Katarína Šmigová a Lukáš Rajnoha, zlaté pásmo, 
štvorručná hra na klavíri 
pedagóg Grečová - Brejková 

Výtvarná súťaž 
„DOTYKY PAPIERA“, 
Spoločnosť Antalis 

15 žiakov Nina Jankovičová - 1. miesto 
pedagóg Kuzmová 

Výtvarná súťaž 
„KONÍK A MÔJ 
PRIATEĽ“, 
1. ročník, LUČENEC 

3 žiaci Michal Lauro  - 2. miesto 
Kristína Bončová - 3. miesto 
pedagóg Kuzmová 

26. 5. 2012- 
 „HĽADÁ SA 
MUZIKÁLOVÁ 
HVIEZDA“   
spevácka súťaž žiakov 
Bratislavských ZUŠ a ZUŠ 
Bratislavského kraja- 8. 
ročník, 
ZUŠ HÁLKOVA , 
BRATISLAVA 

15 žiakov Lívia Kla čanská - 1. miesto  
Sára Lovecká - Cena riaditeľky školy 
pedagóg Plesníková 
Debora Ďurišková - 1. miesto 
Martina Reptová - 2. miesto 
pedagóg Solotruková 
Veronika Bubničová - 2. miesto 
pedagóg Kiráľová 
René Schleifer - 3. miesto 
pedagóg Žilíková 
korepetítori: Maskalíková, Hluchá, Miko 

 
 

KONCERTY, PODUJATIA 

10. 10. 2011 
koncert „KYTICA 
POZDRAVOV“ 
spoločný koncert žiakov 
ZUŠ pri príležitosti ocenenia 
seniorov primátorom hl.m., 
ZRKADLOVÁ SIE Ň 
PRIMACIÁLNEHO 
PALÁCA 

4 žiaci Simona Jexová, Martina Fecková, Katarína Šmigová, 
Lukáš Rajnoha 
pedagógovia : Zapletalová, Košický, Grečová - 
Brejková 
korepetítorka: Maskalíková 



KONCERTY, PODUJATIA 

28. 11. 2011 
„NÁVRATY 
Z MORAVY“ 
prehliadka recitátorov, 
víťazov súťaží z ćiech 
a Slovenska, 
ČESKÉ CENTRUM 
V BRATISLAVE 

1 žiačka Dominika Susková  
pedagóg  Adamovičová 
 

7. 12. 2011- Vystúpenie 

v klube dôchodcov 

„ZLATÝ DÁŽ Ď“,   

TEPLICKÁ UL. 

6 žiakov Martina Fecková, Katarína Czaková, Maximilián 
Sobek, Martina Mydlová, Danica Rusnáková, 
Dominika Susková 
pedagógovia: Skalická, Košický, Adamovičová 

8.12.2012 
Koncert na SOŠ 
Farského v BA  pri 
príležitosti dňa drogovej 
prevencie 

5 žiačok Nina Balaščáková, Monika Vrábliková, Dorota 
Kozárová, Hana Arnold, Ema Hergottová  
pedagóg Štefániková 

10. 12. 2012 
VIANO ČNÉ TVORIVÉ  

DIELNE 
JUSTIHO SIEŇ 
Primaciálneho paláca 

15 

žiakov 

pedagógovia: Kuzmová, Čierniková, Moravčíková 

16. 12. 2012 
KONCERT 
VIANO ČNÝCH ŽELANÍ 
ŽIAKOV BRATISL.ZU Ś -
ZRKADLOVÁ SIEŇ 
Primaciálneho paláca 

17 
žiakov 

Martina Reptová, sólo spev 
Spevácky zbor 
pedagógovia : Solotruková, Kiráľová 
korepetítorka: Hluchá 

22. 12. 2011  
VYSTÚPENIE V DOME 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V ĆATAJI 

4 žiaci Laura Morav číková, Katarína Trenčanová, Yvetta 
Kajanová, Jana Šubrová 
pedagógovia: Skalická, Kiráľová 

21. 4. 2012 
„BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH “ koncert 
v PÁLFFYHO PALÁCI  

10 
žiakov 

sólisti 
pedagógovia : Skalická, Plesníková, Orem, Holecová, 
Štefániková 
korepetítorka: Hluchá 

21. 4. 2012 
BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH“-  koncert na 
HLAVNOM NÁMESTÍ  

12 
žiakov 

Vystúpenie školskej žiackej kapely a sólistov 
pedagógovia : Sawicz, Kiráľová, Skalická, Čermák, 
Malatinský 

21. 4. 2012 
„BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH“- 
ZRKADLOVÁ SIE Ň 
Primaciálneho paláca 

15 
žiakov 

žiaci sláčikového súboru a sólisti 
pedagógovia : Heribanová, Rychlová, Zapletalová, 
Košický, Plesníková, Solotruková, Grečová - 
Brejková 
korepetítori: Hluchá, Miko 



KONCERTY, PODUJATIA 

21. 4. 2012 
„BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH“-  
stánok na Hlavnom námestí 
 

10 
žiakov 

stánok na Hlavnom námestí - práca s deťmi, 
celodenná akcia, pp. uč. Kuzmová, Moravčíková, 
Čierniková, Bubeníčková, Isteníková 

21. 4. 2012  
„BRATISLAVA O ČAMI 
DETÍ“ 
výstava prác źiakov vo 
 v autobuse pred starou 
budovou SND 

15 
žiakov 

žiaci pedagógov : pp. uč. Kuzmová, Moravčíková, 
Čierniková 

15. 5. 2012 
JARNÝ KONCERT PRE 
SENIOROV,vystúpili žiaci 
Bratislavských ZUŠ 
ZRKADLOVÁ SIEŇ 
Primaciálneho paláca 

1 žiačka Martina Reptová - spev 
pedagóg: Solotruková 
korepetítorka: Hluchá 

 5.6.- 15. 6. 2012 
ŠTETCOM A FARBAMI 
PROTI DROGÁM “. 
výstava žiakov VO 
v Stredisku kultúry na 
Vajnorskej ul., BA 

48 
žiakov 

pedagógovia: Kuzmová, Moravčíková, Čierniková 

16. 5. 2012 
VYSTÚPENIE  V KLUBE 
DÔCHODCOV „ZLATÝ 
DÁŽĎ, Teplická ul.,BA 

9 žiakov Martina Fecková, Sabina Jexová, Danica Rusnáková, 
Lucia Talabová, Laura Moravčíková, Debora 
Ďurišková, Veronika Petrušková, Lucia Šramová 
pedagógovia: Skalická, Košický, Martináková,Veselý 
 

25. 5. 2012  
VYSTÚPENIE V DOME 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V ĆATAJI 

4 žiaci Laura Morav číková, Katarína Trenčanová,  
Yvetta Kajanová, Jana Šubrová 
pedagógovia: Skalická, Kiráľová 

27. 6. 2012 
„MÔJ STARÝ RODI Č 
A JA „ 
Výstava prác žiakov VO na 
Úrade verejného 
zdravotníctva SR, 
TRNAVSKÁ UL. V BA 

24 
žiakov 

pedagógovia.: Kuzmová, Moravčíková, Čierniková 

SEMINÁRE PRE PEDAGÓGOV  

Dátum, miesto konania Názov aktivity Zúčastnení pedagógovia 

EPTA, 23. – 25. 8.2011 
VŠMU Zochova,BA 

Seminár pre 
pedagógov hry na 
klavíri 

Všetci učitelia klavírneho oddelenia 

26.9.2011 
ZUŠ Sklenárova,BA 

Seminár pre 
pedagógov hry na 
husliach 

Heribanová, Sárközi 

21.10.2011 
VŠMU Zochova 

Seminár pre 
pedagógov hry na 
klavíri 

Malatinský, Grečová - Brejková, Kohútek, 

Kohútková, Hatríková 



KONCERTY, PODUJATIA 

12.-13.11.2011 
Štátne konzervatórium, 
Tolstého, BA 

Seminár pre 
pedagógov hry na 
zobcovej flaute 

Skalická 

19.3.2012 
Štátne konzervatórium, 
Tolstého, BA 

Seminár pre 
pedagógov hry na 
husliach 

Bložonová 

27.4.2012 
ZUŠ Panenská, BA 

Seminár pre 
pedagógov hry na 
saxofóne 

Orem 

22.5.2012 
ZUŠ Hálkova, BA 

Seminár hry na 
elektrickej gitare 

Veselý, Geschwandtnerová, Malovec 

 

 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 

Názov aktivity školy Počet účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

TRIEDNE KONCERTY  37 koncertov 

295 žiakov 

Žiaci predviedli veľmi kvalitné aj 
priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 
komunikácia pedagóga - rodiča, 
odbúravanie trémy u žiakov, 
oboznamovanie sa s repertoárom 
a výkonmi spolužiakov, motivácia 
k lepším výkonom 

INTERNÉ KONCERTY  

 
 
 
 
 
 

24 koncertov 

319 žiakov 

Žiaci predviedli veľmi kvalitné aj 
priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 
komunikácia pedagóga  -rodiča, 
odbúravanie trémy u žiakov, 
oboznamovanie sa s repertoárom 
a výkonmi spolužiakov, motivácia 
k lepším výkonom 

 
VEREJNÉ KONCERTY 

6. 12. 2011 
KONCERT „NA 
MIKULÁŠA“ 
1.vianočný koncert ,  
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 

35 žiakov Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 
žiakom .Prezentácia najlepších výkonov, 
ktoré boli vybrané riaditeľom a členmi 
umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou 
verejnosťou a zástupcami zriaďovateľa. 



VEREJNÉ KONCERTY 

8.12.2011 
VIANO ČNÝ 
KONCERT ŠKOLSKEJ 
KAPELY 
POPULÁRNEJ HUDBY 
 
Koncertná sála školy 
 
 
 

20 žiakov Žiaci predviedli veľmi kvalitné aj 
priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 
komunikácia pedagóga - rodiča, 
odbúravanie trémy u žiakov, 
oboznamovanie sa s repertoárom 
a výkonmi spolužiakov, motivácia 
k lepším výkonom, zvyšovanie záujmu 
o tento druh žánru 

14. 12. 2011 
VIANO ČNÝ BAZÁR 
PRÁC ŽIAKOV VO 
V PRIESTOROCH 
ŠKOLY 

30 žiakov Prezentácia žiakov a pedagógov 
výtvarného odboru pred rodičmi,  žiakmi , 
pedagógmi iných odborov a ostatnou 
verejnosťou. 

15.12.2012 
KONCERT  
„NA LUCIU“ 
2.vianočný koncert , 
Zichyho palác 
 

28 žiakov Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 
žiakom .Prezentácia najlepších výkonov, 
ktoré boli vybrané riaditeľom a členmi 
umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou 
verejnosťou a zástupcami zriaďovateľa 

15.2. 2012 
„FAŠIANGOVÝ 
KONCERT“, 
Koncertná sála školy  
 

52 žiakov Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 
žiakom Prezentácia najlepších výkonov, 
ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou 
verejnosťou v maskách. Spolupráca so 
žiakmi LDO a VO 

27. 3. 2012  
KONCERT 
PEDAGÓGOV PRI 
PRÍLEŽITOSTI D ŇA 
UČITEĽOV- Pálffyho 
palác- Zámocká ulica 

22 pedagógov Prezentácia výkonov pedagógov. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou 
verejnosťou 

14. 5. 2012  
JARNÝ VEREJNÝ 
KONCERT - 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 

38 žiakov Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 
žiakom Prezentácia najlepších výkonov, 
ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou 
verejnosťou 

21. 5.  2012 
POP KONCERT-  
Dom kultúry Ružinov, 
Malá sála 

29 žiakov Prezentácia žiakov oddelenia džezovej 
a tanečnej hudby. Zvyšovanie záujmu 
o tento žáner. 



VEREJNÉ KONCERTY 

30. 5. 2012  
VYSTÚPENIE ŽIAKOV  
LDO 
Kultúrne centrum, Školská 
ul. 

32 žiakov Žiaci predviedli veľmi kvalitné aj 
priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 
komunikácia pedagóga - rodiča, 
odbúravanie trémy u žiakov, 
oboznamovanie sa s repertoárom 
a výkonmi spolužiakov, motivácia 
k lepším výkonom 

25.5.2012 
KONCERT VÍ ŤAZOV  
8. ročníka speváckej 
súťaže „Hľadá sa 
muzikálová  
Koncertná sála školy 

17 žiakov Prezentácia najlepších výkonov 
súťažiacich ohodnotených odbornou 
porotou. 

4. 6. 2012 
 „MÔJ PRVÝ  
KONCERT – 
koncert najmladších 
žiakov školy pri 
príležitosti Dňa detí  
v Pálffyho palác, Zámocká 
ul. , BA 

48 žiakov Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 
žiakom Prezentácia najlepších výkonov, 
ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou 
verejnosťou. Žiaci predviedli veľmi pekné 
výkony, spokojnosť rodičov, komunikácia 
pedagóga  rodiča, odbúravanie trémy 
u žiakov. 

15. 6. 2012 
VEREJNÉ 
VYSTÚPENIE „BOLO 
RAZ...“ ŽIAKOV 
ŠPD  LDO 
sála LDO 

8 žiakov Podporiť zvyšujúci sa záujem o umelecké 
vzdelávanie dospelých. 
Zvyšovanie sebavedomia dospelých 
žiakov a odbúravanie trémy. 
Žiaci predviedli kvalitné výkony pod  
 
vedením pedagóga LDO. 

21.6.2012  
ZÁVEREČNÝ 
KONCERT 
ABSOLVENTOV  
Márie Šinskej,Vladimíry 
Semanovej a Jána  
Cerovkého – spev, 
Koncertná sála ZUŠ 

3 absolventi Zavŕšenie etapy umeleckého vzdelávania. 
Prezentácia práce pedagóga a žiaka 
absolventa pred rodičmi a širokou 
verejnosťou. 

21. 6. 2012 
SPOLOĆNÉ 
VYSTÚPENIE ŽIAKOV 
TO  A LDO, 
sála LDO 

29 žiakov Žiaci predviedli veľmi pekné výkony, 
spokojnosť rodičov, komunikácia 
pedagóga  rodiča, odbúravanie trémy 
u žiakov. 

25. 6. 2012 
 KONCERT ŽIAKOV 
ŠPD 
Zichyho palác  

27 žiakov Podporiť zvyšujúci sa záujem o umelecké 
vzdelávanie dospelých. 
Zvyšovanie sebavedomia dospelých 
žiakov a odbúravanie trémy. 

 



Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

Vyzývateľ 
na 

predkladanie 
projektu, 

resp. vlastný 
projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 

realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 5

6 

 

Koncertná prehliadka 

žiakov bratislavských 

ZUŠ v hre na 

keyboarde, 9. ročník  

 

Výmena skúseností  a odbornej 
umeleckej prípravy žiakov s pedagógmi 
bratislavských ZUŠ v tejto oblasti, 
motivácia žiakov, prezentácia, 
pozitívny ohlas verejnosti najmä 
rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ 
Cieľová skupina: žiaci I. a II. stupňa 
umeleckého vzdelávania na ZUŠ 

14. 3. 2012 

Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 5

6 

 

Spevácka súťaž žiakov 

bratislavských ZUŠ 

a ZUŠ Bratislavského 

kraja „H ľadá sa 

muzikálová hviezda“,  

8. ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej 
umeleckej prípravy žiakov s pedagógmi 
bratislavských ZUŠ v tejto oblasti, 
motivácia žiakov, prezentácia, 
pozitívny ohlas verejnosti najmä 
rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ, 
nadviazanie kontaktov s odborníkmi 
(odborná porota), uplatnenie úspešných 
adeptov súťaže v profesionálnych 
umeleckých telesách, muzikálových 
projektoch a stredných a vysokých 
školách umeleckého zamerania 
Cieľová skupina: žiaci I., II. stupňa 
a ŠPD umeleckého vzdelávania na ZUŠ 

26.5.2012 

Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 5

6 

 

Školská súťaž v hre na 

dychových nástrojoch, 

 5. ročník 

 

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 
Cieľová skupina: žiaci I., II. stupňa 
a ŠPD umeleckého vzdelávania na ZUŠ 

20. 3. 2012 

 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 

V školskom roku 2011 / 2012 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila Štátna školská inšpekcia. 

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

V školskom roku 2011 / 2012 sa v ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila finančná kontrola. 

 



VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu v budovách:  
- Centrálnou budovou je ZUŠ Hálkova 56, v ktorej sídli riaditeľstvo a prebieha výučba 
vovšetkých poskytovaných odboroch. Z kapacitných dôvodov musíme využívať na výučbu 
všetky miestnosti. Na štyroch podlažiach je 28 učební, 1 tanečná sála, 1 koncertná sála 
a 1 zasadacia miestnosť.  
- Na ZŠ s MŠ Česká 10 má škola elokované pracovisko, na ktorom prebieha štúdium 
v hudobnom odbore.  
- Na ZŠ s MŠ Sibírska 39 má ZUŠ elokované pracovisko, na ktorom prebieha výučba 
vovýtvarnom odbore. 

Výhodou týchto elokovaných pracovísk je, že ZUŠ podchytí žiakov týchto základných 
škôl, ktorí potom vo vyšších ročníkoch pokračujú v štúdiu v centrálnej budove. 
Do roku 2008 prebiehal vyučovací proces v sťažených podmienkach, zatekali triedy 
z dôvodu poškodenej strechy, staré a rozpadávajúce okná boli nevyhovujúce, vznikal veľký 
únik tepla a kúrenie bolo spoločné so Špeciálnou základnou školou, Hálkova 54. 
V roku 2008  bola škola zapojená do Investičného projektu hl. mesta. Z tohto projektu bolo 
zabezpečené: zateplenie budovy, nová fasáda, výmena okien, nová plynová  kotolňa, 
maľovanie, nákup a položenie nových podlahových krytín do niektorých tried. 
Po rekonštrukcii sa podmienky vyučovania veľmi zlepšili a škola zaznamenala úsporu na 
energiách. 
Keďže na škole po viacerých menších opravách kanalizačného potrubia i naďalej pretrvávajú 
neustále problémy, je potrebné v najbližšej budúcnosti urobiť jeho rekonštrukciu. Ďalšou 
dôležitou skutočnosťou sú nevyhovujúce opotrebované radiátory, ktorých výmena je tiež 
nevyhnutná.  
V budúcnosti je nevyhnutné myslieť na umiestnenie parkovacej plochy pre rodičov 
a návštevníkov školy. 
Snahou riaditeľstva je získať finančné prostriedky nie len na skultúrnenie, ale aj na odborné 
zabezpečenie jednotlivých priestorov školy: 

- odhlučnenie učební (škola má plne vybavenú špecializovanú učebňu pre výučbu hry na 
bicích nástrojoch, nedostatkom je však, že priestor nie je zabezpečený proti hluku,  

- klimatizácia do koncertnej a tanečnej sály (obidva priestory sú s oknami na západ), 
- nákup výpočtovej techniky, 
- vybavenie tried novými hudobnými nástrojmi a nábytkom. 

V školskom roku 2011/2012 sme na škole vykonali revízie komína 2 krát ročne, revíziu 
kotlov, čiastočnú havarijnú opravu kanalizácie a jej čistenia, deratizáciu 2 krát ročne  
(hradenú z financií ZRŠ),  BOZP a PO - školenie a kontroly. 
Škola priestory neprenajíma, triedy sú plne využité na vyučovací proces, na koncerty a iné 
podujatia školy, ktoré súvisia s učebným procesom. 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2011 

(Túto informáciu zabezpečí škola  aj  priložením Správy o hospodárení za  kalendárny rok 
2011) 

15. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 476.337,68  eur 
16. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 53.831,27  eur 
17. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   
18. Finančné prostriedky získané od rodičov, stav na účte ZRŠ k septembru 2011 : 

 5.886,12 eur 
19. Iné finančné prostriedky: 0 
 



IX.Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie ich plnenia.  
 
V školskom roku 2011 / 2012 sme sa snažili postupovať podľa určených cieľov a plniť 
ich v rámci celého obdobia. Úspešne sme uskutočnili 9. ročník koncertnej prehliadky 
žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, 8. ročník speváckej súťaže žiakov 
bratislavských ZUŠ a ZUŠ Bratislavského kraja pod názvom „Hľadá sa muzikálová 
hviezda“. Súťaž v hre na drevených dychových nástrojoch splnila opäť svoje 
očakávania a výsledky. 
Keďže v školskom roku 2009 / 2010 nám odišli 3 pedagógovia z Oddelenia džezovej 
a tanečnej hudby nakoľko nespĺňali kvalifika čné predpoklady, snažili sme sa v roku 
2011 / 2012 naďalej „budovať“ toto oddelenie s kvalifikovanými pedagógmi, čo sa aj 
podarilo. Kapela mladších žiakov pod vedením nových pedagógov uskutočnili  koncert 
džezovej a tanečnej hudby.  
Rozšírené vyučovanie absolvovalo 5 žiakov v hudobnom odbore, ktorí sa pripravujú na 
vyššie odborné školy umeleckého zamerania. 
Skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu na našej škole sa v školskom roku dotklo  
aj využívania moderných informačných technológií vo výtvarnej výchove, v hre na 
keyboarde a v hre na bicích nástrojoch. 
S odborným  rastom  pedagogických zamestnancov súvisí účasť na odborných 
seminároch, školeniach. Uskutočnili sme ku Dňu učiteľov Koncert pedagógov, ktorý mal 
veľký ohlas u širokej verejnosti a vysokú umeleckú úroveň. 
V oblasti skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia školy bohužiaľ vychádzame 
z možnosti pridelenia  finančných prostriedkov. 
 

X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 
úroveň výchovy a vzdelávania, vrátane návrhov a opatrení na zlepšenie 
 
SILNÉ STRÁNKY  
- Budova školy je po rekonštrukcii  (zateplenie, 
nová fasáda, výmena okien, nová plynová kotolňa 
samostatné vykurovanie, odvlhčenie tried 
v prízemí, vymaľovaný interiér školy, nové   
podlahové krytiny v triedach) 
- Škola je zabezpečená mrežami  (okná časti 
prízemia, celý vchod aj vnútorný)  a kódovým 
otváracím systémom 
- Škola je plnoorganizovaná, sú zriadené všetky 
4 odbory  - hudobný, výtvarný, literárno- 
dramatický a tanečný  
- Kvalifikovaný pedagogický zbor +(autori 
učebných osnov pre ZUŠ, poskytovanie 
odbornej pedagogickej praxe pre študentov 
Cirkevného konzervatória, PdF UK) 
-Školská a triedna pracovná atmosféra je na 
veľmi dobrej úrovni (tvorivá, pokojná, 
 akceptujúca, priateľská, produktívna, 
kooperatívna, zaujímavá a úspešná) – 
 Celková kvalita pracovného prostredia je na 
veľmi dobrej úrovni 
-Aktivity školy, podujatia, verejná prezentácia 
-žiakov v priestoroch školy i mimo nej 

SLABÉ STRÁNKY  
- Nedostačujúca vybavenosť učebných pomôcok  
v niektorých predmetoch  (VO, HN) 
- Zastarané vybavenie tried (starý nábytok, 
interiérové dvere, staré radiátory, je potrebná 
rekonštrukcia kanalizácie v prízemí budovy) 
- Nedostatočné zabezpečenie parkovacích miest 
pre zamestnancov a rodičov pred budovou školy 
-Nedostatok kvalifikovaných pedagógov 
v predmete Hra na gitare, Hra na keyboarde, 
Tanečná hudba  
- Plne obsadené všetky priestory školy, 
v súvislosti  s tým nie je možnosť prijať viac 
žiakov 
 Chýba klimatizácia v koncertnej sále, ktorá je na 
3. poschodí pod strechou budovy 
-Nedostačujúce odhlučnenie tried 
-Nedostatok finančných prostriedkov na 
ohodnotenie zamestnancov vo forme odmien 
alebo osobných príplatkov 
- Problematické parkovanie rodičov  
a zamestnancov školy zo strany MČ NM 

 
NÁVRHY OPATRENÍ: 



(hudobný, výtvarný, literárno-dramatický  
odbor) 
- Organizovanie speváckej súťaže „Hľadá sa  
muzikálová hviezda“ 
-Organizovanie koncertnej prehliadky žiakov 
-bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde  
-Zavedenie predmetu Hudba a počítač v rámci 
-Školského vzdelávacieho programu  
-Výborné výsledky a popredné umiestnenia 
žiakov na celoslovenských   a medzinárodných 
súťažiach 
- Výborné výsledky a prijatie žiakov na stredné 
a vysoké školy umeleckého zamerania- 
- Spolupráca s niektorými ZUŠ Bratislavy 
(Batkova, Sklenárova, Laurinská) 
- Družobné kontakty s umeleckými školami 
v zahraničí (Budapešť, Praha) 
- Spolupráca s inými inštitúciami  (Mestská časť 
Bratislava - Nové Mesto, kluby dôchodcov, ZŠ 
s MŠ Česká, Konzervatórium v Bratislave, 
Cirkevné konzervatórium  v Bratislave, Hlavné 
mesto SR Bratislava, Pedagogická fakulta UK, 
AUHS, VŠMU) 

- Spolupráca so združením rodičov na výbornej 
úrovni  
- Združenie rodičov je poberateľom 2 % z daní 
- Spolupráca s osobnosťami pedagogickej 
a umeleckej oblasti (hudobný skladateľ prof. J. 
Hatrík a V. Kubička, E. Pavlíková, Z. Mauréry, P.  
Mauréry, M.  Malinovský, J.  Ďurdiak, J. Slezák, 
J.  Smyčková, Czongor Kassai , J. Frličková, M. 
Eliášová, V. Horján) 
- Spolupráca s médiami (Televízia - Nové 
Mesto,   RTVS, Televízia Markíza) 

- Možnosť riešenia všetkých slabých stránok 
sa odvíja najmä od možnosti financovania, t. j. 
od pridelenia finančných prostriedkov  
- Rezervy sú v tanečnom odbore z dôvodu častej 
migrácie pedagógov v tomto odbore, ale i žiakov 
z dôvodu vzniku nových hip - hopových 
tanečných skupín a súkromných  tanečných štúdií   
 
 

 
PRÍLEŽITOSTI  
- Modernizácia a postupné dopĺňanie 
Materiálno-technického zabezpečenia školy 
- Nadviazanie kontaktov s novými družobnými 
školami 
-Zvýšenie finančných prostriedkov zo strany 
zriaďovateľa 
- Získavanie finančných prostriedkov z grantov 

  a od sponzorov 
- Tvorba a participácia na projektoch 
- Medializácia a zviditeľňovanie školy 
Prezentácie v rámci 60.výročia založenia 
školyv školskom roku 2012/2013 

  
RIZIKÁ  
- Limitované prideľovanie finančných  
Prostriedkov v rámci normatívneho financovania 

- Nízke a nedostačujúce finančné ohodnotenie 
zamestnancov v školstve 
- Nedokonalosť najmä zákona 317 / 2009 
a jehodopad v praxi 
- Slabá akceptácia ZUŠ zo strany vládnych 
- predstaviteľov, poslancov 
- Nízka kultúrna vyspelosť 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 úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. V školskom roku 2011 / 2012 boli na 
stredné odborné školy prijatí: 



- Katarína Trenčanová, priečna flauta, Štátne konzervatórium, Bratislava, pedagóg  
Mgr. Dagmar Skalická 

- Lucia Hívešová, VŠMU Bratislava, odbor bábkoherectvo, pedagóg  Mgr. art. Helena 
Adamovičová 
 

Absolventi školy  pôsobia v rôznych  profesionálnych umeleckých telesách a divadelných 
súboroch a šíria dobré meno  našej základnej umeleckej škole (Nela Pocisková, Jana 
Golisová, Marcel Palonder, Miroslava Partlová, Anežka a Eliška Drmolové, Andrea 
Gábrišová a iní) 
 
XI. Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V školskom roku 2011 / 2012 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila kontrola Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva. 

2. Spolupráca školy  
2.1 Spolupráca s rodičmi žiakov 
Neoddeliteľnou súčasťou úspešného napredovania školy je aj spolupráca s Radou rodičov pri 
ZUŠ Hálkova 56. Rodičia sa zúčastňujú na všetkých podujatiach, ktoré škola organizuje, 
pomáhajú pri organizovaní týchto podujatí (napr. letné sústredenie sláčikového súboru) 
Prispievajú rodičovskými príspevkami do fondu ZRŠ a poukazujú na účet ZRŠ 2% z daní  

Z finančných príspevkov ZRŠ škola organizuje verejné koncerty, výstavy , súťaže, 
zabezpečuje a nakupuje učebné pomôcky, ale i iné materiálno-technické zabezpečenie pre 
potreby vyššej úrovne vyučovacieho procesu. Sú to práve rodičia, ktorí nám pomáhajú  
financovať položky, na ktoré škola nemá finančné prostriedky v rozpočte školy.  

2.2 Spolupráca s právnickými osobami  
Vedenie školy sa snaží získavať kontakty aj z radov sponzorov, čo nie je v dnešnej komerčnej 
dobe vôbec jednoduché.  

Pri organizovaní speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda nás výlučne podporujú 
sponzori , ktorých oslovujeme z radov rodičov, známych a sympatizantov našej ZUŠ. 
V školskom roku 2011 /2012 nám bol schválený grant Hlavného mesta SR Bratislavy vo 
výške 800 eur na realizáciu spomínanej speváckej súťaže , za ktorý ďakujeme. 

2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
Škola spolupracuje so zriaďovateľom, Magistrátom hl. m. SR Bratislavy . Už niekoľkoročná 
skúsenosť spolupráce najmä v súvislosti s projektom“ Bratislava pre všetkých „prináša každý 
rok výborné ohlasy z radov žiakov, rodičov, 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 MČ BA - Nové Mesto spolupracujeme s Kultúrnym strediskom na Vajnorskej ulici, 
kde uskutočňujú žiaci a pedagógovia výtvarného odboru vernisáže a výstavy svojich prác. 
Spolupracujeme so základnými školami s MŠ na Českej a Sibírskej ulici, kde sídlia aj naše 
elokované pracoviská. 

2.4 Iná spolupráca  
V školskom roku 2011/ 2012 sme naďalej spolupracovali s Klubmi dôchodcov „Zlatý dážď“- 
Nové Mesto a v rámci  podujatí pre seniorov sme  pripravili niekoľko koncertov pre členov 
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, Učiteľské 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 osloviť ku spolupráci ZUŠ z Českej republiky alebo Rakúska. 
 
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchovno-vyučovacom procese a výborných 
výsledkoch našej školy v školskom roku 2011/2012, žiakom, pedagógom, nepedagogickým 
zamestnancom, zriaďovateľovi našej školy, Magistrátu hlavného mesta SR, najmä oddeleniu 
školstva , kultúry a športu a finančnému oddeleniu, Rade školy a v neposlednom rade 
Združeniu rodičov pri ZUŠ Hálkova 56. 
  
 

Správa 
o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Vrbenského 1, Bratislava  
za školský rok 2011/2012 

 
I. Základné informácie o škole 
 
a)Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Vrbenského č. 1, 831 53 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/44884543  
fax: www.      zusvrbenskeho.eu 
e-mail: zusvrb-riad@nextra.sk 

 
b)Vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia 
Meno riaditeľa: Mgr. Ulrich Ulmann  
Volebné obdobie: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2014 dohodou o zmene pracovnej zmluvy  
     
Ďalší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s určením ich funkcie: 
Mgr. Tatiana Kokošová  -  zástupkyňa riaditeľa 
Mgr.art. Alena Ondrej čáková – zástupkyňa riaditeľa 
 
c)Údaje o rade školy  
Členovia RŠ  
Delegovaný za zriaďovateľa :  
Ing. Zuzana Dzivjaková 
Ing. Michal Hrdlička 
Mgr. Katarína Dibáková 
Ing. Klaudia Košíková - predseda 
Delegovaný za rodičov: 
MUDr. Ľubomír Turkota, PhD. 
JUDr. Ľubica Turkotová 



Jolana Peričová - zapisovateľka 
Anastázia Ferancová 
Delegovaný za pedagógov: 
PaedDr. Marta Žáková 
Milan Baďo, DiS.art. 
Delegovaný za nepedagogických zamestnancov 
Eva Halinkovičová 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2011/2012: 
• Dátum zasadnutia •  Prerokované materiály 
• 3. 10. 2011 • 1. Prerokovanie správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach  Základnej umeleckej školy, 
Vrbenského 1, 831 53  Bratislava – za šk. rok 2010/2011 

• 6. 3. 2012 • 1.Správa o výsledkoch hospodárenia Základnej umeleckej 
školy Vrbenského 1, 831 53 Bratislava za rok 2011 ( ďalej 
len „správa“  

• 2. Návrh rozpočtu na rok 2012 ( ďalej len rozpočet ) 
• 24. 4. 2012  • 1. Koncepcia rozvoja školy ZUŠ Vrbenského 1, 831 53 

Bratislava na obdobie rokov 2012 - 2014 
 
 
Funkčné obdobie rady školy: máj 2008 – máj 2012 
 
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy: 
 
 Pedagogická rada: vedúci: Mgr. Ulrich Ulmann – riadite ľ 
 
Termíny zasadnutí:  Základné témy rokovaní: 
26. 08. 2011    príprava správy o výchovno – vzdelávacej činnosti; termíny 
pedagogickej rady, Rady školy; úväzky 
 30. 08. 2011   nová vyhláška č. 324; organizačné pokyny šk roka 2011/2012 
31. 08. 2011   príprava na schválenie PR: školského, pracovného a organi-
začného poriadku školy 
14. 09. 2011   schvaľovanie správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za  
šk. rok 2010/2011;schvaľovanie šk. poriadku na 2011/2012;pracovné a pedagogické požia-
davky na učiteľov 
18. 10. 2011   informácia o audite; termíny koncertov; termín Valného 
zhromaždenia OZ „ Hudbou k srdcu“; Odborová organizácia 
15. 11. 2011    ¼ ročná klasifikačná porada: dochádzka , termíny koncertov  
  06. 12. 2011    voľba zamestnaneckého dôverníka; vianočné koncerty; 
Inventarizácia; triedne prehrávky 
16. 2. 2012   PČ; konferenčné správy; štatistiky; zoznamy na predmet ko - 
morná hra; školné – šeky 
22. 03. 2012   Dni Bratislavy;  čistenie areálu školy; vzdelávanie, kredity; 
Onenie pedagóga;  návrh termínu voľby pedagógov do RŠ komisionálne skúšky 
19. 4. 2012   priznávanie kreditov; návrh termínu voľby rodičov do RŠ 
24. 04. 2012    klasifikácia žiakov; termíny skúšok; Ba pre všetkých 
  24. 05. 2012   zhodnotenie pripravených a plánovaných koncertov a podujatí; 
 nominácia najlepších žiakov na ocenenie primátorom;usmernenie z MŠ o prac poriadku pre 
ped. Zamestnancov 



  13. 06. 2012   prihláška do asociácie ZUŠ; termín RŠ ( september); tvorba 
ŠkVP; hodnotenie pedagogických zamestnancov 
  19. 06. 2012   pokyny k vysvedčeniam; klasifikácia za 2. polrok 2011/2012; 
pokyny k ukončeniu šk. roka, tr. dokumentácia; termíny dochádzky 
 
Predmetové komisie:   vedúci: 
1. Klávesové nástroje    Mgr. Tatiana Kokošová 
2. Hudobná náuka    Mgr. Eva Kleinová   
3. Dychové nástroje    Milena Kinčešová  
4, Strunové nástroje, Tanečný odbor  PaedDr. Marta Žáková 
5. Výtvarný odbor    PaedDr. Mária Kučeráková 
6. Hudobný odbor spev   Mgr.art. Katarína Krčmarová   
 
II. Údaje o žiakoch škol 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2011  
 
Prípravné štúdium: všetky odbory   z toho deti MŠ:  

191 žiakov   1  63 žiakov 
Stav k 15. 09.2011     Stav k 30.06.2012 
Hudobný odbor:260  z toho absolventi k 30.6.2012:13   Počet žiakov 247 
PŠ: 28 
I. stupeň: 188    11 
II. stupeň: 26    1 
ŠPD: 18    1 
rozšírené štúdium HO:0 
Tanečný odbor:107  z toho absolventi k 30.6.2012: 4  Počet žiakov 95 
PŠ:80 
I. stupeň: 27    4 
II. stupeň: 0 
ŠPD: 0 
rozšírené štúdium TO: 0 
Výtvarný odbor: 159 z toho absolventi k 30.6.2012:1         Počet žiakov 137 
PŠ: 83 
I. stupeň: 74   1 
II. stupeň1 
ŠPD: 1 
rozšírené štúdium VO: 0 
Spolu stav k 30. 06. 2012 : 479 žiakov 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012: 56 
 
   
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
Klasifikovaných žiakov: 332 

Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

302 18 1 11 
 



Vyhodnotenie a komentár 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov bola v súlade s metodickými pokynmi č. 21/2009 - R, 
schválené MŠVVaŠ  SR zo dňa 22. decembra 2009  pre ZUŠ. 
Kvalita vedomosti, zručnosti a návykov žiakov získaných v jednotlivých odboroch boli 
v súlade so ŠkVP pre jednotlivé  študijné odbory a výsledky klasifikácie sú odrazom 
mimoriadne kvalitnej práce a prípravy žiakov. 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v ZUŠ, 
resp. novozaložené oddelenia, záujmové útvary v CVČ) školskom roku 2011/2012*) 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy/ŠZ 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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TO 2 2 0 2 0 
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25 

 
25 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Počet pedagogických zamestnancov celkom: 25, z toho 2 na materskej dovolenke 
Kvalifikačný predpoklad spĺňa 24 PZ. 
1 zamestnanec si dopĺňa kvalifikáciu. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 0 - - - 
Priebežné  1 - - - 
Špecializačné inovačné - - - - 
Špecializačné kvalifikačné - - - - 
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1 21. 03. 2012 0 2009 

 
 



Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ 
Mgr. art. Branko Ladi č – cena za najlepšieho korepetítora na súťaži Prešporský Paganini 
 
Milan Baďo DiS.art. – cena primátora hl. mesta za významný podiel na rozvoji 
bratislavského  
školstva 
Milena Kin češová – Pamätný list od starostu Vajnor za dlhoročnú záslužnú činnosť v oblasti 
 hud. vzdelávania detí a za šírenie dobrého mena MČ Bratislava – Vajnory 
PaedDr. M. Žáková a M. Baďo – ocenenie primátora na tradičnom stretnutí s talentovanou 
mládežou. 
Mgr. Ulrich Ulmann  – najvyššie ocenenie primátora hl. mesta pri príležitosti životného 
jubilea 
 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
Mnohí z PZ ZUŠ sú aj aktívni koncertní umelci, pôsobiaci na koncertných pódiách 
v zahraničí, napr. v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Českej republike, Chorvátsku, Bulharsku, 
Anglicku a pod.  
Učitelia – umelci nahrávajú CD platne, vedú prednášky o umení – ich umelecký vzor slúži 
ako inšpirácia pre žiakov školy, vedú ďalšie súbory i v domnienke pokračovania našich 
absolventov v následných umeleckých telesách ( súbor Vienok, Detský a dievčenský 
spevácky zbor RTVS atď.) 
 
 
Údaje o počte NZ školy k 30. 6. 2012 
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola/ŠZ  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interné koncerty - 20   Prezentácia práce žiakov HO pred rodičmi 

Mikulášsky koncert 
06. 12. 2011 

 
35 

Tematický ladený koncert pre rodičov a širokú 
verejnosť, radosť deti  pri vianočnom stromčeku  



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

 umocnili sladké darčeky 
Pocta Milanovi Rúfusovi 
07.12.2011 

 
3 

Hudobno-literárny program venovaný M. 
Rúfusovi 
V prítomnosti manželky básnika a jeho dcéry 
Miesto: Cikkerové  múzeum 
Hostia: Eva Kristínová a ďalší milovníci 
Rúfusovej tvorby 

Predvianočný koncert 
Hudobného odboru 
v Nemeckom kultúrnom 
dome v Rači 
13.12.2011 

 
 

37 

Predvianočnú náladu sprostredkovali žiaci 
hudobného odboru koledami, a tanečný odbor 
predstavil pásmo vianočných zvykov 

Vianočný koncert 
tanečného odboru 
v NKD v Rači 
14.12.2011 

25 Na programe boli betlehemské hry, tance, koledy 
a v podaní žiakov ZUŠ a j bývalých žiakov, ktorý 
sú členmi DFS Vienok, navodili vianočnú 
atmosféru 

Predvianočný koncert 
v Katedrále sv. 
Šebastiána  17.12.2011 

 
30 

V naplnenej lodi chrámu pre rodičov a širokú 
verejnosť znelí  vianočné piesne, interpretované 
sólistami a komornými skupinami  žiakov. 

Predvianočný koncert 
v Domove dôchodcov 
v Rači 
19. 12. 2011 

 
16 

Žiaci hudobného a tanečného odboru priši spevom 
a tancom seniorom priniesť vianočnú náladu. 
Okrem potlesku, deti boli odmenené aj slzou 
radosti. 

Valentínsky koncert 
11.02.2012 

16 Tematický ladený koncert pre rodičov a širokú 
verejnosť, na ktorom žiaci VO rozdávali 
vlastnoručné vyrobené srdiečka. 

Fašiangový koncert 
tanečného odboru 
V NKD v Rači 
15.02.2012 

 
30 

Humorne ladené fašiangové dedinské zvyky 
priniesli rodi čom a širokej verejnosti radostnú 
náladu fašiangového času 

Koncert ku dňu matiek 
V NKD v Rači 
12.05.2012 

 
20 

Sálou zneli piesne a verše o matke. Žiaci 
hudobného odboru takto poďakovali všetkým 
matkám . 

Vajnoráci Vajnorákom 
27. 05.2012 

 
9 

Deti našej školy z Vajnor a pedagógovia  
pripravili  svojim Vajnor čanom milé popoludnie. 

Školská súťaž vo 
všetkých odboroch školy 
4. – 7. 06. 2012 
 

 
123 

Podporovanie zdravej súťaživosti žiakov, 
motivácia k lepšiemu hodnoteniu pri  klasifikácii, 
získanie vecných cien z fondu OZ „ Hudbou 
k srdcu“ 

Absolventský koncert 
HO 14.06 2012 

 
8 

Záverečné vystúpenie hudobného odboru 

Záverečná prehrávka 
žiakov PŠ 
19. 06. 2012 

 
 

Záverečné vystúpenie žiakov PŠ 

Záverečný 
a absolventský koncert 
tanečného odboru 
20. 06. 2012 

 
 

28 

Záverečné vystúpenie žiakov a absolventov školy 
v tanečnom odbore 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Koncert víťazov školskej 
súťaže – HO, TO, VO 
21. 06. 2012 

 
10 

Prezentácia najlepších žiakov školy – víťazov 
školskej súťaže, spojená s odovzdávaním cien a 
diplomov 

Pravidelné tematické 
výstavy žiackych prác 
výtvarného odboru 

 Tematicky ladené výstavy žiackych prác počas 
celého šk. roka ( šk. súťaž, Vianočná v., 
valentínska v., Ku dňu matiek                                      

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila : 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Kultúrne programy pri 
zápise novorodencov 
22. 09.2011, 23.11.2011 
06.12.2011, 25.4.2012 

 
 
4 

Dotváranie slávnostnej atmosféry pri zápise 
novorodencov žiakmi a pedagógmi ZUŠ na MÚ 
Rača a Vajnory 

Račianske vinobranie –  
Vernisáže 23. 09.2011 

12  Na dvoch vernisážach žiaci a pedagógovia vytvorili 
kultúrny program 

Tri oriešky pre Richarda 
Rikkona 05.10.2011 

15 V hudobnej sieni Zichyho paláca sa spolu s R. 
Rikkonom predstavili aj žiaci našej ZUŠ. 

Koncert Kytica 
pozdravov 10.10.2011 

2 Na Galakoncert v rámci podujatia Seniorfest 
Vystúpili v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
2 žiačky ZUŠ 

Festival Eugena Suchoňa 
 20. – 21. 10.2011 

6 Na festivalovom koncerte víťazov celoštátnych 
a medzinárodných súťaži účinkovali šiesti žiaci 
školy 

Účinkovanie na oslavách 
ZŠ Jána de LA Salle 

10 V rámci osláv 20. výročia založenia ZŠ sa na 
pripravovanom kultúrnom programe podieľali 
súčasní aj bývali žiaci školy a zároveň žiaci ZUŠ 

Deň otvorených dverí NR  
SR 17. 11. 2011 

18 V kultúrnom programe sa na nádvorí 
Bratislavského hradu predstavili žiaci TO a HO 

Spomienková slávnosť na 
Mórica Alstera  
24. 11. 2011 
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Spomienková slávnosť 150. výročia príchodu M. 
Alstera do Rače. Na kultúrnom programe v NKD 
sa podieľali žiaci a pedagógovia ZUŠ. 

Prešporský Paganini 
26. – 27. 11 2011 
 

 
1 

3. miesto v IV. Kategórii 
 - Petra Pálková ( PaedDr. M. Žáková ) 

Vernisáž vianočnej 
Výstavy obrazov 
02. 12. 2011 

4 Žiaci vystúpili v rámci umeleckého programi na 
vernisáži vianočných obrazov z archívu  
Detvianskej umeleckej kolónie. 

Tvorivé vianočné dielne 
10. 12. 2011 

2 Pedagógovia VO viedli tvorivé dielne v Justiho sieni 
Primaciálneho paláca 

Vystúpenie tanečníkov na 
vianočných trhoch v Rači 

20 V rámci vianočných trhov predviedli tanečníci 
Zvykoslovné vianočné ladené pásmo 

Gala mladých umelcov 
S Richardom Rikkonom 
12. 12. 2011 

 
3 

Galakoncert v Zichyho paláci 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Účinkovanie TO na 
Vianočných trhoch na  
Hviezdoslavovom nám. 
16. 12. 2011 

 
20 

Žiaci sa širokej verejnosti predstavili pásmom 
vianočných kolied a betlehemských hier 

Koncert želaní v 
Primaciálnom paláci 
16. 12. 2011 
 

 
2 

Na slávnostnom koncerte v Primaciálnom paláci 
Vystúpili P. Pálková ( aj ocenená ) a A. Glebocká 

Spoluúčinkovanie na 
koncerte M. Babjaka 
02. 02. 2012 
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Na chrámovom koncerte spoluúčinkovali žiaci 
A pedagógovia ZUŠ 

Bratislava pre všetkých 
21. 04. 2012 

 Koncerty pre verejnosť v Primaciálnom, 
Mirbachovom a Pálffyho paláci HO, na Hlavnom 
Nám. TO, workshop VO 

Schneiderova Trnava 
27. 04. 2012 

 Zlaté pásmo a Cena mesta Trnava v komornej 
hre sláčikových nástrojov s klavírom: 
trio Petra Pálková – Alexandra Glebocká – Daniel 
Suchý (ped. PaedDr. M. Žáková, M. Zapletalová) 
Strieborné pásmo: 
Trio  Laura Gieratová – Noemi Gieratová – Anna 
Sláviková 
( ped. PaedDr. M. Žáková, A. Battyányová ) 
Komorná hra sláčikových nástrojov 
Duo Hana Luknárová – Mária Vančová 
( ped. PaedDr. M. Žáková ) 
Hra na husliach: 
Hana Luknárová ( ped. PaedDr. M. Žáková ) 

Medzinárodný folklórny 
Festival Barvinkove 
Kružalo  - Ukrajina 
06. – 10. 05. 2012 

 P. Blahová úspešne reprezentovala školu 
a slovenský folklór na medzinárodnom folklórnom 
festivale. 

Koncert ku Dňu matiek 
Vajnory 13. 05. 2012 

15 V spolupráci s MČ Vajnory na koncerte účinkovali 
žiaci HO a TO 

Jarný koncert pre 
seniorov 15. 05. 2012 

10 Na koncerte v Primaciálnom paláci účinkovali žiaci 
a pedagógovia ZUŠ 

Medzinárodná súťaž J. 
Beliczayho – Komárno 
25. 05. 2012 
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Zlaté pásmo:  
Sólová hra na husliach – P. Pálková 
( ped. PaedDr. M. Žáková), 
Komorná hra – P. Pálková – A. Glebocká 
( ped. PaedDr. M. Žáková ) 
Strieborné pásmo: 
Komorná hra – H. Luknárová – M. Vančová 
( ped. PaedDr. M. Žáková) 
Komorná hra  - J. Langová – M. Vančová 
( ped. PaedDr. M. Žáková ) 
Bronzové pásmo: 
Komorná hra – L. Gieratová – N. Gieratová –A. 
Sláviková ( ped. PaedDr. M. Žáková, A. Battványová) 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Medzinárodná súťaž 
ANEMOS Rím  
Taliansko 18. – 20. 5. 
2012 

 
4 

3. miesto – sólová hra na husliach 
P. Pálková ( ped. PaedDR. M. Žáková) 
3. miesto sólová hra na klarinete 
A. Glebocká ( ped. M. Baďo DiS.art.) 
3. miesto – spev 
Mgr.art. K. Kr čmárová 
3. miesto – komorná hra 
P. Pálková, A. Glebocá, A. Sláviková 
( ped. PaedDr. M. Žáková, A. Battyányiová ) 

Kultúrny program 
V zariadení RETEST 

10 Žiaci a pedagógovia ZUŠ pripravili program 
v rámci 
Osláv 15. výročia založenia org. RETEST 

Folklórny festival Myjava  
17. 06. 2012 

10 P. Blahová úspešne reprezentovala školu na 
celoslovenskom folklórnom festivale. 

Svet okolo nás VO 
20. 10. 2011 

1 Žiačka Natália Hanzelová získala ocenenie 
11. miesto na celoslovenskej výtvarnej súťaži 
( ped. akad. mal. Miroslav Šimkovič 

Bratislava objektívom 
 Detí a mládeže 

2 1 žiak ( ped. Akad. Mal. M. Šimkovič) 
1 žiak ( ped. PaedDr. M. Kučeráková) 

Oheň, dobrý sluha, ale 
zlý pán 

1 2. miesto Andrej Zlámal 
( ped. akad. mal. M. ˇimkovič 

 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy: 
 
ZUŠ Vrbenského 1, 831 53 Bratislava v školskom roku 2011/2012 nebola zapojená do tvorby 
a predkladaniu projektov. 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
V sledovanom školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 
inšpekciou. 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
 V sledovanom školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola 
Útvarom mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
ZUŠ sídli v budove, kde je sústredené vyučovanie všetkých odborov ( HO, TO, VO ) 

- kancelárske priestory: 3 ( riaditeľ, zástupca, ekonóm ) 
- triedy pre skupinové vyučovanie ( HN ): 2 
- triedy pre skupinové vyučovanie – výtvarný odbor ( kresliarne ): 2 
- trieda pre skupinové vyučovanie – tanec: 1 
- triedy pre individuálne vyučovanie: 11 
- detašované triedy: 1 ( ZŠ Hubeného ), 2 ( ZŠ Vajnory) 
- koncertná sieň – pri mimoriadnych situáciách slúži aj na vyučovanie ( komorná hra, 

príprava na súťaže, súčasné vyučovanie pedagógov so skráteným úväzkom v rovnaký 



deňpočas jarných, letných a jesenných dni sa koncerty usporadúvajú aj na nádvorí 
školy. 

Všetky miestnosti sú zariadené funkčným nábytkom, ktorý spĺňa všetky požiadavky na 
pracovnú činnosť školy.Budova ZUŠ bola zrekonštruovaná a jej priestory sú maximálne 
využívané popoludní aj dopoludnia. 
Hru na bicích nástrojoch vyučuje jeden pedagóg v triede na Hubeného ulici ( v blízkosti 
školy).Deti z Vajnor necestujú do budovy ZUŠ na Vrbenského, dve učiteľky ( klavír, flauta) 
učia v triedach ZŠ na Osloboditeľskej ulici vi Vajnoroch. 

 
Priestorové podmienky školy si vyžadujú rozšírenie – sú nepostačujúce najmä pre 
tanečný odbor. Pri súčasnom materiálno-technickom zabezpečení (nedostatočné 
počítačové vybavenie-chýbajúce počítače, nové programy) nie je možné vybavovať 
neustále narastajúcu požadovanú agendu. Škole chýbajú aj kvalitné hudobné nástroje, 
nakoľko ladenie pôvodných inštrumentov z pohľadu odborníkov treba vykonávať 
častejšie a pravidelne.  

  
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2011 
 

20. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:297. 692 EUR ( pridelený rozpočet) 
302. 692 EUR (upravený rozpočet) 

21. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :28. 812 EUR – plánované 
33. 812 EUR – skutočne vybrané 

22. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške   0 EUR  boli použité:  
23. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): ( Občianske 

združenie „ Hudbou k srdcu“ – ďalej len „ OZ“ Hudbou k srdcu): 
 

Členské príspevky 3173 EUR 
2% z daní   2513,29 EUR ( zaslané na účet OZ v priebehu jún – september 
2011 za rok 2010) 
Spolu:   5686,29 EUR 
 

Tieto finančné prostriedky sú majetkom OZ „ Hudbou k srdcu“ 
24. Iné finančné prostriedky: Škola nemala k dispozícii žiadne iné finančné prostriedky. 

 
  
IX. Ciele, ktorý si škola/ŠZ určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
Cieľ: podpora pedagógov v kontinuálnom vzdelávaní; účasti na seminároch, kurzoch 
a workshopoch. 
Cieľ splnený:  

1 pedagóg ukončil funkčné vzdelávanie ( Ondrejčáková) 
1 pedagóg si zvyšuje kvalifikáciu doktorandským štúdiom ( Ladič) 
1 pedagóg sa pripravuje na 2. atestačnú skúšku ( Žáková)  

Klarinetový seminár na konzervatóriu ( Baďo) 
Humilitas workshop – o vyučovanie hry na husliach s Acsne Szilly na ZUŠ 
Sklenárová , (Žáková) 

Klavírny seminár na VŠMU s p. Černeckou a p. Buranovským ( Battyányová, Kokošová) 
Gitarové kurzy prof. Juřicu na ZUŠ Daliborovo nám. ( Brusnická) 
 



Cieľ: Podporovať a tvoriť koncerty na počesť výročí slovenských skladateľov 
Cieľ splnený: Koncert venovaný hud. skladateľovi Igorovi Dibákovi k jeho životnému  
Jubileu, Pálffyho palác. Na koncerte ( za prítomnosti skladateľa) zazneli aj  
Diela, ktoré skladateľ venoval žiakom našej ZUŠ. 
 
Cieľ: podpora pedagógov v umeleckej prezentácii 
Cieľ splnený: koncerty a recitály ( Kokoš, Vrábel, Ladič, Krčmárová, Medzay) 
 
Cieľ: zavedenie nového predmetu – hra na violončele 
 
Cieľ splnený len čiastočné: Na talentových skúškach  v šk. roku 2011/2012 sa na predmet hra 
na violončele neprihlásil ani jeden žiak. Vzhľadom k tomu, že tento cieľ bol stanovený ako 
dlhodobý, presunieme ho na aktuálny šk. rok. a ponúkneme možnosť štúdia tohto nástroja 
žiakom PŠ v 2. polroku šk. roka 2012/2013. 
 
Cieľ: zakúpenie 2 počitačov ( využitie IKT vo vyučovaní) 
Cieľ nesplnený: Vzhľadom ku kráteniu rozpočtu školy  tieto neboli zakúpené. 
 
Cieľ: zakúpenie AsC agendy 
Cieľ nesplnený a presunutý v rámci dlhodobej koncepcie školy na realizáciu na október 
v šk.roku 2012/2013 
 
Cieľ. Získanie priestorov pre tanečný odbor 
Cieľ nesplnený: Finančné dôvody 
Ciele školy z dlhodobého zámeru koncepcie rozvoja školy bude možné realizovať až po 
povolení čerpania investičných prostriedkov, ktoré v tomto čase sú zastavené. 
 
 
X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 
 
SILNÉ STRÁNKY 

- Disponovaný a kvalifikovaný 
pedagogický   zbor, pedagógovia sa 
prezentujú verejnosti aj ako koncertné 
činní umelci 
- Komorná hra je na vysokej úrovni, 
každo – 
ročne sa žiaci ZUŠ na celoslovenských a  
medzinárodných súťažiach umiestňujú 
na  
popredných miestach 
- Tanečný odbor  spolupracuje 
s súborom  
Vienok 
- Spevácke oddelenie spolupracuje 
s Detským 
A dievčenským speváckym zborom 
RTVS  

SLABÉ STRÁNKY 
- Nevyužívanie IKT vo vyučovaní  ( 
absencia technického vybavenia) 
- Nevytvorenie družobných vzťahov 
s inou školou umeleckého zamerania na 
Slovensku i v zahraničí 
 



 
 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Petra Pálková – Konzervatórium v Bratislave 
Peter Loydl – Cirkevné konzervatórium, Bratislava 

 
XI. Ďalšie informácie o škole  

 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
V šk. roku 2011/2012 nebola vykonaná kontrola zameraná na psychhygienické podmienky 
výchovy a vzdelávania v škole. 
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
 4. decembra 2008 vzniklo pri Základnej umeleckej škole Občianske združenie Hudbou 
k srdcu, ktorého členmi sú rodičia žiakov. Cieľom OZ je predovšetkým podpora umeleckého 
vzdelávania a kultúrneho rozvoja žiakov ZUŠ Vrbenského. Rodičia žiakov prostredníctvom 
dobrovoľných príspevkov do OZ podporujú ich účinkovanie na súťažiach a pri kúpe hud. 
nástrojov. Rodičia sa zúčastňujú aj mimobratislavských podujatí, na ktorých sa podieľajú ako 
dozor, pomáhajú s prípravou žiakov. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami,  
Okrem spolupráce s OZ hudbou k srdcu sa ZUŠ podieľala na Koncerte pri oslavách 15. 
výročia založenia združenia RETEST 08. 06. 2012 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
V spolupráci so sociálnym odborom Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy sa bratislavské 
hudobné školy zúčastnili Jarného koncertu pre seniorov ( 15. 05. 2012) v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca. P. riaditeľ Mgr. U. Ulmann z hudobných  a tanečných čísel, ktoré škole 
ponúkli, zostavil a uvádzal koncert. 
 
Žiaci ZUŠ ( všetky odbory ) sa aktívne zúčastnili podujatia „ Bratislava pre všetkých“ ( 21. 
04. 2012). 
 
Žiačky Petra Pálková z triedy PaedDr. Marty Žákovej a Alexandra Glebocká z triedy Milana 
Baďa DiS.Art. sa zúčastnili tradičného stretnutia talentovanej mládeže s primátorom 
Bratislavy ( 20. 06. 2012), kde boli ocenené. 
 
2.4. Iná spolupráca  
Klub dôchodcov na Kadnárovej ul., Klub dôchodcov a Domov dôchodcov v Rači, Miestny 
úrad Rača, Miestny úrad Vajnory, Kultúrna komisia MÚ Rača, Spojená škola – špeciálna 
základná škola pre telesne postihnutých ( 14. 06.2012 – žiaci a pedagógovia ZUŠ pripravili už 
tretí rok koncert pre žiakov tejto školy) 
 



Záver školského roku 2011/2012  patril významnému stretnutiu na pôde odbočky Matice 
slovenskej v Rači, kde riaditeľ ZUŠ p. Mgr. Ulrich Ulmann s kyticou a poetickým 
príhovorom privítal svetoznámu opernú speváčku Editu Grúberovú ( rodáčku z Rače ) 
a dohodli sa na ďalšom stretnutí na pôde Základnej umeleckej školy, Vrbenského 1, 
Bratislava.. 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej umeleckej školy  Istrijská 22, Bratislava,  
za školský rok 2011/2012  

 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: 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 riaditeľa:  Mgr. Vladimír Dianiška 
Funkčné obdobie:  2012-2017   
    
Ďalší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s určením ich funkcie: 
Mgr. Júlia Pokludová, PhD.  zástupkyňa riaditeľa 
Milan Jendruch  štatutárny zástupca riaditeľa 
Jarmila Kirinovičová   vedúca nepedagogických zamestnancov 
 
c)Údaje o rade školy  

 
Členovia RŠ: 
 
Oto Gregor      predseda (delegovaný zriaďovateľom)  
Mgr. Miloš Duchoslav    podpredseda (delegovaný za rodičov) 
Mgr. Martin Čorej    člen (delegovaný  zriaďovateľom) 
Ing. Vladislav Hečko   člen (delegovaný zriaďovateľom) 
Ing. Klaudia Košíková    člen (delegovaná  zriaďovateľom) 
PhDr. Dagmar Mrvová  člen (delegovaná za rodičov) 
Alena Rímková   člen (delegovaná za rodičov) 
Pavol Beňuška   člen (delegovaný za rodičov) 
Mgr. Zinaida Špačková  člen (delegovaná za pedagogických zamestnancov) 
Mgr. art. Terézia Mardiaková člen (delegovaná za pedagogických zamestnancov) 
Jarmila Kirinovičová   člen (delegovaná za nepedagogických zamestnancov) 
 
Funkčné obdobie rady školy: 2010 - 2015 
 



Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2011/2012: 
 
12.10.2011- prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012 
13.03.2012 – správa o hospodárení školy za rok 2011 
13.3.2012 – výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 
 
 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy  
 
Umelecká rada – zasadá spravidla 2x (október a jún) počas 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 klasifikačné prípady a pod. 
 
II. Údaje o žiakoch školy  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2011 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
 
Prípravné štúdium:  122 ž.  z toho 22 detí MŠ 
 
Hudobný odbor:   I. stupeň  195 ž. z toho absolventi k 30.6.2012:  7 ž. 
   II. stupeň  34 ž.      4 ž. 
   ŠPD  38 ž.    
Počet žiakov rozšíreného štúdia HO: 7 ž. 
 
Tanečný odbor:  I. stupeň 50 ž.  z toho absolventi k 30.6.2012: 2 ž. 
   II. stupeň 2 ž.       0 
   ŠPD 0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia TO: 0 
 
Výtvarný odbor: I. stupeň 125 ž. z toho absolventi k 30.6.2012: 2 ž. 
   II. stupeň 13 ž.      1 ž. 
   ŠPD          5 ž.       0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia VO: 0 
 
Literárno-dramatický odbor:   
   I. stupeň 62 ž.  z toho absolventi k 30.6.2012 3 ž. 
   II. stupeň 7 ž.        3 ž. 
   ŠPD         0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia LDO: 0 
Spolu stav k 30. 06. 2012: 623 ž.  
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012: 106 ž. 
 
 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie  k 30.6.2012: 
 
Spolu žiakov: 623 
Prospelo s vyznamenaním: 455 žiakov 



Prospelo: 50 žiakov 
Neprospelo: 0 žiakov 
Neklasifikovaní: 0 
Prípravné štúdium absolvovalo 118 žiakov 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a ich zameranie v ZUŠ v školskom roku 
2011/2012 
V našej základnej umeleckej škole prebiehala výchovno-vzdelávacia činnosť v hudobnom, 
tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore a odbore audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorby. 
 
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:  
Je najmladším odborom na našej škole.  
Sféra jeho činnosti je zameraná na tvorbu krátkych audio-vizuálnych záberov, fotografovanie, 
prezentácie, spracovávanie záberov (strih, zvuk). Navštevujú ho žiaci 2. časti prvého stupňa.. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy  
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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HO 26 26 11 10 2 

TO 2 2 2 0 0 

LDO 3 3 2 0 0 

VO 3 3 2 0 0 

iné  0 0 0 0 

Spolu: 34 
 

34    

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Vyhodnotenie a komentár. 
V školskom roku 2011/2012 spĺňali všetci pedagogickí zamestnanci kvalifikačný predpoklad 
čo do odbornej aj pedagogickej spôsobilosti. 
 
Pozn. Legislatíva v tejto oblasti je vyslovene amatérska, najmä čo sa týka DPŠ, je nenormálne 
považovať „pedagogické minimum“ podľa stupňov. Je to dielom byrokratov, ktorí majú málo 
s praxou. Nie je totiž merateľné, či je lepší pedagóg s pedagogickým minimom získaným 
v rámci VOV, v rámci bakalárskeho štúdia a v rámci magisterského štúdia. Máme výborných 



pedagógov, starších, ktorí to nemajú (výnimka) a aj bez toho dosahujú vynikajúce výsledky. 
VVP v ZUŠ si vyžaduje v prvom rade odbornú spôsobilosť. Byť pedagógom je dar, „papier“  
o pedagogickej spôsobilosti je obyčajná formalita a biznis. 
 
Vyhodnotenie vzdelávania PZ ZUŠ: 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Adaptačné vzdelávanie 4 4 Trvalo 1 rok 4 
Priebežné  0    
Špecializačné inovačné 0    
Špecializačné kvalifikačné 0    
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

2 0 2 2 

 
Všetky formy vzdelávania prebiehajú v súlade s platnou legislatívou a plánom vzdelávania. 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ ZUŠ: 
 
Organizácia EMCY Slovakia udelila „Cenu za dramaturgiu“  Mgr. Ivici Gabrišovej na 
celoslovenskej súťaži Čarovná flauta 23.-25.11.2011 v Nižnej. 
 
Ocenenie primátorom hl. mesta SR Bratislavy Milanom Ftáčnikom: 
Čestné uznanie Akad. soch. Anne Horváthovej, za významný podiel na rozvoji školstva 
Bratislavy pri príležitosti dňa učiteľov. 28.3.2012. 
 
 Pochvala poroty celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava, za vynikajúcu 
prípravu žiaka, Mariánovi  Vargovi. 
Riad. ZUŠ Mgr. Vladimír Dianiška udelil titul „Učiteľ roka 2011“ Mgr. art. Matejovi 
Vrábelovi pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 28.3.2012. 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 
1. V školskom roku 2011 – 2012 mimoriadne reprezentovalo našu ZUŠ na súťažiach 
v hudobnom odbore  6 žiakov z tried 4 pedagógov. 
 
23.-25.11.2011 Čarovná flauta – celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených 
dychových nástrojoch v Nižnej,  
Tomáš Duchoslav – absolútny víťaz súťaže,  
Viktória Žilková – 2. miesto v 5a. kategórii 
Pedagóg: Mgr. art. Ivica Gabrišová 
 
31.3.2012 Mladý violončelista Slovenska 2012 - celoslovenská súťaž – Kežmarok,  
Dana Duchoslavová – 2. miesto v II. kategórii 
Pedagóg:  Mgr. art. Zuzana Rahlová 
 
27.4.2012 – Schneiderova Trnava, celoslovenská interpretačná súťaž ZUŠ - Trnava,  
Marco Vontszemü - strieborné pásmo, hra na husliach 
Pedagóg: Marián Varga 
 



27.-29.4.2012 – Detský hudobný festival  J. Cikkera v B. Bystrici, Detská interpretačná 
súťaž v sólovej hre na klavíri 
Tomáš Duchoslav - strieborné pásmo v III. kategórii 
Vierka Duchoslavová - strieborné pásmo v IV. kategórii. 
Pedagóg: Mgr.art. Matej Vrábel 
 
2.6.2012 – Hečkova Súča 2012 – Celoštátna súťaž a prehliadka detských a mládežníckych 
dychových hudieb – Dolná Súča. 
Dychový orchester FOR Bratislava – zlaté pásmo 
Deborah Jendruchová – diplom za pozoruhodný spevácky výkon. 
Pedagóg: Mgr. Vladimír Dianiška 
 
15.6.2012 – Handlovské gitary 2012 – celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru – 
Handlová 
Tereza Kotrbčíková a Martin Iványi – 1. miesto v I. kategórii Duo 
Jakub Ondejka a Simona Podhradská – 2. miesto v III. kategórii Duo  
Pedagóg: Mgr.art. Terézia Mardiaková 
 
 
2. Celoslovenské súťaže, na ktorých  našu ZUŠ reprezentovali žiaci  a ich pedagógovia 
bez ocenenia: 
15.11.2011 Ekológia v objektíve – súťaž,  3 žiaci. Pedagóg: Mária Dúbravská. 
26.11.2011 - Prešporský Paganini – súťaž pre žiakov ZUŠ husľových tried, Bratislava. 
Marco Vontsemü, Pedagóg: Marián Varga 
 
27.-29.4.2012 – Detský hudobný festival  J. Cikkera v B. Bystrici, Detská interpretačná súťaž 
v sólovej hre na klavíri. 
Mária Viteková, Pedagóg: Božena Kolomazníková 
 
31.3.2012 Mladý violončelista Slovenska 2012 - celoslovenská súťaž – Kežmarok,  
Eliška Moravčíková, Pedagóg:  Mgr. art. Zuzana Rahlová 
 
5.5.-6.5.2012 – Muzikálová hviezda – celoslovenská spevácka súťaž, MADNS, Bratislava 
Silvia Sekáčová, Pedagóg: Mária Fratričová. 
 
3. V školskom roku 2011 – 2011 reprezentovali našu ZUŠ na súťažiach vo výtvarnom 
odbore    žiaci z tried 2 pedagógov. 

 
16. medzinárodná výtvarná súťaž detí a mládeže Vždy zelené, vždy modré 
Poľsko – Toruń rok 2011                                   
Ocenená: 
Simona Špačková - víťazka v I. kategórii 5-7rokov 
Pedagóg: Táňa Kuzmová 
Diplomy: 
Lada Hegedušová  
Martin Kasala  
Pedagóg: Akad.soch. Anna Horváthová 
 
November 2011 - Ukáž svoje srdce 
10 prác, práce sú vystavené v Detskom Kardiocentre na Kramároch, Bratislava  



Pedagóg: Táňa Kuzmová 
 
Február 2012 –Vesmír očami detí - celoslovenská súťaž Hurbanovo, 
ocenenia: 
Katarína Špačková – víťazka 1. kategórie  
Magdaléna Tvrdá - víťazka 5. kategórie  
Pedagóg: Akad.soch. Anna Horváthová 
 
2.-22.4. 2012 - Maľovaná ZUŠka - Banská Bystrica,-téma: Portrét 
20 prác  
Pedagóg: Táňa Kuzmová 
Pedagóg: Akad.soch. Anna Horváthová 
 
Jún 2012 - Po stopách Konštantína a Metoda - medzinárodná súťaž Praha  
6 prác 
Pedagóg: Táňa Kuzmová 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2012 
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. 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

16 x Interné koncerty   198 žiakov 
+106pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov.  

23.11.2011 Jesenné múzy 
v Zichyho paláci 

22 žiakov+ 
13 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

1.12.2011 Verejný koncert 
v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca 

78 žiakov 
+ 11 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

6.12.2011 Mikulášsky 
koncert, Istra  Centrum 

95 žiakov 
+ 11 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

7.12.2011 Malý 
mikulášsky koncert, KS 
ZUŠ 

41 žiakov 
+ 16 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

8.11.2011 Predstavenie 
LDO pre ZŠ v DNV. Div. 
sála ZUŠ 

14 žiakov 
+ 2 pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 

12.12.2011 Vianočný vinš 
Istra Centrum 

46 žiakov 
+ 7 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

14.12.2011 Adventný 
koncert. Kostol Ducha sv. 
v DNV 

56 žiakov 
+18 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

15.12.2011 Predstavenie 
LDO pre ZŠ v DNV. Istra 
Centrum 

12 žiakov 
+ 1 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

16.12.2011 Vianočný 
koncert. KC Vajnory 

36 žiakov 
+ 4 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

19.12.2011 Predstavenie 
LDO pre ZŠ v DNV. Div. 
sála ZUŠ 

16 žiakov 
+ 2 pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 

9.2.2012 Predstavenie 
LDO pre MŠ v DNV 
Divadelná sála ZUŠ 

7 žiakov 
 + 1 pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 

16.2.2012 Predstavenie 
LDO pre ZŠ v DNV. Div. 
sála ZUŠ 

7 žiakov 
 + 1 pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 

28.2.2012 Predstavenie 
LDO pre ZŠ v DNV. Div. 
sála ZUŠ 

11 žiakov 
 + 1 pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 

7.3.2012 Koncert 
sláčikového oddelenia. KS  
ZUŠ 

31 žiakov 
+ 7 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

9.3.2012 Predstavenie 
LDO pre ZŠ v DNV. Div. 
sála ZUŠ 

11 žiakov 
 + 1 pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 

14.3.2012 Koncert 
populárnej hudby. Istra 
Centrum 

43 žiakov 
+ 11 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

21.3.2012 Jarné melódie 
v Zichyho paláci 

29 žiakov 
+15 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

27.3.2012 Cesta do sveta 
fantázie. Divadelná sála 
ZUŠ 

24 žiakov 
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

4.4.2012 Koncert 
klávesového oddelenia. KS 
ZUŠ 

16 žiakov 
+ 9 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

17.4.2012 Predstavenie 
LDO pre ZŠ v DNV. Div. 
sála ZUŠ 

11 žiakov 
 + 1 pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

9.5.2012 Koncert ku Dňu 
matiek. Kostol Ducha sv. 
v DNV 

22 žiakov 
+11 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

10.5.2012 Predstavenie 
LDO. Ľ. Feldek: 
Snehulienka, Ľud. 
rozprávka: O spevavom 
a skákavom slávikovi. Istra 
Centrum 

19 žiakov  
+ 3 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

11.5.2012 Deň otvorených 
dverí ZUŠ. 

128 žiakov  
+ 39 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

13.5.2012 Deň matiek.  
KC Vajnory 

23 žiakov 
+ 5 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

16.5.2012 Deň rodiny. Istra 
Centrum 

48 žiakov 
+6 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

23.5.2012 Verejný koncert. 
MÚ Vajnory 

11 žiakov 
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

28.5.-20.6.2012 Výstava 
prác žiakov VO ZUŠ. 
Múzeum Chorvátov na 
Slovensku v DNV 

 Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

6.6.2012 Divadelné 
predstavenie pre deti 
v nemocnici na Kramároch 

6 žiakov 
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

12.6.2012 Koncert 
dychového oddelenia - KS 
ZUŠ 

23 žiakov 
+ 10 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

13.6.2012 J. Romanovský: 
Princezná Kukulienka. 
Nebojte sa Trólov. Div. 
predstavenie absolventov 
LDO ZUŠ - Istra Centrum 

8 žiakov 
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

14.6.2012 Absolventský 
koncert - Zichyho palác 

11 žiakov  
+ 11 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

25.6.2012 Ahoj prázdniny! 
DK Dúbravka 

93 žiakov 
+13 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

15.9.2011 Omša vo 
Weittovom lome 
Org. Rím.-kat. farský úrad 
v Dev. Novej Vsi 

24 žiakov 
+ 6 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

1.10.2011 Koncert pre 
seniorov 
Org. Klub dôchodcov 
v Dev. Novej Vsi  

11 žiakov  
+ 6 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

10.10.2011 Slávnostný 
koncert víťazov 
medzinárodnej súťaže 
Flautiada 2011 
Org. OZ Flautiada 
a Konzervatórium 
Bratislava 

1 žiak  
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

10.10.2011 Kytice 
pozdravov 
Org. Bratislava, hl. mesto 
SR 

2 žiaci  
+ 1 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

12.10.2011 Z vďaky a lásky 
Dni seniorov. 
Org. DK Dúbravka 

10 žiakov  
+ 4 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

18.10.2012 Koncert ku dňu 
starších. 
Org. KC Vajnory 

3 žiaci  
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

11.11.12011 Verejný 
koncert. Org. ZUŠ Modra 
 

5 žiakov 
+ 3 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

15.11.2011 25. výročie 
ZUŠ E. Suchoňa 

3 žiaci 
+ 6 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

17.11.2011 Deň 
otvorených dverí 
v Národnej rade SR, 
Koncert dych. orchestra 
FOR Bratislava 

18 žiakov 
+ 5 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

2.a 4.12.2011 Vianočná 
ulička v Dev. Novej Vsi, 
Org. Istra Centrum 

21 žiakov 
+ 7 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

8.12.2012 Mikuláš náš, 
Org. Istra Centrum 

18 žiakov  
+ 3 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

9.12.2011 Koncertné 
vystúpenie pre periodikum 
Metropola.  

3 žiaci 
+ 3 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

10.12.2011 Vianočné trhy, 
Častá. 

Koncert dych. orchestra 
FOR Bratislava 

18 žiakov 
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

12.12.2011 Tri oriešky pre 
R. Rikonna.  

2 žiačky 
+ 1 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

15.12.2011 Vianočné trhy,  
OC Eurovea. Koncert 
dych. orchestra FOR 
Bratislava 

17 žiakov 
+ 3 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

16.12.2011 Koncert na 
želanie. 
Org. Hl. mesto SR 
Bratislava 

5 žiakov 
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

14.1.2012 Reprezentačný 
ples Matice Slovenskej 
v DNV - tanečné 
vystúpenie žiačok ZUŠ 

6 žiačok  
+ 1 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

16.2.2012 Karneval - 
Org. Istra Centrum a ZUŠ 

42 žiakov 
+ 15 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

8.3.2012 Vyhodnotenie 
literárnej súťaže Knižnice 
v DNV- Istra Centrum 

2 žiaci 
+2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

28.3.2012 Koncert ku dňu 
učiteľov. 
Org. ZUŠ Istrijská a ZUŠ 
E. Suchoňa 

39 pedag. Verejná prezentácia pedagógov ZUŠ. 

18.4.2012 Deň Ruda 
Slobodu. Org. Istra 
Centrum a ZUŠ Istrijská 

25 žiakov 
+ 6 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 

21.4.2012 Bratislava pre 
všetkých - Org. Hl. mesto 
SR Bratislava. Koncert 
v Pálffyho paláci a na 
Hlavnom námestí 

32 žiakov 
+ 8 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

22.4.2012 Bratislava pre 
všetkých - Org. Hl. mesto 
SR Bratislava. Koncert 
v Mirbachovom paláci 

17 žiakov 
+ 11 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

22.4.2012 Bratislava pre 
všetkých - Org. Hl. mesto 
SR Bratislava. Koncert 
v Zrkadlovej sieni 

67 žiakov 
+ 12 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

30.4.2012 Stavanie mája - 
Org. Istra Centrum 

18 žiakov 
+ 3 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

15.5.2012 Jarný koncert 
pre seniorov - Org. HL. 
mesto SR Bratislava. 
Zrkadlová sieň 

1 žiak  
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

19.5.2012 Koncert ku Dňu 
matiek -. Org. Istra 
Centrum. 

16 žiakov  
+ 7 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

2.6.2012 Deň detí v DNV - 
Org. Neziskové org. 
V DNV 

42 žiakov  
+ 8 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

3.6.2012 Festival slov. nár. 
piesne - Org. Matica 
Slovenská v DNV 

3 žiakov 
+ 2 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

18.6.2012 Violončelový 
koncert. Org. ZUŠ Istrijská 
a ZUŠ E. Suchoňa 

12 žiakov  
+ 1 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

21.6.2012 Kultúrne leto- 
Org. HL. mesto SR 
Bratislava 

17 žiakov 
+ 3 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

26.6.2012 Koncert 
Devínskych detí - Org. OZ 
Deti Devína - Naša 
materská škola. 

6 žiakov 
+ 1 pedag. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

 
Účasť na projektoch, resp. vlastné projekty 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt školy 
Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Katedra hudby a Ústav 
hud. umenia, vedy 
a sakrálnej hudby na PF 
KU v Ružomberku. 

Implementácia a 
prenos výsledkov 
výskumu slovenskej 
sakrálnej hudby do 
umeleckej činnosti v 
akademickom 
prostredí. ITMS 
26220220040 

Prezentácia výskumu projektu 
a rozšírenie repertoáru  ZUŠ 
o notový materiál z 18. stor. 

5.9.2011 

Istra Centrum   a  ZUŠ 
Istrijská 22 

Divadelné piatky v Istra 
Centre  
 

Tematicky zamerané programy pre 
širokú verejnosť v rámci regiónu. 
Divadelné predstavenia súboru 
Forbína pod vedením pedag. 
Zinaidy Špačkovej 

21.10.2011 
16.3.2012 
8.6.2012 

New Music for Kids and 
Teens 

Portréty Tematicky zamerané programy pre 
deti a mládež so zameraním na 
prezentáciu hudby 20. a 21. stor. 

9.11.2011 

ZUŠ Istrijská Výchovné koncerty Tematicky zamerané programy pre 
deti z MŠ a 1. -2. roč. ZŠ. 

26.3.-
27.3.2012 

XI European Youth 
Music Festival – 
Emilia Romagna – 
Taliansko. 
 

Allegromosso Prezentácia hudobných skupín 
ZUŠ v európskom kontexte. 
Našu ZUŠ reprezentoval Dychový 
orchester FOR Bratislava  
Pedagóg: Mgr. Vladimír 
Dianiška 

17.-19.5.2012 



Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt školy 
Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

 

ZUŠ J. Kresánka 
Bratislava 

POP pri Dunaji. Festival hudobných skupín ZUŠ 
v medzinárodnom kontexte. Našu 
ZUŠ reprezentoval Dychový 
orchester FOR Bratislava  
Pedagóg: Mgr. Vladimír 
Dianiška 

22.6.2012 

RZ pri ZUŠ Istrijská 22 Muzikál – letné 
sústredenie. 

Rozvoj hudobnej kultúry a podpora 
kultúrneho vzdelávania detí 
a mládeže v DNV.  

27.8.-
31.8.2012 

    

  
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
Školská inšpekcia v školskom roku 2011/2012 sa na ZUŠ neuskutočnila. 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ/CVČ  
 
Finančná kontrola za uvedené obdobie sa na ZUŠ  nerealizovala.  
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Budova Istrijská 22 je majetkom hlavného mesta SR Bratislavy. Počas uplynulého školského 
roku v nej neboli vykonané žiadne rozsiahlejšie stavebné úpravy, po ktorých už vedenie školy 
volá 10 rokov. Budova už chátra viac ako 10 rokov. Za toto obdobie nebolo možné realizovať 
žiadne významnejšie opravy, či rekonštrukcie či už z politických dôvodov (prehadzovanie 
zodpovednosti medzi mestom a MČ), alebo z finančných dôvodov. Prechodom budovy zo 
správy MČ BA DNV pod mesto sa nič nezískalo, skôr naopak. Príslušné oddelenie, ktoré má 
budovu v správe nereaguje ani na listy ani na telefonáty a o vlastnej iniciatíve sa nedá ani 
hovoriť. Škola doteraz nemá uzavretú nájomnú zmluvu so správcom (mestom). Na základe 
týchto skúseností bude vedenie školy žiadať o zverenie budovy pod jeho správu a samozrejme 
aj o finančné zabezpečenie, ktoré so správou budovy súvisia.  Druhým možným riešením je 
dať budovu späť pod správu MČ DNV, ak s tým bude príslušná MČ súhlasiť.  
 

Všetko čo súvisí s chodom budovy, menšími opravami, vykonávala škola len zo svojho 
rozpočtu, aj to iba ak mala zo školného vyššie príjmy, ako bol záväzný ukazovateľ: 

• boli opravené a zrekonštruované ďalšie toalety na 1. poschodí 
• vymaľovali sme učebňu výtvarného odboru a boli vizuálne, z estetického hľadiska 

dočasne odstránené stopy zatekania na niektorých stenách 
• materiálno technické zabezpečenie školy sa nezmenilo kvôli úspornému rozpočtu   

 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2011 

25. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 



Bežné výdavky: 445 615 € 
Kapitálové výdavky: 0 € 

26. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 42 772,50 € 
27. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 2 744 €  boli použité:  

Učebné pomôcky 
28. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 0 
29. Iné finančné prostriedky: 0 

 
IX. Ciele, ktorý si škola/ŠZ určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
Priestory: Vylepšenie priestorov ZUŠ viď kapitola VII. 
 
Personálna oblasť: 
 
Splnené: 

- Zastabilizoval sa pedagogický zbor v klávesovom oddelení a v hre na husliach 
- Nepodarilo sa „zohnať“ kvalifikovaného učiteľa hry na gitaru, najmä kvôli polohe 

DNV 
Nesplnené: 

- Kvôli nedostatku finančných prostriedkov sa nepodarilo vytvoriť vlastnú zborovňu, 
nakoľko všetky dostupné priestory sú využité na VVP 

 
VVP: 
Splnené:  

- IKT – zakúpenie jedného PC 
- Účasť na festivale „Allegromosso“, Taliansko, máj 2012, resp. zabezpečenie 

finančného krytia tejto účasti z grantovej pomoci mesta, z vlastných prostriedkov 
žiakov a s podporou rodičov a MČ BA – DNV 

- Zabezpečená vysoká umelecká úroveň školského dychového orchestra FOR Bratislava 
pre tento festival 

- Prebehla analýza ŠkVP, na jej základe bol pripravený ŠkVP pre ďalší ročník 
- Začali sa prípravné práce na muzikály „Pinocchio“, ktorého premiéra je naplánovaná 

najneskôr v decembri 2013. Uskutočnilo sa v tejto súvislosti letné sústredenie žiakov 
ZUŠ z rôznych odborov v Dubovej, rekr. zariadenie Fúgeľka. 

- Organizačne a aj po umeleckej stránke zabezpečená príprava a účasť orchestra FOR 
BA na celoslovenskej súťaži mládežníckych dychových orchestrov v Dolnej Súči 
(umiestnenie v zlatom pásme) 

- Na základe rokovania s predstaviteľmi MČ Bratislava Vajnory a Bratislava DNV bolo 
dohodnuté, že tieto MČ vo veci nájmov a poplatkov prihliadnu na činnosť a aktivity 
ZUŠ  

- Projekty a aktivity školy sú uvedené na inom mieste 
 
Nesplnené:  

- Neuskutočnila sa inovácia MTZ pre odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 
kvôli nedostatku finančných prostriedkov. 

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



 
Každý odbor v ZUŠ Istrijská 22 má svoje dobré i slabšie miesta. Toto hodnotenie je však 
príliš relatívne. Ak by sme vychádzali zo štandardov a klasifikácie, čo môže technicky 
a matematicky zmýšľajúci človek vnímať ako tie hlavné kritérium kvality, tak škola dosahuje 
nadštandardnú úroveň z hľadiska prospechu. Spravidla všetci žiaci, hlásiaci sa na strené 
školy, kde sa prijíma na  základe talentových skúšok sú prijatí na ďalšie štúdium. Dokonca 
niektorí absolventi II. stupňa, resp. štúdia pre dospelých sú prijatí aj na vysoké školy. 
Cieľom VVČ je však vychovať absolventom s určitým kultúrno-spoločenským rozhľadom, 
absolventa, ktorý sa môže realizovať v kultúrno-spoločenskom živote v spoločnosti. 
Výhodou našej školy je, že pred 11 rokmi začínala prakticky od nuly. Vyučovanie prebiehalo 
kontinuálne, ale nebola tak výrazná prezentácia jej žiakov. Takže ľahšie môžeme definovať 
čo sa nám darí viac a čomu treba trochu pomôcť. Pred pár rokmi neexistovali na škole žiadne 
súbory, orchestre, či spevácky zbor. Celkové smerovanie školy, a bolo by to aj bez 
zbytočných takzvaných reforiem v školstve, je zamerané na aktívnu individuálnu i skupinovú 
prezentáciu žiakov. O konkrétnych úspechoch píšeme v aktivitách, resp. v súťažiach. Okrem 
vynikajúcich individuálnych výkonov našich žiakov sa rovnako vynikajúco prezentujú rôzne 
zoskupenia:  

- dychový orchester FOR Bratislava 
- divadelný súbor Forbína 
- súbor Črip, ktorý prezentuje najmä chorvátsku hudbu 
- školský komorný orchester 
- ľudový orchester (cimbalovka) Novoveskí hudci 
- spevácky zbor Zuškárik 
- formujú sa tanečné súbory 

 
Krásne sa prezentuje výtvarný odbor vlastnými výstavami, čoraz viac dáva o sebe vedieť 
odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. 
Ďalšie smerovanie spolupráce speje k projektom, na ktorých budú participovať všetky odbory, 
napr. Muzikál Pinocchio, ktorý sa už na škole začal „variť“ v letnom období. 
Situáciu nám sťažujú nedostatočné priestory v hlavnej budove, poddimenzovanosť 
pedagogického zboru najmä v hre na gitaru, s prihliadnutím na záujem o hru na tomto 
nástroji. Vzdialenosť našej školy od centra čiastočne odrádza pedagógov, na druhej strane, tí 
pedagógovia, ktorí u nás učia (aj cezpoľní) nemajú záujem nájsť si miesto niekde bližšie 
k centru. Nakoľko ku nám dochádzajú zamestnanci z Petržalky, Rače ba dokonca 
i z Hamuliakova, dovolím si povedať, že škola má svojho „ducha“, niečo, kvôli čomu chcú 
pôsobiť v ZUŠ Istrijská 22. 
Prioritou školy je, aby jej budova bola dokončená, aby prebehla rekonštrukcia kúrenia, aby 
došlo k výmene nefunkčných okien. Vtedy by mohla byť nielen školským ale aj kultúrnym 
stánkom v MČ BA DNV, kde je o podobné zariadenia núdza, vzhľadom k nárastu počtu 
obyvateľov a najmä detí. Koncertná miestnosť školy v súčasnosti má kapacitu cca 50 miest 
(účinkovať však môžu len sólisti, resp. malé zoskupenia). Dokončením podkrovia by vznikla 
viacúčelová sála s kapacitou cca 130 miest, podľa druhu a charakteru prezentovaného 
vystúpenia. 
 
SWOT analýza 
 
SILNÉ STRÁNKY 

- kvalita zamestnancov po profesijneji 
morálnej stránke 

- priaznivá pracovná klímadobrá poloha 

SLABÉ STRÁNKY 
- rozpadávajúca sa budova, zatekanie 
- nedostatok finančných prostriedkov 
- nedostatočný počet pedagógovv 



školy, krásny areál 
-pomerne slušné vybavenie školy 
-veľký záujem o štúdium na škole 
- „vlastná" budova - pôsobí v nej len naša 

škola 
- kvalitný VVP 
- nárast počtu súborov, orchestrov  
- dobrá komunikácia a spolupráca s 

rodičovským združením, s MČ DNV, 
s farským úradom a inými organizáciami 
- výborná reprezentácia žiakov súťažiach  

 

predmetoch hra na gitare 
- hluché priestory, ktoré nemožno využívať 
- nutnosť viacerých dislokovaných 

pracovísk 
- nevhodné priestory pre vyučovaniev 

tanečnom odbore (nutnosť 
prenájmutelocvične) 

- slabo odhlučnené učebne (dochádzak 
vzájomnému vyrušovaniu pri VVP) 

- nedostatok vhodných priestorov pre VVP v 
budove školy 

- nedokončené podkrovie 
- neregulovateľné kúreniebyt v budove školy 
- nevyhovujúce okná 
- neklimatizované priestory 
- nevyhovujúce hygienické zariadenia 
- neadekvátne priestorové možnosti 
- neadekvátne platy ( pri absolventoch 
- konzervatória nedôstojné až 

dehonestujúce) 
- degradujúce hodnotu vzdelania 
- veľká byrokracia, veľa písomností samusí 

urobiť, aby sa „vyhovelo" zákonu, 
v skutočnosti sú to len papiere na založenie 

- (školský vzdelávací program, agenda 
súvisiaca so zákonom o pedagogických 
zamestnancoch atď.) 

PRÍLEŽITOSTI 
-  dokončením podkrovia a opravou 

striechby sme mohli takmer celý 
VVPzmestiť pod jednu strechu, čo by 
z dlhodobého hľadiska znamenalo 
úsporu na nájmoch a k zníženiu počtu 
detašovaných pracovísk 

- dostatok priestorov by znamenal aj 
personálne doplniť pedagogických 
zamestnancov 

 

RIZIKÁ  
- hrozba zavretia niektorých učební 

z hygienických dôvodov (zatekanie, 
plesne 

- nárast počtu neprijatých talentovaných 
uchádzačov o štúdium v ZUŠ z dôvodu 
nedostatku priestorových 
a personálnych kapacít 

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí na 
základe talentovej skúšky:   
 
Mária Brestenská, Škola úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) Jozefa Vydru 
Veronika Frolková, (ŠÚV) Jozefa Vydru 
Veronika Besedová, Združená škola výtvarná 
Linda Pittnerová, Hudobné gymnázium, Viedeň (ORG der Wiener Sängerknaben) 
 



Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí (meno žiaka, 
názov školy):  
Mikuláš Švec, Slovenská technická univerzita - architektúra 
Uplatnenie na pracovnom trhu škola nevykazuje, lebo jej to neprináleží. 

 
IX.  Ďalšie informácie o škole  

 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Na škole neprebehla kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Napriek tomu 
však je v škole časť priestorov, ktoré potrebujú investície na odstránenie závad, ako je 
zatekanie, z toho vznikajúce plesne, rôzne zápachy prerážajúce najmä v určitom počasí 
a atmosferickom tlaku.  
Škola nemá nadštandardné vybavenie. Dúfam, že s odstraňovaním závad nebudeme musieť 
čakať až na podnet kontroly.  
Viac v bode VII.  
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
Viac ako 80% podujatí sa uskutočnilo najmä vďaka spolupráci s rodičmi a ich podpore. Bez 
nich by tento „život školy bol veľmi prázdny a chudobný. Podujatia sú vypísané v aktivitách 
a súťažiach. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami. 
 
Škola má veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou s rodičovským združením pri ZUŠ,  
s rôznymi organizáciami mesta i mestskej časti tak v BA - DNV ako aj v BA - Vajnory, 
s farským úradom v MČ DNV i vo Vajnoroch, so školami a pod. Spolupracujeme s 
kultúrnymi, spoločenskými i vzdelávacími inštitúciami. Vytvárame pre ne programy, ony 
nám zas poskytujú priestory na realizáciu našich programov, prípadne vytvárame spoločné 
podujatia. Podrobnejšie viď aktivity a projekty. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
Škola spolupracuje so zriaďovateľom, sme ústretoví jeho potrebám a požiadavkám, je to 
prirodzené. Aj táto spolupráca je zdokumentovaná v aktivitách a projektoch. 
 
 
2.4. Iná spolupráca  
 
Konkrétne formy spolupráce sú zahrnuté v aktivitách školy, súťažiach a podujatiach, kde je 
spomenuté, v spolupráci s kým bolo to, ktoré podujatie uskutočnené. 
 
 
 
 
 
 



Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy Jozefa Kresánka Karloveská 3,Bratislava 
 za školský rok 2011/2012 

 
 

a) Identifikačné údaje: 
 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Jozefa Kresánka 
Adresa: Karloveská ul. č. 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 riaditeľa: Anna Gondášová 
Volebné obdobie: od 1. 7. 2009      
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
- Marcela Kukumbergová – štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy a pedagogický 

zástupca pre PK gitara, akordeón, cimbal, keyboard, bicie nástroje, LDO; 
- Mgr. Iveta Majláthová – pedagogický zástupca pre PK klavír, sláčikové nástroje, 

spev, TO; 
- Mgr. Vladislav Katrinec – pedagogický zástupca pre PK dychové nástroje, HN 

a VO; 
 

c) Údaje o rade školy:  
 
Členovia RŠ: 
Marta Jurkovi čová -  za zriaďovateľa predseda rady školy 
Ing. Peter Lenč  -  za zariaďovateľa 
Mgr. Juraj Kadnár-  za  zriaďovateľa  
Mgr. Jakub Bednárik - za  zriaďovateľ 
Gita Tilandyová - rodič 
Ing. Jozefína Križanová- rodič 
Mgr. Jarmila Wefers - rodi č 
Ing. Jana Kopačková - rodič 
Mgr. Ľubomír Današ – učiteľ ZUŠ 
Mgr. art. Matej Čertík – učiteľ ZUŠ 
Iveta Juríčková – THP ZUŠ 

 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2011/2012: 
28. september 2011:  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2010/2011; 
Koncepcia rozvoja školy do roku 2014; 
Školský vzdelávací program; 
 



13. marec 2012: 
Správa o hospodárení školy za rok 2011; 
Príprava volieb novej RŠ; 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy: 
 
Umelecká rada (vedenie školy, vedúci predmetových komisií, predseda odborov) 
Termíny zasadaní, základné témy rokovania: 
 
1. zasadnutie 14. 9. 2011 

– Plány činnosti všetkých predmetových komisií - návrhy a termíny do plánu činnosti 
školy; 

– Určenie uvádzajúcich učiteľov v rámci adaptačného vzdelávania; 
– Príprava celoslovenskej súťaže v hre na cimbale – organizačný štáb; 

2. zasadnutie 11. 1. 2012   
– Hodnotenie výsledkov práce školy a jednotlivých PK za I. polrok 2011/2012; 
– Výsledky kontrolnej činnosti vedúcich PK a vedenia školy; 
– Kontrola prípravy žiakov na prijímacie skúšky a hodnotenie žiakov s rozšíreným 

vyučovaním; 
3. zasadnutie 9. 5. 2012 

- Príprava Medzinárodného festivalu pop hudby – organizačný výbor; 
4. zasadnutie 13. 6. 2012  

– Podklady k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti; 
– Školský vzdelávací program (učebné osnovy pre 5. ročník, menovanie koordinátora 

a členov ŠkVP); 
– Návrhy učiteľov na tvorbu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ; 
– Personálne zabezpečenie nového školského roka 2012/2013; 
– Hodnotenie práce všetkých PK; 

 
Pedagogická rada 
 
1. Pedagogická rada 30. 8. 2011 

– Pokyny k začiatku školského roka; 
– Predstavenie nových učiteľov a zadelenie uvádzajúcich učiteľov; 
– Oboznámenie s vnútroškolskými smernicami /(organizačný a pracovný poriadok školy 

pre zamestnancov, vnútorný poriadok školy pre žiakov a iné); 
– Kontrola úväzkov, pokyny vedúcim PK k výkazom žiakov, rozvrhom, triednej 

dokumentácii; 
– Hodnotenie učiteľov  –  uzavretie pohovorov; 
– Štruktúra kariérových pozícií; 
– Plán kontinuálneho vzdelávania; 

2. Pedagogická rada 26. 10. 2011 
- Preškolenie BOZP a PO; Plán práce školy; 
– Kontrola platenia príspevkov na úhradu...; 
– Kontrola dochádzky na HN (individuálne žiadosti o štúdium HN); 
– Inventarizácia majetku – pokyny;  

3. Pedagogická rada 24. 11. 2011 
- Klasifikácia konferenčné prípady; 
- Nadčasová práca, náhradné voľno, vypracovaný plán dovoleniek (záväzný  

pre učiteľov na rok 2012); 



- Kontrola prípravy žiakov na prijímacie skúšky; 
- Priznávanie – uznávanie kreditov – informácia; 
4. Pedagogická rada 25. 1. 2012 

- Klasifikácia žiakov za 1. polrok;   
– Polročné vysvedčenie – pokyny;  
– Úväzky na 2. polrok; 
– Podklady o polročnej činnosti jednotlivých odborov a oddelení (webová stránka školy); 
– Plánované podujatia na 2. polrok – spresnenie aktivít; 

5. Pedagogická rada 28. 3. 2012 
– Deň učiteľov – ocenenie učiteľov; 
– Prerokovanie smernice o priznávaní kreditov riaditeľom školy; 
– Informácie o zabezpečení podujatia „Bratislava pre všetkých“; 

6. Pedagogická rada 25. 4. 2012  
– Konferenčné prípady; 
– Kontrola dochádzky na hodiny hudobnej náuky, konzultácie žiakov s individuálnym 

vyučovaním; 
– Kontrola platenia príspevkov na úhradu...; 
– Príprava volieb do Rady školy; 
– Dodržiavanie pokynov vedenia školy 
– Príprava a pokyny k prijímacím skúškam; 

7. Pedagogická rada 30. 5. 2012 
– Voľba pedagógov do RŠ; 
– Informácie z odborov; 
– Zabezpečiť preskúšanie žiakov individuálneho štúdia hudobnej náuky do klasifikačnej 

porady; 
8. Pedagogická rada 20. 6. 2012 

– Klasifikácia žiakov za 2. polrok; 
– Školský vzdelávací program – aktualizácia poverenými členmi pedagogického zboru; 
– Učebné osnovy pre 5. ročník – vedúci predmetových komisií všetkých odborov 

a oddelení; 
9. Pedagogická rada 27. 6. 2012 

– Hodnotenie činnosti všetkých odborov a oddelení vedúcimi predmetových komisií    
hodnotiace správy; 

– Prerokovanie Správy o VVČ školy; 
– Pokyny a úlohy na najbližšie obdobie (ukončenie školského roku) 
– Práca na školskom vzdelávacom programe – kontinuálne pokračovanie, termíny 

stretnutí s koordinátorom; 
 
II. Údaje o žiakoch školy: 
  
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch ZUŠ 

    
Prípravné štúdium HO, TO, VO, LDO:  205              toho deti MŠ:     22 
Hudobný odbor (bez PŠ)   84         z toho absolventi k 30.6. 2012: 74  
Počet žiakov rozšíreného štúdia HO  10 
Tanečný odbor (bez PŠ):    250 z toho absolventi k 30.6. 2012: 36 
Počet žiakov rozšíreného štúdia TO:  0 
Výtvarný odbor  (bez PŠ):    378 z toho absolventi k 30.6. 2012: 21 
Počet žiakov rozšíreného štúdia VO:  0 



Literárno - dramatický odbor (bez PŠ): 202 z toho absolventi k 30.6. 2012: 22 
Počet žiakov rozšíreného štúdia LDO: 1 
Spolu:      1889 
 
Novoprijatí žiaci v školskom roku k 15. 9. 2011: 
 
Prípravné štúdium spolu:  205  z toho deti MŠ: 22 
z toho HO    112     22 
 TO      69     
 VO        –          
 LDO      24     
 
  I. stupeň rozš. vyuč.  II. stupeň rozš. vyuč.  ŠPD 
HO  594  6  180  4  69 
TO  205  –    29  –  16 
VO  313  –    59  –  6 
LDO  146  –    47  1  9 

SPOLU   1258  6  315  5  100 

 
Celkom žiakov spolu k 15. 9. 2011:  1889 

 
Podľa výkazu o počte žiakov k 30. 06. 2012 (zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD)v štruktúre: 
 
Prípravné štúdium spolu:  182  z toho deti MŠ:  22 
z toho HO    105     22 
 TO    55     
 VO     –     
 LDO    22     
 

I. st. r. v.  II. st.   r. v.  ŠPD  z toho abs.  I. st.  II. st. ŠPD 
HO  562 6 182 5 69   46 23 5 
TO  204 – 27 – 19   29 7 
VO  297 – 53 – 6   15 6 
LDO  131 – 44 1 5   13 9  

SPOLU  1194 6  306 6 99    103  45  5 

 

SPOLU VŠETKÝCH : 1611+ 182 PŠ 
Celkom žiakov spolu k 30. 06. 2012:  1793  (rozdiel mínus 96 žiakov) 

Rozdiel v počte žiakov na začiatku školského roka a na konci školského roka je 
z dôvodu prerušenia štúdia žiakov (študijné pobyty v zahraničí), z dôvodu vystúpenia žiakov, 
z dôvodu neprospechu, alebo zo zdravotných dôvodov. 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie ZUŠ 



 

ODBOR    PŠ BEZ PŠ   PSVYZN. PROSP. NEPROSP. 
NEKLAS.  

HO  105 824 694 123 1 6 
LDO  22 181 173 8   
VO   356 356 0   
TO  55 250 222 28   

Spolu   182 1611 1445 159 1 6 
      
 Žiaci prípravného štúdia nedostávajú vysvedčenie, len Potvrdenie o absolvovaní 
prípravného štúdia, preto nie sú klasifikovaní. Prevažná väčšina žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka 
v sledovanom školskom roku prospela s vyznamenaním (1445), prospelo 159 žiakov, 1 žiak 
neprospel a 6 bolo neklasifikovaných. Týmto žiakom je poskytnutá možnosť vykonať 
komisionálnu skúšku najneskôr v prvom septembrovom týždni. Po úspešnom vykonaní 
komisionálnej skúšky môžu aj títo žiaci  pokračovať v štúdiu. 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2011/2012 
 
V školskom roku 2011/2012 neboli založené ani zrušené žiadne študijné odbory a učebné 
odbory. 

 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy: 

 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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94 45 41  

 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačný predpoklad 
 



Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 

Kvalifikačné predpoklady spĺňali všetci pedagogickí zamestnanci školy. Niektorí PZ si 
dopĺňali vzdelanie na rôznych vysokých školách: 
 
Mgr. art. Zita Slavíčková  klavír, 2. roč. doktorandské štúdium HTF VŠMU Bratislava 
Mgr. Jarmila Šteigerová dych. nástroje, po ukončení magisterského štúdia PF UK 

Bratislava pokračuje v štúdiu hry na klarinet na VŠMU;Mgr. 
art. Veronika Kořínková bakalárske štúdium 2. roč. DAMU 
Praha, Katedra výchovnej dramatiky 

Mgr. art. Barbora Jurinová magisterské štúdium 4. roč. DAMU Praha, Katedra výchovnej 
dramatiky 

Mgr. art. Miriam Pavelková doplnkové pedagogické štúdium  na VŠMU, fakulta Čabf. 1. 
ročník 

Mgr. art. Adriana Geričová doplnkové pedagogické štúdium  na VŠMU, fakulta Čabf. 1. 
ročník 

Mgr. art. Martina Jánošíková  doplnkové pedagogické štúdium  na VŠMU, fakulta Čabf. 1. 
ročník 

Bc. Petra Korponaiová magisterské štúdium VŠMU – didaktika klasického tanca 
Bc. Zuzana Brčáková  klavír, magisterské štúdium VŠMU 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 
adaptačné vzdelávanie 

7 5 2 0 

Priebežné (semináre, 
workshopy) 

Viď príloha 
vo 
vyhodnotení a 
komentári 

   

Akzualizačné vzdelávanie: 
- Rozvíjanie emocionálnej 
inteligencie 
a komunikačných zručností   
- Hodnotenie učebnej 
činnosti a výkonu žiaka  
-Tvorba vzdelávacieho 
programu KV 
-Metodika integrácie 
a interakcie v umeleckej 
výchove 
 -IKT v hudobnom 
vzdelávaní 
- IKT vo vyučovaní 
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10 
 

10 
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10 
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Špecializačné kvalifikačné 
: 
-DPŠ VŠMU 

 
3 

 
0 

 
3 

 

Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

4 1 3  



 
 
V rámci kontinuálneho vzdelávania navštevovali aktualizačné vzdelávanie na MPC vedúci 
predmetových komisií, riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky. 
Adaptačné vzdelávanie mali zabezpečené: 
Mgr. art. Veronika Mihálková – ukončené 19. 6. 2012; 
Karol Sipos – ukončené 19. 6. 2012 
Bc. Zuzana Brčáková – ukončené 19.6. 2012 
Mgr. art. Jaroslava Lomen – ukončené 19. 6. 2012 
Bc. Petra Korponaiová – ukončené 19. 6. 2012 
Veronika Polomská – ukončené 19. 6. 2012 
Peter Beladič – ukončené 19. 6. 2012 
 
Vzdelávanie priebežné (semináre, workshopy....): 
 
Odborný seminár a workshop s pedagogičkou Ácsné Szily Éva - Univerzita F. Liszta 
Budapesť „Vyváženosť techniky a muzikality vo vyučovaní husľovej hry“ -  
       4 pedagógovia  
Husľová dielňa Žilina 2011 – workshop s prof. Jindřichom Pazderom AMU Praha 
        1 pedagóg 
Odborný akreditovaný seminár organizovaný Českou Orfovou spoločnosťou Praha (ČR) (4. -
6. 11. 2011 a 13. -15. 4. 2012)   2 pedagógovia 
Odborný akreditovaný seminár organizovaný Českou Orfovou spoločnosťou Hlučín (ČR) 28. 
4. 2012      2 pedagógovia 
Pedagogická Dvorana VŠMU– workshop s prof. Hatríkom          2 pedagógovia 
Letné semináre učiteľov hry na klavíry EPTA Konzervatórium Bratislava 
          10 pedagógov 
Konferencia a workshop Hrovej terapie inštitútu terapie hrou (19. -22. 6. 2012) 

1 pedagóg 
„Cimbalové muzicírovanie“ – nové trendy vyučovania hry na cimbale - Štrba   

2  pedagógovia 
„Spring theatre festival for Kids/Drama for Kids“ - odborný seminár v Dubline Írsko 
        1 pedagóg 
eduMEMA 2012- majstrovské kurzy pre hudobníkov v Poprade organizované 
Stredoeurópskou hudobnou akadémiou    1 pedagóg 
Interpretačný a pedagogický seminár prof. Stanislava Juřicu z Pardubíc (ČR)  
          11 pedagógov 
Worshop Andreu Pellegriniho – Livorno (Taliansko) – interpretácia džezu 

20 pedagógov 
Bratislavská komorná gitara 2012- účasť na odbornom seminári 11 pedagógov 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 
 
Beáta Čečková – Cena primátora Bratislavy 2012 – bronzová soška Rytiera Rolanda, ktorú 
dostala z rúk primátora Bratislavy Milana Ftáčnika 
Viera Kordošová - ocenenie primátorom hl. mesta Bratislavy Milanom Ftáčnikom pri 
príležitosti Dňa učiteľov 
Janka Spálová -  Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne 
reprezentuje hlavné mesto SR – Talentovaná mládež 2012 



Mgr. art. Ľudovít Satury - Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá 
dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR – Talentovaná mládež 2012 
Janka Spálová – Cena „Pedagóg laureáta“ na IX. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa 
v Pezinku 
Mgr. art. Jozef Chabroň – Cena za korepetíciu na IX. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa v 
Pezinku 
Beáta Čečková -  „Najlepší pedagóg“ na Celoslovenskej súťaži žiakov ZUŠ v hre na cimbale 
v Bratislave 
Katarína Demáčková – Diplom za vynikajúci klavírny sprievod na Celoslovenskej súťaži 
žiakov ZUŠ v hre na cimbale v Bratislave 
Mgr. art. Viera Miškovicová – Diplom za klavírny sprievod na 15. ročníku súťaže 
„Prešporský Paganini“ v Bratislave 
Janka Spálová – Diplom „Najlepší pedagóg“  na 15. ročníku súťaže „Prešporský Paganini“ 
v Bratislave 
Mgr. art. Ľudovít Satury  – Diplom „Najlepší pedagóg“  na 15. ročníku súťaže „Prešporský 
Paganini“ v Bratislave 
Janka Spálová – Certifikát za prípravu žiakov na Husľovú dielňu 2012 v Žiline 
Mgr. Iveta Majláthová – Cena za korepetíciu na Husľovej dielni 2012 v Žiline 
Mgr. art. Ľudovít Satury – Cena za prípravu laureáta 1. kategórie v hre na husliach na 12. 
ročníku Celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
Janka Spálová – Cena za prípravu laureáta 2. kategórie v hre na husliach na 12. ročníku 
Celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
Janka Spálová - Cena za prípravu laureáta 3. kategórie v hre na husliach na 12. ročníku 
Celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
Janka Spálová - Cena za prípravu laureáta komornej hry v hre na husliach na 12. ročníku 
Celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
Ivona Trgová  - Cena za prípravu laureáta komornej hry v hre na husliach na 12. ročníku 
Celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
Beata Harvanová - Diplom za prípravu žiakov  na 12. ročníku Celoslovenskej súťaže ZUŠ 
„Schneiderova Trnava“ 
Mgr. art. Zuzana Bednárová – Ďakovný list na úspešnú prípravu žiaka na „Prehliadku 
mladých gitaristov“ na ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej; 
Mgr. Helena Róglová – Ďakovný list na úspešnú prípravu žiaka na „Prehliadku mladých 
gitaristov“ na ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej; 
Mgr. art. Hana Výtisková - Ďakovný list na úspešnú prípravu žiaka na „Prehliadku mladých 
gitaristov“ na ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej; 
Beáta Čečková – Pamätný list primátora Bratislavy pri príležitosti jubilejného 15. Ročníka 
Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov 
akad. mal. Helena Hrčková  – cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri 
príležitosti Dňa učiteľov; 
Vlasta Rončkevičová - cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri príležitosti Dňa 
učiteľov; 
akad. mal. Milan Hrčka – prestížna cena „Identifikačný kód Slovenska“, ktorú udeľuje 
spoločnosť ARTEM za významný prínos slovenskej kultúre, za dlhodobú a kreatívnu tvorbu 
skutočných umeleckých hodnôt 
POĎAKOVANIE – za prípravu žiakov na koncert Portréty dostali všetci pedagógovia, ktorí 
pripravili žiakov na tento koncert 
 
Získané ocenenia učiteľov svedčia o odbornej a umeleckej kvalite pedagogického zboru 
školy. 



 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ  na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 
akad. mal. Slávka Brezinová výstava „Pod povrchom“ v galérii Sala Terenna v Prezidentskom 
paláci 
akad. mal. Blažej Mikus – autorská výstava so skupinou A1 vo Vzdelávacom inštitúte COOP 
v Kaštieli v Mojmírovciach 
akad. soch. Marek Žitňan - kolektívna výstava „Česi a Slováci pro Prahu 10“ v októbri 2011 
v Prahe 
akad. soch. Marek Žitňan - samostatná výstava v Slovenskom a informačnom inštitúte 
v Moskve – január 2012 
akad. soch. Marek Žitňan – kolektívna výstava „Partitúra“  v Dome umenia v Bratislave 
akad. mal. Helena Hrčková – výstava Mini textil v UBS 
akad. mal. Milan Hrčka – samostatná výstava v galerijných priestoroch západnej terasy 
Bratislavského hradu pri príležitosti udelenia ocenenia „Identifikačný kód Slovenska“ 
spoločnosťou ARTEM 
Mgr. Barbora Jurinová – lektorská činnosť na seminári „Rétorika a technika hlasu a reči pre 
NB“ 
Mgr. art. Matej Čertík – člen expertnej skupiny za tvorbu výkonových štandardov učiteľov 
ZUŠ na Donovaloch – organizátor MPC Žilina 
Mária Slaninová – zastupovanie Slovenska na Generálnom sneme Európskej únie hudobných 
škôl (EMU)  v Riccione v Taliansku 
Anna Gondášová – predsedníčka Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-
Slovakia“ – organizovanie celoslovenského snemu – apríl 2012; 
 
Viacerí kolegovia boli členmi odborných  porôt, venovali sa kompozícii a aranžmánov, písali 
scenáre inscenácií, stavali choreografie, vyvíjali koncertnú činnosť atď. Podrobná 
mimoškolská činnosť učiteľov je uvedená v hodnotiacich správach jednotlivých PK. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.06.2012 
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
 



Verejné koncerty, výstavy a predstavenia sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na 
ZUŠ. Žiaci školy verejnými vystúpeniami získavajú umeleckú prax, učia sa pohybovať na 
pódiu, zvládať trému a koncentrovať sa na svoj výkon. Verejné podujatia školy sú určené 
predovšetkým žiakom školy, ich rodičom, starým rodičom, známym, spolužiakom, ale aj 
všetkým pozvaným hosťom, ktorí majú záujem o činnosť ZUŠ – zástupcovia zriaďovateľa, 
mestských častí, ministerstiev, učitelia z iných škôl a pod. 
 
Koncert novej huby „PORTRÉTY“ – v rámci projektu New Music for Kids and Teens – 
sprievodné podujatie festivalu MELOS ETHOS 
účinkujúci: žiaci hudobného odboru a KSO mladších žiakov i starších žiakov  
organizátor ZUŠ Jozefa Kresánka v spolupráci s Medzinárodnou spoločnosťou pre súčasnú 
hudbu ISCM – slovenská sekcia, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Eugena Jurzycu 
Odzneli tu skladby súčasných slovenských i svetových skladateľov Lajosa Papp (Rytierske 
hry a Piccola Suite per Orchestra d´ Archy v podaní malého a veľkého orchestra školy), Pavla 
Bizoňa (premiéra skladby F – lau –vir v podaní flautistky Dany Homolovej a klaviristu Jozefa 
Chabroňa), Jany Kmiťovej (Dva príbehy z prázdneho domu), Jima Chapina (swingové sólo 
pre bicie nástroje v podaní Tomáša Lenča), skladby Víťazoslava Kubičku, Viliama 
Gräffingera, Erika Rothensteina a ďalších. 
Koncert bol určený predovšetkým milovníkom súčasnej hudby, preto bol sprievodným 
podujatím festivali Melos Ethos. 
miesto: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave 
termín: 3. november 2011 
OSTROV“ - obnovená premiéra divadelnej hry Agáthy Christie 
účinkujúci: Divadelný súbor LaNo 
miesto: divadelná sála na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 15. november 2011 
Predvianočné nálady – verejný koncert sláčikového oddelenia školy 
účinkujúci: žiaci sláčikového oddelenia 
Okrem Komorného sláčikového orchestra mladších žiakov školy sa na koncerte predstavili aj 
čerství víťazi súťaže „Prešporský Paganini“ a ďalší žiaci sláčikového oddelenia.  
Koncert bol určení predovšetkým žiakom sláčikového oddelenia a ich rodičom. 
miesto: Zichyho paláci v Bratislave 
termín: 28. november 2011 
Mikulášsky darček – verejný koncert žiakov HO a TO, na ktorý zavítal Mikuláš s 
darčekmi 
účinkujúci: žiaci hudobného a tanečného odboru 
Na koncerte sa predstavili najmenší žiaci hudobného a tanečného odboru počnúc prípravným 
ročníkom, ktorí spolu so svojimi rodičmi mali možnosť posúdiť, kam sa svojou usilovnosťou 
môžu dostať v rámci umeleckého vzdelávania. Sladká odmena od Mikuláša bola motiváciou 
do ďalšieho štúdia.  
miesto: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave 
termín: 5. december 2011 
Vianoce prichádzajú – obrázky zo Slovenska  
predstavenie DFS Čečinka o ľudových zvykoch „od Lucie do Troch kráľov“ na 
Slovensku. 
Detský folklórny súbor Čečinka pripravuje tradičné vianočné predstavenie pre širokú 
verejnosť, ktorá má záujem o naše ľudové zvyky, piesne a tance.  
účinkujúci: DFS Čečinka 
miesto: Dom kultúry Dúbravka 



termín: 6.december 2011 
Adventný koncert – verejný koncert žiakov hudobného odboru 
účinkujúci: žiaci hudobného odboru  
Predstavil sa tu Renesančný súbor školy pod vedením Lýdie Stanovej a ďalší úspešní sólisti 
v hre na klavíri, gitare, husliach, violončele a dychových nástrojoch. Koncert bol určený 
žiakom hudobného odboru a ich rodičom. 
miesto: Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave 
termín: 8. december 2011 
Luciine svetielka – verejný koncert žiakov  
účinkujúci: žiaci oddelenia akordeón, keyboard, bicie nástroje 
miesto: koncertná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 12. december 2011 
Hudobné Vianoce – tradičný vianočný verejný koncert Komorného orchestra 
a speváckeho zboru školy 
účinkujúci: Komorný sláčikový orchester a spevácky zbor Margarétka, Gustáv Beláček a. h. 
– spev, Petronela Drobná    – spev, Julianna Knopová – spev, dirigenti Janka Spálová, Jozef 
Chabroň. 
Na koncerte odzneli predovšetkým úpravy vianočných kolied a piesní, ktoré na mieru pre 
orchester, zbor a sólistov školy upravili naši kolegovia Ján Kružliak, Peter Štrpka a Peter 
Srvátka. Koncert bol vianočným darčekom predovšetkým pre rodičov účinkujúcich žiakov. 
miesto: Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 2 
termín: 14. december 2011 
Vianoce sú za dverami – verejný vianočný koncert hudobného odboru  
účinkujúci: žiaci hudobného odboru z pracoviska v Záhorskej Bystrici  
miesto: Spoločenský dom v Záhorskej Bystricitermín: 21. december 2011 
Vernisáž výstavy žiakov výtvarného odboru 
účinkujúci: tvorba  žiakov výtvarného odboru, skupina J&S Band pod vedením Petra Štrpku 
miesto: priestory kaviarne Magritte na ulici Ľudovíta Fullu na Dlhých Dieloch v Bratislave 
termín: 27. január 2012 
Fašiangové posedenie – rozlúčkové vystúpenie odchádzajúcich členov Čečinky 
účinkujúci: DFS Čečinka 
miesto: Karloveské  centrum  kultúry v Bratislave 
termín: 17. február 2012 
Klavírny maratón  – verejný koncert žiakov klavírneho oddelenia z pracoviska 
v Záhorskej Bystrici pri príležitosti kúpy nového klavíra - krídla do Spoločenského 
domu 
účinkujúci: žiaci hudobného odboru v Záhorskej Bystrici 
miesto: Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici 
termín: 14. marec 2012 
„Malá bosorka“ -  obnovená premiéra divadelného predstavenia 
účinkujúci: žiaci literárno – dramatického odboru, réžia Mgr. art. Adriana Geričová a Mgr. 
art. Veronika Kořínková 
miesto: divadelná sála na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 14. marec 2012 
Verejný koncert strunového oddelenia školy 
účinkujúci:  žiaci strunového oddelenie 
miesto:  koncertná sála na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 19. marec 2012 
Večer umeleckého prednesu    
účinkujúci: žiaci 4. ročníka I. stupňa  literárno – dramatického odboru 



miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave;  
termín: 23. marec 2012 
Učitelia žiakom, žiaci učiteľom – verejný koncert pri príležitosti Dňa učiteľov 
účinkujúci: učitelia a žiaci hudobného odboru v Záhorskej Bystrici 
miesto: Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici 
termín: 24. marec 2012 
„Pop spring“ – jarný verejný koncert populárnej hudby 
účinkujúci: žiaci hudobného a tanečného odboru, hostia - žiaci ZUŠ Istrijská z Devínskej 
Novej Vsi 
miesto: Vodárenské múzeum a. s. na Devínskej ceste č. 1 v Bratislave 
termín: 26. marec 2012 
Verejný koncert žiakov dychového oddelenia, na ktorom odznela premiéra skladby 
mladého skladateľa Františka Kaderu „Rozprávka o Katarínke“.  
účinkujúci: žiaci dychového oddelenia 
miesto: Zichyho palác v Bratislave 
termín: 27. marec 2012 
„Vive le piano“  - verejný koncert žiakov klavírneho oddelenia zo skladieb  filmovej 
a populárnej hudby 
účinkujúci: žiaci klavírneho oddelenia v spolupráci s literárno-dramatickým odborom si 
pripravili úpravy filmovej hudby pre klavír. Koncert mal vysokú úroveň a potešil 
predovšetkým rodičov účinkujúcich žiakov. 
miesto: Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave 
termín: 29. marec 2012 
„OSTROV“- divadelné predstavenie hry Agáthy Christie 
účinkujúci: žiaci II. stupňa literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 11. apríl 2012 
Večer umeleckého prednesu 
účinkujúci:  žiaci 4. roč. I. stupňa literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 12. apríl 2012 
„Strašidlá“ - divadelné predstavenie hry Oscara Wildeho 
účinkujúci: žiaci 6. roč. I. stupňa a žiaci 1. roč. II. stupňa literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 14. apríl 2012 
Večer umeleckého prednesu 
účinkujúci: žiaci I. a II. stupňa literárno – dramatického odboru 
miesto: ZŠ na Malokarpatskom námestí v Lamači 
termín: 18. apríl 2012 
Večer umeleckého prednesu 
účinkujúci: žiaci literárno – dramatického odboru, víťazi okresných kôl 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 23. apríl 2012 
„Aj ja chcem ísť na Harmatanec“ - divadelné predstavenie na motívy knihy Malá 
Bosorka od Otfrieda Preusslera 
účinkujúci: žiaci literárno – dramatického odboru  
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 25.apríl 2012 
Koncert žiakov 1. ročníka 
účinkujúci: žiaci z oddelenia gitara, cimbal, akordeón 



miesto: koncertná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 30. apríl 2012 
Večer umeleckého prednesu pod názvom Víno – Slovo – Lano 
účinkujúci: žiaci literáno – dramatického odboru 
miesto: Vinotéka  Regius vo Vajnoroch 
termín: 3. máj 2012 
„ Pocta starým Slovanom“ - vernisáž krásnej výstavy prác žiakov výtvarného odboru, 
ktorá je pokračovaním výstav venovaných Keltom a Rimanom 
Svoje výtvarné práce na danú tému prezentovali  žiaci VO. Dotkli sa obdobia Veľkej Moravy, 
vierozvestcov Cyrila a Metoda, staré mince, ozdoby a pod. Prezentovali rôzne techniky -
keramiku, kresbu, maľbu, grafiku a pod. 
miesto: koncertná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 4. máj 2012 
„Našim mamičkám“ verejný koncert najmenších žiakov HO ku Dňu matiek 
účinkujúci: žiaci a hudobného odboru 
miesto: Zichyho palác v Bratislave 
termín: 10. mája 2012 
„Našim mamičkám“ – hudobno-tanečné predstavenie  
účinkujúci: žiaci tanečného a hudobného odboru a žiaci ZŠ zo Záhorskej Bystrice 
miesto: Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici 
termín: 13. máj 2012 
Koncert žiakov 1. ročníka hry na klavíri účinkujúci: všetci žiaci 1. ročníka hry na klavíri 
miesto: Koncertná sála školy na Sekulskej 3 
termín: 15. máj 2012 
Večer umeleckého prednesu 
účinkujúci: žiaci  literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 22. máj 2012 
„Carmina burana“ – verejný orchestrálny a zborový koncert žiakov – absolventov 
kompozície z triedy Mgr. art. Viliama Gräffingera 
účinkujúci: Komorný orchester učiteľov ZUŠ pod vedením Ewalda Danela, Komorný 
spevácky zbor školy pod vedením Jozefa Chabroňa, odzneli skladby absolventov 
kompozície Barbory Jenčovej, Richarda Danela, Milana Lieskovského a Zuzany Švehlíkovej. 
miesto: Koncertná sieň Dvorana VŠMU 
termín: 29. máj 2012 
„Hudba na chodníku“  - pestré podujatie hudobníkov, výtvarníkov, hercov  
a tanečníkov k Medzinárodnému dňu detí v areály školy spojené s dňom otvorených 
dverí školy 
účinkujúci: žiaci všetkých odborov školy 
miesto: ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
termín: 31. máj 2012 
„Ó, človečlo!“  - obnovená premiéra hry Daniela Charmsa 
účinkujúci: Divadelný súbor LaNo, absolventi a žiaci ŠPD literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 1. jún 2012 
„Tanečné defilé“ – veľkolepé absolventské predstavenie žiakov tanečného odboru 
účinkujúci: absolventi  I. a II. stupňa tanečného odboru, sprievodné slovo žiačka LDO 
Absolventi tanečného odboru z tried Mgr. art. Ildikó Szalaiovej, Mgr. art. Jany 
Scheinerovej a Bc. Petra Korponaiovej sa predstavili v kreáciách klasického baletu, 
v scénickom a modernom tanci a v ľudovom tanci. Obecenstvo si malo možnosť pozrieť aj 



tance, ktoré boli ocenené na celoslovenských súťažiach. Vysokú umeleckú úroveň tanečného 
večera ocenili aj pedagógovia tanca z VŠMU pani doc. Mgr. art. Dagmar Hubová a vedúca 
Katedry tanečnej tvorby prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.  
Dva a pol hodinový program hýril farbami kostýmov, nápadmi a krásnou hudbou. Bol 
určený predovšetkým rodičom a príbuzným našich absolventov. 
miesto: veľká sála DK Dúbravka 
termín: 4. jún 2012 

• Večer umeleckého prednesu 
účinkujúci: žiaci 5. ročníka I. stupňa  literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 6. jún 2012 
Záverečný koncert  - verejný koncert žiakov hudobného odboru 
účinkujúci:  žiaci hudobného odboru a Komorný spevácky zbor školy pod vedením Mgr. art. 
Jozefa Chabroňa 
miesto: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave 
termín: 6. jún 2012 
 
„O modrej labuti“ - predpremiéra divadelného predstavenia v réžii Mgr. art.  Mateja 
Čertíka 
účinkujúci: absolventi a žiaci II. stupňa literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 6. jún 2012 
„O modrej labuti“  -premiéra divadelného predstavenia v réžii Mgr. art.  Mateja Čertíka 
účinkujúci: absolventi a žiaci II. stupňa literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 6. jún 2012 
Koncert žiakov 1. ročníka 
účinkujúci: žiaci PK akordeón – keyboard – bicie nástroje 
miesto: trieda č. 7 na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave 
termín: 7. jún 2012 
Absolventský husľový recitál Lilany Dulanskej 
účinkujúci: huslistka Liliana Dulanská z triedy pani učiteľky Janky Spálovej, hostia: Lenka 
Proksová z LDO a Klavírne trio v zložení Terézia Hledíková – husle, Magdaléna Štefanicová 
– husle a Beata  Kopačková – klavír. 
Výkon mladej talentovanej huslistky nadchol všetkých prítomných hostí a zaujal aj 
profesorov bratislavského konzervatória. 
miesto: Mirbachov palác v Bratislave 
termín: 8. jún 2012 
Prvý Absolventský koncert žiakov hudobného odboru 
účinkujúci: absolventi I. a II. stupňa hudobného odboru 
miesto: Zichyho palác v Bratislave 
termín: 11. jún 2012 
Druhý Absolventský koncert žiakov hudobného odboru spojený s vernisážou výstavy 
absolventských prác absolventov výtvarného odboru 
účinkujúci: absolventi  I. a II. stupňa hudobného odboru 
Pred koncertnou sálou Zichyho paláca pripravili výstavu svojich absolventských prác 
absolventi výtvarného odboru. Po vernisáži nasledoval koncert absolventov HO. 
miesto: Zichyho palác v Bratislave 
termín: 12. jún 2012 
Tretí Absolventský koncert žiakov hudobného odboru 



účinkujúci: absolventi  I. a II. stupňa hudobného odboru 
miesto: koncertná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 13. jún 2012 
Koncert víťazov súťaží žiakov hudobného odboru – verejný koncert 
účinkujúci:  žiaci hudobného odboru 
miesto: Koncertná sieň Dvorana VŠMU na Zochovej ulici v Bratislave 
termín: 14. jún 2012 
Verejný koncert žiakov sláčikového oddelenia 
účinkujúci: žiaci sláčikového oddelenia 
miesto: koncertná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 15. jún 2012 
Absolventský recitál Mateja Humla 
účinkujúci: Matej Huml – keyboard z triedy Moniky Borekovej,  sprievodné slovo Barbora 
Jenčová, spev Tatiana Hudecová 
miesto: Karloveské centrum kultúry  
termín: 15. jún 2012 
„OSTROV“ -  repríza divadelného predstavenia  Agáthy Christie 
účinkujúci: Divadelný súbor LaNo 
miesto: divadelná sála na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 15.jún 2012 
Záverečný verejný koncert hudobného odboru 
účinkujúci: žiaci hudobného odboru z pracoviska v Záhorskej Bystrici 
miesto: Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici 
termín: 16. jún 2012 
Interpretácia autorskej hry Palermo - postupové skúšky   
účinkujúci: žiaci 4. ročníka I. stupňa literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 17. jún 2012 
„Tvorivé písanie“ - čítanie z autorskej tvorby žiakov  
účinkujúci: žiaci literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 18. jún 2012 
Večer umeleckého prednesu 
účinkujúci: žiaci  literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 18.jún 2012  
„Pop pri Dunaji“  medzinárodný festival hudobných skupín umeleckých škôl  
z Talianska, Česka, Maďarska a Slovenska   
účinkujúci: hudobné skupiny z európskych hudobných škôl 
O populárnu hudbu je čoraz väčší záujem aj u žiakov ZUŠ.  Týmto projektom sme chceli 
vytvoriť priestor na vzájomnú prezentáciu a výmenu skúseností hudobných škôl aj v tejto 
oblasti. Prvý ročník festivalu tento účel splnil, predstavili sa súbory v rôznych žánroch - pop, 
jazz, jazzrock, funky a pod.  Mladí hudobníci z hudobných škôl Európy dokázali, že aj 
v týchto žánroch sú doma a pod vedením svojich pedagógov, často výkonných hudobníkov, 
sú schopní predviesť profesionálne výkony.  
Účastníci festivalu si mali možnosť vypočuť skupinu Boutique so ZUŠ v Třinci, Jam Club 
z Hudobnej školy v Győri, Jazz Lab z Livorna, dychový orchester FOR Bratislava so 
ZUŠ Istrijská a domáca kapela J&S band. 



Súčasťou festivalu bol aj workshop pre žiakov a učiteľov ZUŠ na tému História džezu, ktorý 
viedol dlhoročný riaditeľ Hudobnej školy v Pisse a výkonný umelec Andrea Pallegrini 
z Talianska. Zaujímavé boli najmä praktické ukážky umelcov. 
V tomto projekte by sme radi pokračovali aj v budúcnosti, aj keď budeme musieť hľadať 
akusticky vhodnejší priestor. 
miesto: Vodárenské múzeum, a. s. na Devínskej ceste č. 1 v Bratislave 
termín: 22. jún 2012 
Absolventský večer prednesov  
účinkujúci: žiaci 4. ročníka II. stupňa literárno – dramatického odboru 
miesto: divadelná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 25. jún 2012 
Absolventský recitál flautistky Márie Slavíčkovej 
účinkujúci: Mária Slavíčková – flauta z triedy Mgr. art. Martiny Mestickej 
miesto: koncertná sála školy na Sekulskej ulici v Bratislave 
termín: 28. jún 2012 
Spolu 56 verejných akcií, ktoré škola zorganizovala v priebehu jedného školského roka spolu 
s nespočítateľným množstvom podujatí, do ktorých sa žiaci školy zapojili, svedčia 
o obrovskom nasadení a obetavosti celého pedagogického zboru školy.  
Okrem uvedených verejných podujatí školy, škola organizovala tradičné interné koncerty, na 
ktorých sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Interné koncerty 
(spolu 14) sa konali v Koncertnej sále školy na Sekulskej ulici v Bratislave.  
termíny: 26. október, 16. november, 30. november, 7. december 2011 
1. február, 8. február, 7. marec, 21. marec, 28. marec, 18. apríl, 25. apríl, 9. máj, 23. máj, 30. 
máj 2012.  

Ďalej si triedni učitelia organizovali  svoje triedne koncerty takmer vo všetkých 
triedach hudobného odboru dva krát v roku, otvorené hodiny pre rodičov v skupinovom 
vyučovaní,  ročníkové skúšky, absolventské skúšky, skúšky na rozšírené vyučovanie 
atď.Uvedené verejné podujatia školy sa mohli uskutočniť vďaka množstvu víkendových 
pracovných sústredení a nácvikov. Len v tanečnom odbore sa ich uskutočnilo 34, 
v literárno-dramatickom 17, v hudobnom odbore si každý súbor , zbor, orchester organizoval 
sústredenia podľa potreby. Všetky pracovné sústredenia sú uvedené v hodnotiacich správach 
jednotlivých predmetových komisií. 
Učitelia so svojimi žiakmi navštevovali koncerty  (napr. v Slovenskej filharmónii), rôzne 
výstavy, divadelné a tanečné predstavenia. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:  
 
a) Súťaže 
Aj výsledky našich žiakov na súťažiach sú dôkazom toho, že v súčasnosti je ZUŠ Jozefa 
Kresánka skutočne veľmi úspešnou umeleckou školou v rámci Slovenska, s vynikajúcimi 
výsledkami a majstrovstvom umeleckej pedagogiky.  
 
„Divertimento musicale“ -25. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálnej 
komornej hudby 14. -15. 10. 2011 Rimavská Sobot, Diplom za umeleckú čistotu a štýlovo 
čistú interpretáciu  získal Renesančný súbor  školy - umelecká vedúca: Lýdia Stanová, 
 
„Festival Eugena Suchoňa“  – 9. ročník stretnutia  víťazov celoštátnych súťaží žiakov ZUŠ  
21. 10. 2011 Pezinok, Laureát festivalu Liliana Dulanská husle, pedagóg: Jana Spálová, 
Cena za prípravu Laureátky festivalu: Janka Spálová, Cena za klavírny sprievod 
Laureátky festivalu: Mgr. art. Jozef Chabroň, 



 
„O štít města Valašské Meziříčí“ – 47. medzinárodný festival poézie  
Valašské Meziříčí 10. -13. 11. 2011Adriana Lengyelová 2. miesto, pedagóg: Mgr. art. 
Veronika Kořínková,Sidónia Féderová 4. miesto a Cena Jiřího Brolla za osobitý 
dramaturgický výber a interpretáciu textu Slawomira Mrožka: Pamäť pedagóg: Mgr. art. 
Matej Čertík, 
 
„Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ“ – 
organizátorom súťaže bola ZUŠ Jozefa Kresánka -  18.-20.11.2011 Bratislava. 
Zlaté pásmo: Karolína Valachovičová, Beáta Kopačková, Miroslava Chudá, Michal 
Kollárik, Peter Leto, Mária Letová , pedagóg: Beáta ČečkováMatej Cvečko, Lucia 
Šlamiarová, Anna Lujza Füreková,  pedagóg: Jarmila Mušitzová, 
Strieborné pásmo: Ján Zigo, Juraj Sopko, Matúš Boráň, Jakub Čižnár,    
                                                                             pedagóg: Beáta Čečková Júlia Pabst, 
Peter Makúch, pedagóg: Jarmila Mušitzová 
Laureát súťaže: Peter Leto,  pedagóg: Beáta Čečková, Diplom za vynikajúci klavírny 
sprievod: Katarína Demáčková, Diplom za vynikajúcu prípravu žiakov: Beáta Čečková, 
Diplom za vzornú prípravu žiakov: Jarmila Mušitzová,    
 
„Prešporský Paganini“ – 15. ročník súťaže pre mladých huslistov žiakov ZUŠ 26.- 27. 11.  
2011 Bratislava, Martina Výbohová 1. miesto 1. kat., pedagóg: Mgr. art. Ľudovít 
SaturyMagdaléna Štefanicová 3. miesto 1. kat., pedagóg: Janka SpálováTerézia Hledíková 
1. miesto 2. kat., pedagóg: Janka Spálová, Mária Macková Čestné uznanie 2. kat., pedagóg: 
Zita Janáková, 
Liliana Dulanská 2. miesto 3. kat., pedagóg: Janka Spálová, Michal Švehlík 3. miesto 4. 
kat. s pochvalou poroty, pedagóg: Zita Janáková, Cena pre najlepšieho korepetítora: Mgr. 
art. Viera Miškovicová, Cena pre najlepšieho pedagóga: Jana Spálová, Ľudovít Satury, 
 
„Dni Miloša Ruppeldta“-  3. ročník súťaže žiakov ZUŠ v sólovom klasickom speve 2. 12. 
2011 Bratislavauraj Sopko 3. miesto 2. kat., pedagóg: Viera Kordošová,Diana Ristová 
Čestné uznanie 2. kat., pedagóg: Emília Poláková, Alžbeta Trgiňová 2. miesto 4. kat. 
s mimoriadnym ocenením, Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu slovenského autora. 
pedagóg: Mgr. art. Marianna Hochelová, Andrea Chromíková 1. miesto 5. kat., pedagóg: 
Mgr. art. Marianna Hochelová, Nora Hutňanová 2. miesto 5. kat. pedagóg: Emília Poláková, 
 
„Husľová Dielňa“  – 18. ročník súťažného stretnutia talentovaných huslistov ZUŠ  
s worshopom  
a vyhlásením Laureáta HD prof. AMU Jindřichom Pazderom 23. - 25. 2. 2012 Žilina , 
Terézia Hledíková, Maglaléna Štefanicová – certifíkát HD pedagóg: Janka Spálová, Cena 
za klavírny sprievod: Mgr. Iveta Majláthová, Cena pre pedagóga za prípravu žiakov: 
Janka Spálová, 
 
„Hviezdoslavov Kubín“ – okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy  1. - 6. 3. 2012 
Modra, Juraj Bako 1. miesto s postupom 4. kat. poézia, pedagóg: Mgr. art. Matej Čertík 
Darina Jur čová – Glinová 2. miesto s postupom 4. kat. poézia, pedagóg: Mgr. art. Matej 
Čertík Nikola Capová Čestné uznanie 4. kat  poézia,  pedagóg: Mgr. art. Matej Čertík, 
Tajana Hevešiová 1. miesto s postupom 4. kat. próza,  pedagóg: Mgr. art. Barbora Jurinová 
,Denisa Kopačková 2. miesto 4. kat. próza, pedagóg: Mgr. art. Barbora Jurinová, 
 



„Malokarpatský slávik“  – semifinále súťaže mladých amatérskych  spevákov  populárnej 
hudby  
3. 3. 2012 Modra, Diana Ristová 2. miesto s postupom do finále 1. kat., pedagóg: Emília 
Poláková, 
 
„Hviezdoslavov Kubín“ – okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy  7. - 13. 3. 2012 
Bratislava, Ema Hrašková 1. miesto s postupom 2. kat. próza, pedagóg: Mgr. art. Adriana 
Geričová, Barbora Illithová 1. miesto s postupom 2. kat. poézia, pedagóg: Mgr. art. Matej 
Čertík,  Katarína Hejdová 1. miesto s postupom a Cena diváka 3. kat. próza, pedagóg: 
Mgr. art. Miriam Pavelková, Tereza Alica Plchová 2. miesto s postupom 3. kat.  próza, 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Pavelková, Vierka Illíková 2. miesto 3. kat. próza, pedagóg: Mgr. 
art. Veronika Kořínková, Dominika Vašinová 3. miesto 3. kat. próza, pedagóg: Mgr. art. 
Miriam Pavelková, 
Terézia Burianková 1. miesto s postupom 3.kat. poézia, pedagóg: Mgr. art. Veronika 
Kořínková 
Patrik Luká č 2. miesto a Cena diváka 3. kat. poézia, pedagóg: Mgr. art. Veronika 
Kořínková. 
 
„Stretnutie s malou Táliou“ – 15. ročník krajskej detskej dramatickej tvorivosti  22. 3. 2012 
Senec, DDS LANO – 3. miesto predstavenie Klauniáda, pripravil: Mgr. art. Matej Čertík,  
3. miesto , 
„Aj ja chcem ísť na harmatenec“ predstavenie pripravili: Mgr. art. Veronika Kořínková a 
Mgr. art. Adriana Geričová, 
 
„Hviezdoslavov Kubín“ – okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy  22. 3.20 12 
Bratislava, Gabriela Čepičanová 1. miesto s postupom 4.kat. próza, pedagóg: Mgr. art. 
Barbora Jurinová, Matej Feldbauer 3. miesto 4.  kat. próza, pedagóg: Mgr. art. Matej Čertík,  
Michaela Čavargová 1. miesto s postupom 4. kat. poézia, pedagóg: Mgr. art. Barbora 
Jurinová. 
 
„Stančekova Prievidza“ – 15. ročník súťažnej vokálnej prehliadky 23. 3. 2012 Prievidza, 
Alžbeta Trgiňová 2. miesto kat. D, pedagóg: Mgr. art. Marianna Hochelová 
Andrea Chromíková 2. miesto kat. E, pedagóg: Mgr. art. Marianna Hochelová, 
 
„Vesmír očami detí 2012“ – výtvarná súťaž 30. 3. 2012 Bratislava, Adam Hílek – postup 
práce  do celoslovenského kola súťaže,  pedagóg: Mgr. Branislava Miklánková, 
 
„Prehliadka mladých gitaristov“  – 9. ročník celoslovenskej súťažne žiakov ZUŠ 3. 4. 2012 
Bratislava,Michal Pajtáš zlaté pásmo 1. kat., pedagóg: Mgr. art. Zuzana Bednárová, Jakub 
Gregor zlaté pásmo 2. kat., pedagóg: Mgr. art. Hana Výtisková, Adam Miškech strieborné 
pásmo 3. kat. pedagóg: Vojtech Daubner, Daniel Besedič zlaté pásmo 4. kat., pedagóg: Mgr. 
Helena Roglová, Natália Pavlove zlaté pásmo 5. kat., pedagóg: Mgr. Helena Roglová, 
 
„Medzinárodná flautová súťaž Jastrzębie- Zdrój“ 14. 4. 2012 Poľsko, Mária Reháková – 
Diplom za účasť, pedagóg: Mgr. art. Valéria Bánovská, 
 
„Divadelné konfrontácie“  – krajská súťažná prehliadka Divadla dospelých 15. 4. 2012 
Pezinok,DDS LANO  - 1. miesto s postupom do celoslovenskej súťaže EXIT 2012 
predstavenie „Ostrov“, pripravila: Mgr. art. Barbora Jurinová, Cena za najlepší herecký 
výkon Rosa Pokorná v predstavení  „Strašidlá“, pripravila Mgr. art. Veronika Koŕínková, 



 
 
 
 

Správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy Eugena Suchoňa Batkova 2, Bratislava  
za školský rok 2011/2012 

 
I. Základné informácie o škole 
 
a ) Identifikačné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1  
Názov školy: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 
Adresa: Batkova 2, Bratislava 
Kontakty: tel. a fax.: 02/64364387, 
email: zusbatkovaba@gmail.com 
webová stránka: www.zusesuchona.bratislava.sk 
 
b ) Vedúci zamestnanci školy 
Riaditeľ: Zuzana Horváthová 
Volebné obdobie: od 01.07.2009 do 01.07.2014 
Zástupcovia riaditeľa: 
1. Mgr. art. Ivan Kováčik, štatutárny zástupca riaditeľa 
2. Mgr. art. Monika Rahlová, pedagogický zástupca riaditeľa 
 
c) Údaje o rade školy (RŠ): 
PhDr. Helena Suchoňová, predseda RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Michaela Besedová, podpredseda RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Ing. Marta Čarnogurská, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa, poslanec MČ Dúbravka 
RNDr. Lýdia Červenáková, člen RŠ, zástupca rodičov 
Mariana Granecová, člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Anna Kolenčiaková, člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
Ing. Dana Hevesiová, člen RŠ, zástupca rodičov 
Dalibor Mičan, člen RŠ, zástupca rodičov 
Izabela Pavlakovičová, člen RŠ, zástupca rodičov 
Jana Panáková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
RNDr. Martin Zaťovič, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa, poslanec  
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2011/2012    
1. Noví členovia RŠ: Ing. Marta Čarnogurská – zástupca zriaďovateľa, a RNDr. Martin 

Zaťovič – zástupca zriaďovateľa  
2. Prerokované materiály: 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov 
b) návrhy na zavedenie študijných odborov 
c) návrh školského vzdelávacieho programu  
d) návrh rozpočtu 
e) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
f) správa o výsledkoch hospodárenia školy za I. polrok 2011 
g) koncepčný zámer rozvoja školy 



h) informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení 
výchovno–vzdelávacieho procesu 

i) oboznámenie a vyjadrenie k správe o hospodárení za rok 2011 
 
 
d) Iné poradné orgány na škole: 
Umelecká rada – pravidelné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné témy 
rokovaní: úprava organizácie vyučovacieho procesu, 25. výročie školy, riešenia problematiky 
chodu školy, príprava prezentácie školy, metodické riadenie školy. 
Pedagogická rada – pravidelné mesačné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné 
témy rokovaní: školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, príprava podujatí, odborné 
a metodické témy, priebežná príprava 25. výročia školy, kontrola kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu, ocenenie prezentácia jednotlivých kolegov. 
Predmetové komisie – stretnutia na základe pokynov vedúcich predmetových komisií, 
základné témy rokovaní: odborné témy, organizácia chodu školy, pravidelné hodnotenie 
kvality výstupov žiakov. 
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (ZO OZ PŠaV) na 
Slovensku pri ZUŠ Eugena Suchoňa – priebežne podľa potreby, základné témy rokovaní: 
kolektívna zmluva, vnútorné školské predpisy vypracované na základe Zákonníka práce 
a iných pracovno-právnych predpisov 
Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa  
 
 
II.  Údaje o žiakoch školy  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch  
Celkový počet žiakov k 15.09.2011 892 z toho: hudobný odbor (HO)   433 
      literárno-dramatický odbor (LDO)   31 

tanečný odbor (TO)   197 
výtvarný odbor (VO)   231 

Prípravné štúdium (PŠ) – HO, TO, VO – 159 z toho deti v materských školách (MŠ) 81 
Hudobný odbor PŠ     55 z toho v MŠ     0 

I. stupeň     250 z toho absolventi   20 
I. stupeň rozšírené štúdium  1 
II. stupeň     96 z toho absolventi   11 
Štúdium pre dospelých (ŠPD)  31 z toho absolventi   2 

   433 z toho absolventi   33 
Literárno-dramatický odbor   I. stupeň 31 z toho absolventi   2 
Tanečný odbor    PŠ  56 z toho v MŠ   41 

I. stupeň 124 z toho absolventi 5 
II. stupeň  10 z toho absolventi 0 
ŠPD  7 z toho absolventi   0 

197 z toho absolventi   5 
Výtvarný odbor     PŠ  48 z toho v MŠ   40 

I. stupeň 144 z toho absolventi   6 
II. stupeň   36 z toho absolventi   4 
ŠPD  3 z toho absolventi  0 

                                                                               231 z toho absolvent  10 
Celkový počet žiakov k 30.06.2012    890 z toho: hudobný odbor   424 
       literárno-dramatický odbor    33 



tanečný odbor   200 
výtvarný odbor   233 

 
 
Údaje o počte novoprijatých žiakov v školskom roku 2011/2012 k 15.09.2011: 
prípravné štúdium: hudobný odbor  37 
   tanečný odbor  39 
   výtvarný odbor 47 
do ročníkov:  hudobný odbor   37 
  literárno-dramatický odbor   2 
  tanečný odbor   40 
  výtvarný odbor  34 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 29.06.2012: 
Prospeli s vyznamenaním:  HO  306 
     LDO  33 
     TO  132 
     VO  185 
Prospeli:    HO  63 
     LDO  0 
     TO  0 
     VO  0 
Neprospeli:   vo všetkých odboroch  0  
Spolu žiakov:      719 (+ 171 žiakov PŠ) = 890 žiakov 
 
 
III.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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HO 37 37 18 17 0 

TO 4 3 2 0 0 

LDO 1 1 0 1 0 

VO 2 2 0 2 0 

Spolu: 44 43 20 20 0 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov: 



- Anna Polakovičová, Mgr. art. Tomáš Horkavý – ukončili doplnkové pedagogické 
štúdium 

- Mgr. art. Henrieta Horáková – absolvovala prvý ročník doplnkového pedagogického š
 túdia (doplnenie štúdia do roku 2013) 
- Bc. Darina Šťastná – SPP k 31.03.2012 
- ostatní  pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania : 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 
Priebežné  0 0 0 0 
Aktualizačné 1 0 0 IX. 2011 
Špecializačné inovačné 0 0 0 0 
Špecializačné kvalifikačné 0 0 0 0 
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamestnancov 

2 2 0 II. 2010 

Adaptačné vzdelávanie – 0. 
Funkčné vzdelávanie – vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov – 1 zástupca 
riaditeľa – vzdelávanie začalo vo februári 2010, úspešné ukončenie v marci 2012 
Funkčné inovačné vzdelávanie – vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov – 1 
riaditeľ – vzdelávanie začalo vo februári 2010, úspešné ukončenie v apríli 2012 
Aktualizačné vzdelávanie – 1 pedagogický zamestnanec – vzdelávanie začalo v IX. 2011 
a úspešné ukončenie v júni 2012 
 
Vzdelávanie zamestnancov 
 
September 2011 
21. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, 
BA, účastník: Zuzana Horváthová, Mgr. art. Monika Rahlová 
26. „Vyváženosť techniky a muzikality vo vyučovaní husľovej hry na základnom stupni 
ZUŠ“ – odborný seminár a workshop, lektor - p. Ácsné Szily Éva, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, 
Sklenárova 5, BA, účastník: Mgr. art. Aneta Lednická, Anna Polakovičová 
29. „New Music for Kids“ – seminár súčasnej hudby pre deti, ISCM-Slovakia, ZUŠ Eugena 
Suchoňa, Batkova 2, BA, účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová, Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Mariana Granecová, Petr Kunz, Mgr. art. Aneta Kuzmová, Mgr. art. Aneta 
Lednická, Gertruda Lexmannová, Renáta Pallayová, Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša 
Ujpálová, Zdenka Zemková 
29. odborný seminár a chránené dielne, Múzeum mesta Bratislavy, účastník: PaedDr. Melánia 
Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 
 
Október 2011 
05. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, 
BA, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová 
20. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, 
BA, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová 
 
November  2011 
08. „Školenie o správnom konaní“, Magistrát hl. mesta SR Bratislava, účastník: Anna 
Kolenčiaková 



12., 13. „Seminár hry na zobcovej flaute“, Konzervatórium, Tolstého 11, BA, lektori – Prof. 
Helmut Schaller (Viedeň, Rakúsko), Mgr. art. Katarína Dučaiová (Bratislava), účastník: Mgr. 
Jaroslava Beladičová 
14. – 20. „Klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela“, koncertná sieň Dvorana – VŠMU, 
Historická budova SND, Bratislava, pozorovateľ: Mgr. art. Aneta Kuzmová, Renata 
Pallayová 
26. „Školenie v rámci kontinuálneho vzdelávania“, AUHS, HTF VŠMU, Bratislava, účastník: 
Mgr. Jaroslava Beladičová, Petr Kunz 
29. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, 
BA, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová 
 
December  2011 
07. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, 
BA, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová 
 
Január 2012 
11. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, 
BA, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová 
13. „Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových 
pedagogických dokumentov“ – aktualizačné vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, BA, 
účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
17. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné inovačné vzdelávanie, MPC, 
Ševčenkova 11, BA, účastník: Zuzana Horváthová 
30. „Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových 
pedagogických dokumentov“  – aktualizačné vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, BA, 
účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
 
Február  2012 
08. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné inovačné vzdelávanie, MPC, 
Ševčenkova 11, BA, účastník: Zuzana Horváthová 
13. – 15. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné vzdelávanie, MPC, Zlaté 
Moravce, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová 
13. “Dych SNG“ – tvorivý workshop, Slovenská národná galéria, Bratislava, účastník: 
PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 
28. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné inovačné vzdelávanie, MPC, 
Ševčenkova 11, BA, účastník: Zuzana Horváthová 
 
Marec  2012 
07. – 10. „Accentus Musicalis“ – workshopy a koncerty starej hudby, HTF VŠMU, 
Bratislava, účastník: Katarína Filipovičová, Petr Kunz, Renata Pallayová,  
19. „Tvorivé vyučovanie hry na husliach na základnom stupni umeleckého vzdelávania“ – 
stretnutie učiteľov hry na husliach a husľový seminár pod vedením Mgr. art. Štefana 
Gyöpösa, Konzervatórium v Bratislave, účastník: Petr Kunz, Mgr. art. Aneta Lednická, Anna 
Polakovičová 
20. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné inovačné vzdelávanie, MPC, 
Ševčenkova 11, BA, účastník: Zuzana Horváthová 
21. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné vzdelávanie, záverečná skúška 
a obhajoba práce, MPC, Ševčenkova 11, BA, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová 
 
Apríl  2012 



03. „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – kontinuálne 
vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, BA, účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
12. „Práca s vyspelejšími žiakmi na náročnejšom repertoári“ – seminár a otvorené hodiny 
DrArt. Evy Virsik, ZUŠ Miloša Ruppeldta, Bratislava, účastník: Renata Pallayová 
17. „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – kontinuálne 
vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, BA,  účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
24. „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – kontinuálne 
vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, BA, účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
24. „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné inovačné vzdelávanie – záverečná 
skúška, MPC, Ševčenkova 11, BA, účastník: Zuzana Horváthová 
26. „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov“ – kontinuálne vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, Gymnázium, Bilíkova 20, 
BA,  účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
27. „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov“ – kontinuálne vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, Gymnázium, Bilíkova 20, 
BA, účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
28. „Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových 
pedagogických dokumentov“ – aktualizačné vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, HTF VŠMU, 
Zochova 1, BA, účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
28. „Pedagogická Dvorana“, AUHS, HTF VŠMU, BA, účastník: Michaela Besedová, Petr 
Kunz, Renata Pallayová 
 
Máj  2012 
09. „Klavírny seminár a otvorené hodiny Erzsébet Belák“, ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 
ul., BA, účastník: Renata Pallayová 
10. „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov“ – kontinuálne vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, Gymnázium, Bilíkova 20, 
BA, účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
11. „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov“ – kontinuálne vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, Gymnázium, Bilíkova 20, 
BA, účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová 
22. „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – kontinuálne 
vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, SPŠE Hálova 16, BA, účastník: Mgr. Jaroslava 
Beladičová 
29. „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – kontinuálne 
vzdelávanie, MPC, Ševčenkova 11, SPŠE Hálova 16, BA, účastník: Mgr. Jaroslava 
Beladičová 
 
Jún 2012 
08. „V krajine remesiel“ – interaktívny metodický seminár, Škola remesiel ÚĽUV, Galéria 
ÚĽUV, BA, účastník: PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 
 
August 2012 
22. – 24. „Letný seminár EPTA“ HF, AUHS, VŠMU – Konzervatórium, Tolstého 11, BA, 
účastník: Katarína Filipovičová, Mariana Granecová, Renata Pallayová, Mgr. art. Monika 
Rahlová, Monika Slováková  
 
V priebehu školského roka 2011/2012 sa uskutočňuje vzdelávanie: 
- Bc. Tímea Agszerová – HTF VŠMU, BA – hra na klavíri (1. ročník magisterského štúdia) 



- Mgr. Jaroslava Beladičová – MPC, Ševčenkova ul. BA – programy kontinuálneho 
vzdelávania („Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa 
nových pedagogických dokumentov“ – aktualizačné, „Hodnotenie učebnej činnosti 
a výkonu žiaka – aktualizačné, „Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho 
vzdelávania“ – aktualizačné, „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 
zručností“ – aktualizačné, „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov“ – aktualizačné) 

- Bc. Katarína Feňová – HTF VŠMU, BA – cirkevná hudba (1. ročník magisterského 
štúdia) 

- Mgr. art. Henrieta Horáková – HTF VŠMU, BA – doplňujúce pedagogické štúdium (1. 
ročník) 

- Mgr. art. Tomáš Horkavý – HTF VŠMU, BA – doplňujúce pedagogické štúdium (2. 
ročník) – úspešné ukončenie jún 2012  

- Zuzana Horváthová – MPC, BA – „Riadenie školy a školského zariadenia“ – funkčné 
inovačné vzdelávanie – úspešné ukončenie apríl 2012 

- Mgr. Magdaléna Hrubá – UK, BA – UTV – odbor „Psychológia“ (1. ročník)  
- Bc. Jana Kačuriaková – VŠMU, BA – hra na akordeóne (1. ročník magisterského štúdia) 
- Mgr. art. Aneta Lednická – AU, BB – externé doktorandské štúdium, hra na husliach (3. 

ročník) 
- Anna Polakovičová – HTF VŠMU, BA – doplňujúce pedagogické štúdium (2. ročník) - 

úspešné ukončenie jún 2012 
- Mgr. art. Monika Rahlová – MPC, BA – „Riadenie školy a školského zariadenia“ – 

funkčné vzdelávanie  
- Bc. Darina Šťastná – Paneurópska vysoká škola, BA – Fakulta masmédií – masmediálna 

komunikácia (1. ročník externého magisterského štúdia) – SPP k 31.03.2012 
 
Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ: 
- Mariana Granecová – „Senior roka“ – ocenenie primátorom hlavného mesta SR 

Bratislavy Milanom Ftáčnikom 
- Mgr. Barbora Nevřelová – ocenenie primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 

Milanom Ftáčnikom ku Dňu učiteľov 
- Michal Matejka, DiS. – „Učiteľ roka ZUŠ Eugena Suchoňa“ – ocenenie riaditeľkou školy 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) školy k 30.06.2012: 
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala ZUŠ Eugena Suchoňa 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Koncert Aleny Hučkovej, 
Koncertná sála školy, 
29.09.2011 

1 žiak Klavírny recitál bývalej žiačky ZUŠ Eugena 
Suchoňa (v súčasnosti študentky Janáčkovej 
akadémie múzických umení v Brne, ČR) pri otvorení 
osláv 25. výročia školy 

Koncert a výstava 
výtvarných prác malých 
detí, Koncertná sála školy, 
19.10.2011 

32 žiakov Prezentácia najmladších žiakov školy  

Oslavujeme s priateľmi 25. 
výročie školy, Koncertná 
sála školy, 26.10.2011 

13 žiakov Koncert ZUŠ Eugena Suchoňa s partnerskými 
školami (Pezinok, Brno, Topoľčany) 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 02.11.2011 

9 žiakov Prezentácia žiakov hudobného odboru 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 09.11.2011 

63 žiakov Prezentácia žiakov hudobného odboru 

Čert a Anjel, Istra 
Centrum, Devínska Nová 
Ves, 11.11.2011 

20 žiakov  Divadelné predstavenie žiakov Literárno- 
dramatického odboru (LDO) 

Triedny koncert, koncertná 
sála školy, 14.11.2011 

10 žiakov Triedny koncert – učiteľka Besedová 

Oslavujte s nami..., DK 
Dúbravka, 15.11.2011 

353 žiakov Podujatie venované 25. výročiu založenia školy, 
participovali všetky umelecké odbory školy 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
16.11.2011 

12 žiakov Triedny koncert – učiteľka Lednická 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
21.11.2011 

22 žiakov Triedny koncert – učiteľka Lukáčová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
22.11.2011 

17 žiakov Triedny koncert – učiteľka Ujpálová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
23.11.2011 

20 žiakov Triedny koncert – učiteľka Beladičová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
24.11.2011 

17 žiakov Triedny koncert – učiteľka Klattová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
28.11.2011 

9 žiakov Triedny koncert – učiteľka Hrubá 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
29.11.2011 

16 žiakov Triedny koncert – učiteľ Horkavý 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 30.11.2011 

5 žiakov Prezentácia žiakov hudobného odboru 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
01.12.2011 

15 žiakov Triedny koncert – učiteľka Polakovičová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
02.12.2011 

13 žiakov Triedny koncert – učiteľka Lexmannová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
05.12.2011 

14 žiakov Triedny koncert – učiteľka Kuzmová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
06.12.2011 

13 žiakov Triedny koncert – učitelia Kováčik, Rahlová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
06.12.2011 

23 žiakov Triedny koncert – učiteľka Zemková 

Koncert k výročiam 
skladateľov, Koncertná 
sála školy, 07.12.2011 

21 žiakov Tematický koncert hudobného a literárno-
dramatického odboru 

Klnka, DK Dúbravka, 
08.12.2011 

105 žiakov Celovečerný program detského folklórneho súboru 
Klnka – učiteľka Saňková 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
08.12.2011 

7 žiakov Triedny koncert – učiteľka Ružovičová 

Klnka, DK Dúbravka, 
09.12.2011 

105 žiakov Celovečerný program detského folklórneho súboru – 
učiteľka Saňková 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
09.12.2011 

14 žiakov Triedny koncert – učiteľka Filipovičová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
12.12.2011 

15 žiakov Triedny koncert – učiteľ Činčura 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
13.12.2011 

20 žiakov Triedny koncert – učiteľka Slováková 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
13.12.2011 

13 žiakov Triedny koncert – učiteľ Zálesňák 

Koncert komornej hudby, 
Koncertná sála školy, 
14.12.2011 

43 žiakov Tematický koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
15.12.2011 

9 žiakov Triedny koncert – učiteľka Granecová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
16.12.2011 

6 žiakov Triedny koncert – učiteľka Pallayová 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
19.12.2011 

19 žiakov Triedny koncert – učitelia Dávid, Agszerová 

Kostol Ducha Svätého, 
20.12.2011 

39 žiakov Vianočný koncert žiakov hudobného a literárno-
dramatického odboru 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
16.01.2012 

8 žiakov Triedny koncert – učiteľ Kunz 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
17.01.2012 

14 žiakov Triedny koncert – učiteľky Kulichová, Kačuriaková 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
18.01.2012 

6 žiakov Triedny koncert – učiteľka Horváthová 

Klnka, DK Dúbravka, 
18.01.2012 

105 žiakov Celovečerný program detského folklórneho súboru – 
učiteľka Saňková 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
19.01.2012 

16 žiakov Triedny koncert – učitelia Matejka, Kušík 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
20.01.2012 

12 žiakov Triedny koncert – učitelia Borzík, Špilovský 

Triedne vystúpenie, 
Divadelná sála školy, 
20.01.2012 

21 žiakov Vystúpenie žiakov 3., 5., a 6. ročníka na triednom 
podujatí s poéziou a prózou 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 25.01.2012 

12 žiakov Koncert hudobného odboru 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 08.02.2012 

8 žiakov Koncert hudobného odboru 

Koncert populárnej hudby, 
Koncertná sála školy, 
15.02.2012 

17 žiakov Tematický koncert hudobného odboru  

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 29.02.2012 

11 žiakov Koncert hudobného odboru 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 14.03.2012 

16 žiakov Koncert hudobného odboru 

Koncert a výstava 
výtvarných prác malých 
detí, Koncertná sála školy, 
21.03.2012 

59 žiakov Koncert a výstava najmladších umelcov 

Prehliadka mladých 
gitaristov, Koncertná sála 
školy, 03.04.2012 

56 
účastníkov 

9. ročník celoslovenskej prehliadky Mladých 
gitaristov. Za ZUŠ Eugena Suchoňa Adam Šaradín – 
bronzové pásmo, Dominika Šporerová – zlaté 
pásmo, pedagóg: Ján Činčura 

Výchovné koncerty, 
12.04.2012, Koncertná sála 
školy 

23 žiakov Výchovné koncerty pre Materské školy 
Damborského (53 detí), Bilíkova (38 detí), 
Wonderland  (36 detí), účinkovali žiaci HO, LDO, 
TO 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Výchovné koncerty, 
12.04.2012 

14 žiakov Výchovné koncerty pre Materské školy Ušiakova (63 
detí), Ožvoldíkova (68 detí) – účinkovanie žiakov 
HO, TO 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
16.04.2012 

19 žiakov Triedny koncert – učiteľka Lukáčová 

Výchovné koncerty, 
17.04.2012, Koncertná sála 
školy 

24 žiakov Výchovné koncerty pre Materské školy (Sekurisova 
40 detí, Cabanova 39 detí, Švantnerova 16 detí), 
účinkovali žiaci HO, LDO, TO 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
17.04.2012 

14 žiakov Triedny koncert – učiteľka Klattová 

Koncert a výstava žiakov 
II. stupňa a štúdia pre 
dospelých, Koncertná sála 
školy, 18.04.2012 

38 žiakov Tematický koncert a výstava 

Výchovné koncerty, 
19.04.2012 

14 žiakov Výchovné koncerty pre Materské školy Pekníkova 
71 detí, Pri kríži 56 detí – účinkovanie žiakov HO a 
TO 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
19.04.2012 

15 žiakov Triedny koncert – učiteľka Beladičová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
23.04.2012 

12 žiakov Triedny koncert – učiteľka Lednická 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
23.04.2012 

10 žiakov Triedny koncert – učiteľka Besedová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
24.04.2012 

15 žiakov Triedny koncert – učiteľka Ujpálová 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 25.04.2012 

12  žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
26.04.2012 

15 žiakov Triedny koncert – učiteľky Horváthová, Ružovičová 

Paleta plná farieb, Dom 
kultúry Dúbravka, 
02.05.2012 

3 žiaci Vernisáž – sprievodný program hud. odboru 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 02.05.2012 

20 žiakov Koncert hudobného odboru 

Paleta plná farieb, Dom 
Kultúry Dúbravka, 
02.05.2012 

30 žiakov Vernisáž výtvarného odboru  v galérii Villa Rustica, 
Dom kultúry Dúbravka – práce žiakov učiteliek Mgr. 
Barbory Nevřelovej, PaedDr. Melánii Musilovej 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
04.05.2012 

16 žiakov Triedny koncert – učiteľka Filipovičová 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
07.05.2012 

14 žiakov Triedny koncert – učiteľka Polakovičová 

Deti svojim mamám, 
koncertná sála školy, 
09.05.2012 

46 žiakov Tematický koncert HO, LDO, DFS Klnka 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
11.05.2012 

10 žiakov Triedny koncert – učiteľka Kačuriaková 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
11.05.2012 

12 žiakov Triedny koncert – učiteľ Dávid 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
14.05.2012 

13 žiakov Triedny koncert – učiteľka Hrubá 

Prehovorme tancom, 
tancujme slovami, DK 
Dúbravka, 15.05.2012 

184 žiakov Záverečné vystúpenie literárno-dramatického 
a tanečného odboru 

Most z priateľských rúk, 
Pálffyho palác, 16.05.2012 

34 
účinkujúcich 

Koncert spriatelených ZUŠ – ZUŠ Hlohovec, ZUŠ 
Zlín - Malenovice, ZUŠ Ferenca Liszta – Štúrovo, 
ZUŠ Eugena Suchoňa - Bratislava 

Vernisáž žiakov 
záverečných ročníkov, 
Koncertná sála a priestory 
školy, 17.05.2012 

10 žiakov Vernisáž výtvarného odboru, práce žiakov učiteliek 
Mgr. Barbory Nevřelovej, PaedDr. Melánii 
Musilovej 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
18.05.2012 

15 žiakov Triedny koncert – učiteľka Lexmannová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
21.05.2012 

20 žiakov Triedny koncert – učiteľka Slováková 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
22.05.2012 

13 žiakov Triedny koncert – učitelia Kováčik, Rahlová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
24.05.2012 

15 žiakov Triedny koncert – učitelia Matejka, Kušík 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
25.05.2012 

13 žiakov Triedny koncert – učiteľka Pallayová 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
28.05.2012 

8 žiakov Triedny koncert – učiteľka Granecová 

Koncert komornej hudby, 
KSŠ, 30.05.2012 

31 žiakov Tematický koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
31.05.2012 

13 žiakov Triedny koncert – učiteľ Horkavý 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
31.05.2012 

8 žiakov Triedny koncert – učiteľ Borzík 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
04.06.2012 

22 žiakov Triedny koncert – učiteľka Zemková 

Učitelia deťom, KSŠ, 
06.06.2012 

 Koncert učiteľov pre žiakov 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
11.06.2012 

11 žiakov Triedny koncert – učitelia Agszerová, Špilovský 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
11.06.2012 

16 žiakov Triedny koncert – učiteľka Kuzmová 

Koncert žiakov 
záverečných ročníkov, 
KSŠ, 12.06.2012 

10 žiakov Koncert hudobného odboru 

Koncert žiakov 
záverečných ročníkov, 
KSŠ, 13.06.2012 

10 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedne vystúpenie, DSŠ, 
13.06.2012 

9 žiakov Triedne vystúpenie žiakov 5. ročníka 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
14.06.2012 

14 žiakov Triedny koncert – učiteľ  Zálesňák 

Violončelový koncert 
Koncertná sála školy, 
18.06.2012 

15 žiakov Spoločný koncert violončelových tried – ZUŠ 
Eugena Suchoňa,  ZUŠ Istrijská 

Triedne vystúpenie, DSŠ, 
18.06.2012 

7 žiakov Triedne vystúpenie žiakov 1. ročníka 

Triedny koncert, 
Koncertná sála školy, 
19.06.2012 

 16 žiakov Triedny koncert – učiteľ  Činčura 

Triedne vystúpenie, DSŠ, 
19.06.2012 

10 žiakov Triedne vystúpenie žiakov 3. ročníka 

Koncert žiakov 
záverečných ročníkov, 
Koncertná sála 
Konzervatória, 20.06.2012 

13 žiakov Koncert hudobného odboru 

Odovzdávanie vysvedčení 
žiakom záverečných 
ročníkov, KSŠ, 27.06.2012 

3 žiaci Odovzdávanie vysvedčení žiakom záverečných 
ročníkov a oceneným žiakom riaditeľkou školy 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Bienále ilustrácií 
Bratislava 2011, Slovenské 
národné divadlo,  
02.09.2011 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na udeľovaní cien 

Mravenec, medzinárodný 
folklórny festival, 
Kamenný mlyn, 
10.09.2011 

90 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na festivale 

Návrh na obálku žiackej 
knižky pre rok 2012/2013,  
19.09.2011 

1 žiačka Výtvarná súťaž (ŠEVT, Bratislava) Eva Polgáryová, 
6. ročník, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová – 
postup medzi 20 najlepších prác 

Dúbravské hody, Dom 
kultúry (DK) Dúbravka, 
24.09.2011 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Európsky deň jazykov, 
Poľský inštitút,  
26.09.2011 

12 žiačok Tanečné vstupy žiačok TO (p. Šetinová) v rámci 
kultúrneho podujatia 

New Music For Kids, 
Koncertná sála  školy,  
29.09.2011 

50 žiakov Seminár venovaný modernej hudbe pre bratislavský 
kraj 

Som grafik, Agentúra 
MŠVVaŠ pre Európske 
fondy, 05.10.2011 

17 žiaci Koncert na vyhodnotení výsledkov celoslovenskej 
grafickej súťaže 

Hudobno-tanečný pozdrav, 
KC Fontána, 09.10.2011 

32 žiakov Koncert k mesiacu seniorov – účinkovanie žiakov 
HO, TO 

Kytice pozdravov, 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, 
10.10.2011 

1 žiačka Ocenenie Senior roka za rok 2011 primátorom 
Bratislavy, program Bratislavských ZUŠ 

Deň seniorov, AUPARK, 
13.10.2011 

6 žiačok Podujatie z príležitosti Roka seniorov, tanečné 
vstupy žiačok TO (pp. Šetinová, Šťastná) 
v spolupráci s tanečným súborom ORCHIDEA 

Pro Slavis 2011, 
14.10.2011 

27 žiakov 1.miesto v celoslovenskej  súťaži triednych 
a školských časopisoch v Žiline – MŠ Sekurisova ul, 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová 

Dotyky papiera, 
14.10.2011 

12 žiakov Zaslanie výtvarných prác žiakov VO na súťaž 
v Bratislave, pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová, 
Mgr. Barbora Nevřelová 

Festival Eugena Suchoňa, 
Pezinok, 20. a 21. 10.2011 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Celoslovenský festival žiakov ZUŠ, ktorí sa 
najúspešnejšie reprezentovali na vrcholových 
súťažiach dom aj v zahraničí 

Mesiac úcty k starším, 
Plavecký Štvrtok, 
29.10.2011 

25 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 
 

Stužková slávnosť, 
Technopol, Bratislava, 
04.11.2011 

6 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Stužková slávnosť, Hotel 
Gate One, Bratislava, 
05.11.2011 

6 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Portréty, Koncertná sála 
školy, 07.11.2011 

21 žiakov Koncert súčasnej hudby 

Tanečné vystúpenie na 
lekárskom kongrese, 
10.11.2011 

11 žiačok Tanečné vystúpenie žiačok TO (p. Šetinová) 
 

Incheba EXPO, Bratislava, 
12.11.2011 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na výstave 

Tanečné vystúpenie pre 
seniorov, DK Zrkadlový 
háj, 14.11.2011 

6 žiačok Tanečné vystúpenie žiačok TO (p. Šťastná) pre Klub 
dôchodcov 

Deň otvorených dverí NR 
SR, Bratislavský hrad 
17.11.2011 

30 žiakov Podujatie venované Dňu boja za slobodu 
a demokraciu – účinkovali žiaci HO a TO 

Stužková slávnosť, Hotel 
Holiday Inn, Bratislava, 
18.11.2011 

6 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Stužková slávnosť, Hotel 
Gate One, Bratislava, 
20.11.2011 

6 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Tanečné vystúpenie, 
Kultúrne centrum (KC) 
Fontána, 24.11.2011 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí  

Detské talenty, Štátny 
komorný orchester Žilina, 
24.11.2011 

1 žiačka Koncert talentovanej mládeže Slovenska s ŠKO 
Žilina – Anabela Patkolová, ped. Mgr. art. Aneta 
Lednická 

Katarínska zábava, Domov 
dôchodcov, Bratislava-
Petržalka, 25.11.2011 

5 žiačok Tanečné vstupy žiačok TO (p. Šťastná) v rámci 
kultúrneho programu 

Tanečné vystúpenie, 
Eurovea, 26.11.2011 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí  

Prešporský Paganini, 
Bratislava, 26.11.2011 

1 žiačka 15. ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského 
a nitrianskeho kraja v hre na husliach, Anabela 
Patkolová – 2. miesto, 3. kat., pedagóg: Mgr. art. 
Aneta Lednická 

Jubilantom, DK Dúbravka, 
28.11.2011 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí pre 
Miestny úrad Bratislava-Dúbravka 

3. ročník súťaže 
v komornej hre pre 
klavírne duá, ZUŠ Miloša 
Ruppeldta, Bratislava, 
02.12.2011 

2 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby J. 
Haydna 
1. miesto v I. kategórii 
Laureát súťaže 
Anna Lehotská, Maximilián Rada – pedagóg: 
Monika Slováková 

Kongres zubných lekárov, 
Hotel Bratislava, 
02.12.2011 

20 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Astratalent, 02.12.2011 1 žiačka Medzinárodná súťaž – Praha, Tramanh Vo Bihn, 3. 
cena, pedagóg: PeadDr. Melánia Musilová 

Tanečné vystúpenie, KC 
Fontána, 03.12.2011 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí  

Predvianočný benefičný 
koncert SVU, Zrkadlová 
sieň, 3.12.2011 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Koncert  

Mikulášsky kultúrny 
program, ZŠ Alexandra 
Dubčeka,  Majerníkova ul., 
03.12.2011 

20 žiačok Tanečné vystúpenie žiačok TO (p. Šetinová) pre 
Klub celiatikov 

UPC centrum, Mlynská 
dolina, 04.12.2011 

16 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Vystúpenie žiakov pre viacdetné rodiny – vystúpenie 
žiakov HO a DFS Klnka 

Mikulášske podujatie, DK 
Dúbravka, 04.12.2011 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Agentúra MŠVVaŠ, 
Hanulova, 
Bratislava,05.12.2011 

6 žiakov Na Mikuláša....vystúpenie žiakov hudobného odboru  

Tanečné vystúpenie pre 
Ruský inštitút, Pálffyho 
palác, BA, 05.12.2011 

4 žiaci Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Fotografia očami detí, 
Bratislava, 06.12.2011  
 

12 žiakov 6. ročník celoslovenskej súťaže pod záštitou Juraja 
Jakubiska, odoslanie výtvarný prác, pedagóg: 
PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 
– ocenené Terézia Hetešová, Alexandra Varečková, 
Patrícia Chamrazová 

Tanečné vystúpenie pre 
Ruský inštitút, DK 
Dúbravka, 07.12.2011 

15 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Detské Vianočné dielne 
žiakov ZUŠ a CVČ  
Bratislava, 09.12.2011 

5 žiakov Justiho sieň, účasť pedagóga so žiakmi na podujatí, 
Mgr. Barbora Nevřelová 

Benefičný koncert, Kino 
Lamač, 10.12.2011 

3 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Vianočné benefičné vystúpenie pre hendikepované 
deti 

Kostol Klarisiek, 
12.12.2012 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Wintertime Concert – The British International 
School Bratislava 

Tanečné vystúpenie pre ZŠ 
Beňovského, DK 
Dúbravka, 12.12.2011 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Tanečné vystúpenie, Kino 
Malacky, 12.12.2011 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Bratislava – moje mesto, 
13.12.2011 

4 žiaci Súťaž: Dominik Láznička, 6. roč., 1. miesto, 3. kat. 
Lucia Remišová, 5. roč., 1. miesto, 2. kategória 
Viktória Kubičková, 3. roč., 2. miesto, 2. kategória 
Nicol Kubičková, 5. roč., 2. miesto, 2. kategória 
Pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová 

Slovenské Vianoce 
v Bratislave, BKIS, 
Hviezdoslavovo námestie, 
14.12.2011 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na vianočných 
trhoch 

Tanečné vystúpenie, Hotel 
Holiday Inn, Bratislava, 
15.12.2011 

25 žiakov  Tanečné vystúpenie DFS Klnka na vianočnom 
večierku pre firmu Baumit 

Koncert Vianočných 
želaní, Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, 
16.12.2012 

2 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Podujatie organizované primátorom Bratislavy na 
podporu sociálne slabších 

Koncert Lucie Bílej 
a Hudby Ministerstva 
vnútra SR, Slovenský 
rozhlas, 19.12.2011 

20 žiakov Živé sochy na podujatí - DFS Klnka 

Tanečné vystúpenie, DK 
Vajnorská, Bratislava, 
09.01.2012 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí  

Tanečné vystúpenie na 
plese, Stupava, 20.01.2012 

14 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Tanečné vystúpenie, Dom 
seniorov, Bratislava-
Lamač, 25.01.2012 

12 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Tanečné vystúpenie na 
plese, Záhorská Bystrica, 
04.02.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Dom kultúry Dúbravka, 
04.02.2012 

34 žiakov Dúbravský ples – hudobné číslo v programe 
a tanečné vystúpenie DFS Klnka 

Odborná konferencia 
k Európskemu roku 
aktívneho starnutia 
a solidarity medzi 
generáciami, hotel Bôrik, 
07.02.2012 

6 žiačok Tanečné vstupy žiačok TO (p. Šťastná)  v spolupráci 
s tanečným súborom ORCHIDEA pre Sekciu 
ľudských práv a menšín Úradu vlády SR 

Fašiangová zábava, 
Ružinovský domov 
seniorov, Sklenárova ul., 
10.02.2012 

5 žiačok Tanečné vstupy žiačok TO (p. Šťastná) v spolupráci 
s tanečným súborom ORCHIDEA 

Voda – súčasť nášho 
každodenného života, 
Bratislava, 14.02.2012 

18 žiakov Súťaž mladých vedcov Slovenska, odoslanie 
výtvarných prác, pedagóg: PaedDr. Melánia 
Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Husľová dielňa, Žilina, 
23.-25. 02.2012 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

18. husľová dielňa v Žiline, Anabela Patkolová – 
laureátka súťaže, pedagóg: Mgr. Aneta Lednická 

Amadeus, Brno, 23.,24. 
02.2012 

2 žiačky za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Medzinárodná súťaž klaviristov do 11 rokov – Linda 
Vannayová, 5. kat., Kristína Ukropcová, 6. kat., - 
dôstojná reprezentácia, pedagóg: Alena Klattová, 
Mgr. art. Aneta Kuzmová 

Agentúra MŠVVaŠ, 
Hanulova, Bratislava, 
27.02.2012 

43 žiakov Hudobno-tanečné vystúpenie žiakov na podujatí 
najlepších projektov čerpania štrukturálnych fondov 
EÚ 

Tanečné vystúpenie pre 
seniorov, DK Ružinov, 
01.03.2012 

7 žiačok Tanečné vstupy žiačok TO (p. Šťastná)  v spolupráci 
s tanečným súborom ORCHIDEA pre organizáciu 
Seniori KDH 

Tanečné vystúpenie, Hotel 
Crowne Plaza, Bratislava, 
02.03.2012 

25 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Slovensko moje, Šurany, 
05.03.2012 

13 žiakov 21. ročník regionálnej výtvarnej súťaže v kresbe 
a maľbe bez obmedzenia techniky a formátu, 
odoslanie výtvarných prác, pedagóg: Mgr. Barbora 
Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová 

Veľkonočné a jarné zvyky 
na pohľadnici 2012, 
Myjava, 05.03.2012 

24 žiakov 1. ročník výtvarnej súťaže, odoslanie výtvarných 
prác, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. 
Melánia Musilová 

To je moje Mexico, 
Viedeň,  05.03.2012 

11 žiakov 16. ročník detskej výtvarnej súťaže, Veľvyslanectvo 
Mexicka, Viedeň, odoslanie výtvarných prác, 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová  
Ocenená: Ahn Vo Hoai – PaedDr. Melánia Musilová  
28.06.2012 – Slávnostné odovzdávanie cien v ZUŠ 
Eugena Suchoňa  

Tanečné vystúpenie, Klub 
seniorov, Ul. 
Podjavorinskej, Bratislava, 
08.03.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

DIVADLO – LOUTKA – 
POHÁDKA, Lidice, 
13.03.2012 

32 žiakov 40. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy 
– Lidice 2012, Česká republika, odoslanie 
výtvarných prác, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, 
PaedDr. Melánia Musilová 
Ocenená Kristína Podskočová, 2./II. ped.: Mgr. 
Barbora Nevřelová 

Tanečné vystúpenie pre ZŠ 
Bilíkova, DK Dúbravka, 
13.03.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Tanečné vystúpenie pre ZŠ 
Bilíkova, DK Dúbravka, 
14.03.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Koncertná prehliadka 
žiakov v hre na keyboarde, 
14.03.2012 

4 žiaci 9. koncertná prehliadka žiakov bratislavských ZUŠ 
v hre na keyboarde, Simon Ghannam, Adela 
Poláčková, Boris Paál, pedagóg: Petr Kunz a Michal 
Dávid  

Maľovaná ZUŠ - ka 2012, 
Banská Bystrica 
15.03.2012 

19 žiakov VIII. ročník detského umeleckého festivalu, 
odoslanie výtvarných prác, pedagóg: Mgr. Barbora 
Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová 

Zelený svet 2012, Banská 
Bystrica, 15.03.2012 

14 žiakov 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže tvorivosti 
detí a mládeže – UNESCO Slovensko, odoslanie 
výtvarných prác, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, 
PaedDr. Melánia Musilová 
Čestné uznanie pre školu za účasť 

Divadelný piatok, Istra -  
Centrum, Devínska Nová 
Ves, 16.03.2012 

10 žiakov Divadelné predstavenie žiakov Literárno 
dramatického odboru a žiakov zo ZUŠ Istrijská 

Svet mojim fotookom, 
Hurbanovo, 19.03.2012 

2 žiaci 4. ročník fotografickej súťaže Svet mojim fotookom, 
Hurbanovo, odoslanie výtvarných prác, pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová, Veronika Baďová, ocenená 
v III. kategórii 

28.03.2012, ocenenie 
učiteľov primátorom 
Bratislavy, Zrkadlová sieň 

3 žiaci Ocenenie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, 
kultúrny program  

Bratislava objektívom detí, 
12.04.2012 

 30 žiakov Výstava a súťaž fotografií organizovaná Bratislavou, 
odoslanie výtvarných prác, pedagóg: Mgr. Barbora 
Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová ocenená Eva 
Polgáryová (pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová) 

Tanečné vystúpenie pri 
príležitosti životného 
jubilea, Šamorín, 
20.04.2012 

6 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Bratislava pre všetkých, 
21.04., 22.04.2012  

174 žiakov Otvorené dni samosprávy. Hlavné námestie: 
Námestie detí, Hlavné námestie: Pódium, Zrkadlová 
sieň, Pálffyho palác, Mirbachov palác – účinkovali 
žiaci HO, LDO, DFS Klnka a VO 

Šanca pre modrý Dunaj 
2012, Rumunsko, 
24.04.2012 

3 žiaci Medzinárodná výtvarná súťaž, Tulcea, Rumunsko, 
odoslanie výtvarných prác, pedagóg: Mgr. Barbora 
Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová 
Ocenená Kristína Halušťoková, ped. Mgr. Barbora 
Nevřelová 

Miss a boys, DK 
Vajnorská, Bratislava, 
25.04.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Slávik Slovenska, 22. 
ročník, KSŠ, 26.04.2012 

1 žiak Filip Lacho, 2. ročník, II. miesto, 3. kategória, 
pedagóg: Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. 

Tanečné vystúpenie pre ZŠ 
Bilíkova, 27.04.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí pre hostí 
z Nemecka 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Oslavy Matice slovenskej, 
Grösslingová ulica, 
27.04.2012 

1 žiak Kultúrny program zo strany ZUŠ Eugena Suchoňa na 
oslavách Matice slovenskej 

TOP DANCING 2012, 
Mestské kultúrne stredisko 
Topoľčany, 27.,28.04.2012 

11 žiačok XX. ročník celoslovenskej nezávislej súťaže 
moderného a módneho tanca, tanečný súbor 
BADULA (p. Šetinová) – dôstojná reprezentácia 

Tanečné vystúpenie, Láb, 
02.05.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Deti mamám, DK 
Dúbravka, 09.05.2012 

47 žiačka Vystúpenie v programe, organizovanom DK v 
Dúbravke ku dňu matiek – vystúpenie žiakov LDO, 
TO, DFS Klnka 

Tanečné vystúpenie, 
Domov seniorov Pri kríži, 
Bratislava, 10.05.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Tanečné vystúpenie, Hotel 
Bonbón, Bratislava, 
11.05.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Míľa pre mamu, 
Partizánska lúka, 
Bratislava, 12.05.2012 

50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí pre 
Rodinné centrum Macko 

Prvé soirée bratislavských 
organistov, ZUŠ 
Daliborovo námestie, 
16.05.2012 

1 žiak za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Stretnutie organistov – koncert, Tomáš Bordáč – 
dôstojná reprezentácia, pedagóg: Bc. Katarína 
Feňová 

Májiček, Detský folklórny 
festival, Zlín, ČR, 
19.05.2012 

45 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Tanečné vystúpenie, DK 
Ružinov, Bratislava, 
22.05.2012 

60 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Projekt Nemocnica 
u Medvedíka, Stará 
Radnica, Bratislava, 
23.05.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Spoločný koncert troch 
základných umeleckých 
škôl, 23.05.2012, Brno 
 

Za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 6 
žiakov 

Koncert ZUŠ Eugena Suchoňa, ZUŠ V. Kaprálové – 
Brno, ZUŠ Světlá nad Sázavou 

Nižná nad Oravou, 
Festival Ivana Ballu, 
25.05.2012 

2 žiačky Husľové talenty, Sára Ráčková – 5. miesto, 1. 
kategória, Monika Bačíková – dôstojná 
reprezentácia, pedagóg: Mgr. art. Aneta Lednická 

Muzikálová hviezda, ZUŠ 
Hálkova, 26.05.2012 

2 žiačky Spevácka súťaž, Tatiana Hanzelová – 3. miesto, 3. 
kategória, Kristína Margolienová – dôstojná 
reprezentácia, pedagóg: Dagmar Pecková 

Vesmír očami detí, 
Hurbanovo, 28.05.2012 

3 ocenení Ocenení: Ľuba Ondrejkovičová, Andrej Šebo – 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová, Kristián 
Kastler: pedagóg: Mgr. Barbora Nevŕelová 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Koncert - Spoločenský 
dom Topoľčany, 
31.05.2012 

Za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 6 
žiakov 

Koncert pri príležitosti 80. výročia narodenia 
Ladislava Mokrého – ZUŠ Eugena Suchoňa, ZUŠ L. 
Mokrého Topoľčany, Hudobná škola Myslenice - 
Poľsko 

Domov sociálnych služieb 
– náruč záchrany, 
01.06.2012 

26 žiakov Hudobno-tanečný program pre klientov domova 

Stretnutia s hudbou, 
Múzeum Jána Cikkera, 
BA, 01.06.2012 

1 žiačka Koncert – žiačka p. Kulichovej 

Senecká dúha, Dom 
kultúry Senec, 
01.,02.06.2012 

5 žiačok 7. ročník tanečnej súťaže, tanečný súbor BADULA 
(p. Šetinová) – 3. miesto v kategórii Malé 
choreografie/Dospelí, 2. miesto v kategórii Scénické 
tance/Dospelí 

Festival slovenskej 
národnej piesne, Devínska 
Nová Ves, 03.06.2012 

20 žiačok Tanečné vstupy žiačok TO (p. Šetinová) pre Miestny 
odbor Matice slovenskej 

Tanečné vystúpenie, DK 
Kramáre, Bratislava, 
07.06.2012 

12 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Vernisáž Jána Ťapáka 
a Igora Piačka, Galéria 
SPP, Bratislava, 
12.06.2012 

6 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

MŠ Ožvoldíkova – 
maľovanie v areáli MŠ, 
12., 13. 06.2012 

25 žiakov Maľovanie, súťaže, hry v Materskej škole, pedagóg: 
PaedDr. Melánia Musilová 

Deň otvorených dverí 
prezidenta SR, 
Prezidentská záhrada, 
15.06.2012 

50 žiačok Tanečné pásmo žiačok TO (pp. Kováčiková, 
Šetinová)  

Noc hudby, Amfiteáter 
Dúbravka, 15.06.2012 

158 žiakov  Noc hudby – podujatie organizované v spolupráci 
s Hudobným centrom – účinkovali žiaci HO, LDO, 
TO, DFS Klnka a VO 

Deň Matice slovenskej, 
KC Fontána, 16.06.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Stretnutie primátora 
s talentovanou mládežou, 
Zrkadlová sieň 
19.06.2012 

27 žiakov Hudobno–tanečný program a sprievodné slovo na 
podujatí 

Otvorenie Bahajského 
centra, Sládkovičova 11, 
Bratislava, 20.06.2012 

2 žiaci Hudobný vstup pri príležitosti otvorenia Bahajského 
centra 

Zahraj mi muzička, DK 
Dúbravka, Bratislava, 
20.06.2012 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí ZUŠ 
Ľudovíta Rajtera, Sklenárova ul. 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Folklórny festival, 
Sarajevo, Bosna 
a Hercegovina,  
20. – 25. 06.2012 

45 žiakov Tanečné vystúpenia DFS Klnka na podujatí 

Jablonové – Malacky, 
zariadenie pre seniorov 
21. 06.2012 

10 žiakov  Hudobno-tanečné vystúpenie pre seniorov v 
Jablonovom 

To je moje Mexiko, KSŠ, 
28.06.2012 

9 žiakov  Slávnostné odovzdávanie cien medzinárodnej 
výtvarnej súťaže – This is my Mexico, kultúrny 
program žiakov HO a DFS Klnka 

Hody, Rohožník, 
11.08.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Hody, Plavecký Štvrtok, 
18.08.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

 
Škola je zapojená do projektov: 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Slovenská sekcia 
Medzinárodnej 
spoločnosti pre súčasnú 
hudbu - ISCM 

New Music for Kids Seminár pre učiteľov ZUŠ 
zameraný na súčasnú hudbu 
s počtom 50 účastníkov 
z Bratislavského kraja na pôde 
ZUŠ Eugena Suchoňa 

IX. 2011 
Termín 
seminára: 
29.09.2011 

Slovenská sekcia 
Medzinárodnej 
spoločnosti pre súčasnú 
hudbu - ISCM 

New Music for Kids, 
koncertný cyklus Portréty 

Koncerty žiakov ZUŠ  z celého 
Slovenska zamerané na 
interpretáciu súčasnej hudby, 
prezentácia žiakov ZUŠ Eugena 
Suchoňa na pôde školy 

IX. 2011 až 
XI.2011 
Termín 
koncertu: 
07.11.2011 

ZUŠ Eugena Suchoňa 25. výročie školy Dôstojná oslava 25. výročia školy, 
prezentácia všetkých odborov 
v DK Dúbravka 

IX.2011 až 
XI.2011 
Termín 
koncertu: 
15.11.2011 

ZUŠ Eugena Suchoňa 
v spolupráci s MŠVVaŠ 
SR a KŠÚ Bratislava 

Prehliadka mladých 
gitaristov 2012 

Súťažná prehliadka mladých 
gitaristov, žiakov ZUŠ z celého 
Slovenska od 8 rokov veku 
s počtom 56 účastníkov 

IX.2011 až 
V.2012 
Termín 
prehliadky: 
03.04.2012 

Hudobné centrum Noc hudby Interpretácia hudby umelcami 
v jeden deň na netradičných 
miestach. Prezentácia žiakov 
všetkých odborov ZUŠ Eugena 
Suchoňa v Amfiteátri na 
Valachovej ul. v Dúbravke 

IV.2012  až 
VI. 2012 
Termín 
koncertu: 
15.06.2012 

 



V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
V školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
V školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná finančná kontrola.  
 
VII. Priestorové a materiálovo-technické podmienky školy 
 
 Škola nemá vlastné priestory a pôsobí v priestoroch v majetku zriaďovateľa nájomnou 
zmluvou za 0,03 € (1,00 Sk) ročne. 
Priestorové podmienky: 30 vyučovacích priestorov v hudobnom, literárno-dramatickom, 
tanečnom a výtvarnom odbore vo vyhovujúcich podmienkach, chýba zborovňa pre 
pedagógov, v jednotlivých triedach sa striedajú v rôzne dni aj dvaja či traja pedagógovia. 
 Stále v riešení je vjazd áut do areálu školy a voľný pohyb psov.  
 V júni 2012 boli upravené nové vyučovacie priestory na zníženom prízemí školy 
a cieľom je hľadanie ďalších priestorových možností pre výchovno-vzdelávací proces 
vzhľadom na veľký záujem o štúdium na ZUŠ Eugena Suchoňa. 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
 
 Finančné zabezpečenie je zabezpečované priamo obcou – hlavným mestom SR 
Bratislava, úradom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Čiastočná úhrada nákladov stanovená VZN č. 9/2011 bola realizovaná zákonnými 
zástupcami žiakov alebo žiakmi nad 18 rokov. 
 Projekty ZUŠ Eugena Suchoňa boli čiastočne zabezpečované i z iných zdrojov: 

a) vzdelávacími poukazmi, 
b) Rodičovským združením (RZ) pri ZUŠ Eugena Suchoňa,  
c) sponzormi – nepeňažné dary: Esko, pani Rita Chmelíková, akad. mal. Veronika 

Gabčová, Ing. Ivan Gálik a ďalší anonymní sponzori. 
 

 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení v zmysle § 2 ods. 7 písm. m) vyhlášky č. 
9/2006 Z.z.: 
1. o dotáciách odzriaďovateľa na žiakov: 
Školský rok 2011/2012 
Rozpočet na rok 2011     524 743,00 
Bežné výdavky     524 743,00 
Kapitálové výdavky     0 
Rozpočet na rok 2012     541 520,00  
Bežné výdavky     541 520,00 
Kapitálové výdavky     0 
Rozpočty z rokov 2011 a 2012 prepočítané na školský rok 2011/2012  
   rok 2011   174 914,00 
   rok 2012   361 013,00 
   školský rok 2011/2012 535 927,00 
 
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 



Príspevky IX. – XII. 2011      34 634,00 
Príspevky I. – VI. 2012    34 069,00  
Spolu za školský rok 2011/2012   68 703,00 
 
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít 
XI. 2011       1 691,20 
II. 2012      1 313,70 
V. 2012      1 313,70 
Spolu za školský rok 2011/2012   4 18,60 
Spôsob použitia: 
630 001      593,53 
633 004       596,58 
633 005       433,17 
633 006      565,40 
633 009      2 125,72 
633 004      4,19 
Spolu za školský rok 2010/2011   4 318,59 
 
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo právnických osôb alebo fyzických 
osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 0 
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 0 
  
 
IX. Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Ciele a úlohy vyplývajú z bodov SWOT analýzy; každá jednotlivá úloha je rozpracovaním 
slabých stránok školy, príležitostí alebo ohrození vyššie uvedenej analýzy, obsahovo príbuzné 
úlohy sú zhrnuté do troch väčších skupín – cieľov. 
 
1. Prvým cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pracovného prostredia a zabezpečiť 
ekonomickú efektivitu materiálno-technického vybavenia školy.  
 
Úlohy: 
1.1 Budova nie je zabezpečená voči prístupu ďalších cudzích osôb (budova je 
nezabezpečená vrátnikom) - Apelácia na správcu budovy ohľadne riešenia tejto problematiky 
Termín kontroly: polročne 
Termín splnenia: neuvedený 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: nesplnené, naďalej hľadanie riešenia danej situácie 
 
1.2 Nedostatok priestorov na vyučovanie pre všetkých uchádzačov o štúdium - Hľadať 
možnosti získania nových priestorov 
Termín kontroly: školský rok 2011/2012 
Termín splnenia: školský rok 2012/2013 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: čiastočné splnené, rozšírenie kapacitu vyučovacích priestorov v hudobnom 
odbore o jednu špecializovanú učebňu a naďalej hľadanie možnosti rozšírenia vyučovacích 
priestorov 



 
1.3 Vysoká nákladnosť údržby nástrojového vybavenia školy - Finančné zabezpečenie 
nákupu nových nástrojov a oprava existujúcich (spolupráca s občianskym združením pri ZUŠ 
Eugena Suchoňa, rozpočet školy, nadácie, s ktorými škola spolupracuje a individuálni 
sponzori 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovední: štatutárny zástupca riaditeľa a pedagogický zástupca riaditeľa 
Vyhodnotenie: čiastočne splnené, zakúpenie a získanie nových nástrojov, oprava už 
existujúcich nástrojov (ZUŠ Eugena Suchoňa, Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena 
Suchoňa, individuálne sponzorské dary od rodičov).  Pokračovať v danej úlohe aj 
v nasledujúcich obdobiach.  
 
2. Druhým cieľom je zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a atraktivity školy pre 
verejnosť. 
 
Úlohy: 
2.1 Nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie niektorých nástrojov 
a predmetov (hra na gitare) - Hľadanie kvalifikovaného pedagóga, komunikácia 
s inštitúciami poskytujúcimi požadované odborné vzdelanie 
Termín kontroly: školský rok 2011/2012 
Termín splnenia: školský rok 2012/2013 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: bez zmeny, úloha trvá 
 
2.2 Nízke finančné ohodnotenie nadštandardných aktivít učiteľov - Snaha o získanie 
navýšenia finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa pre adekvátne finančné 
ohodnotenie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: bez zmeny, úloha trvá 
 
2.3 Zabezpečiť udržiavanie a zvyšovanie odbornej kompetentnosti pedagógov - 
Podporovať pedagógov v účasti na odborných seminároch, workshopoch, školeniach, kurzoch 
a akreditovaných programoch kontinuálneho vzdelávania  vo svojej aprobácii 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: pedagogickí zamestnanci sa podľa svojich záujmov a potrieb zúčastňovali na 
rôznych vzdelávacích aktivitách (viď prehľad vzdelávacích aktivít v bode III. tejto správy) 
 
2.4 Poskytovanie vzdelania pre široké vekové spektrum uchádzačov o štúdium na ZUŠ 
podľa Školského zákona a príslušnej legislatívy 
- Poskytovať základné umelecké vzdelanie dvoma smermi: odborná príprava na stredné 

a vysoké školy a všeobecná príprava zabezpečujúca všestranný rozvoj osobnosti 
- Odpútavanie pozornosti od nepriaznivých vplyvov prostredia (vplyvy ulice, drogy a pod.) 

a zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha   



Zodpovední: riaditeľ a všetci pedagogickí zamestnanci 
Vyhodnotenie: úloha trvalá, pre školský rok 2011/2012 splnená (viď nižšie: výsledky 
úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom trhu 
alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium, ale aj všetky aktivity organizované školou 
a jej  partnermi) 
 
3. Tretím cieľom je zvýšenie, rozšírenie a skvalitnenie verejnej prezentácie školy v spolupráci 
s novými partnermi. 
 
Úlohy: 
3.1 - 25. výročie vzniku samostatnej ZUŠ v Dúbravke 
- Príprava a realizácia prezentácie ZUŠ Eugena Suchoňa k 25. výročiu založenia školy 
- Výroba propagačných materiálov, propagácia  
Termín kontroly: august, september 2011 
Termín splnenia: október 2011 
Zodpovední: riaditeľ školy, štatutárny zástupca riaditeľa, pedagogický zástupca riaditeľa 
- Prezentácia hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na pôde 

školy a v iných priestoroch v Dúbravke  
Termín kontroly: október, november 2011 
Termín splnenia: december 2011 
Zodpovední: riaditeľ školy, štatutárny zástupca riaditeľa, pedagogický zástupca riaditeľa 
Vyhodnotenie: splnené 
 
3.2 Rozšírenie existujúcich skupinových telies zložených zo žiakov aj pedagógov školy - 
Motivácia pedagógov k zapájaniu žiakov do už existujúcich skupinových telies a k vytváraniu 
nových 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha   
Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 
Vyhodnotenie: úloha trvalá, pre školský rok 2011/2012 splnené, vytvorenie nových telies 
 
3.3 Rozšírenie spolupráce medzi ZUŠ na Slovensku aj v zahraničí 
- Družobná spolupráca s už existujúcimi partnerskými ZUŠ ako aj nadviazanie nových 

kontaktov 
- Spoločne zrealizované podujatia na pôde ZUŠ Eugena Suchoňa alebo na ich pôde 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha   
Zodpovední: štatutárny zástupca riaditeľa a pedagogický zástupca riaditeľa 
Vyhodnotenie: úloha splnené 
 
ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave si obhájila v školskom roku 2011/2012 
dobré meno na úrovni Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava, Slovenska a v zahraničí. 
 
 
X. SWOT analýza - oblasti, v ktorých má škola silné a slabé stránky, kde vidí príležitosti 
ku zvýšeniu kvality školy a v čom sú riziká školy 
 
Silné stránky 
Vhodná poloha budovy školy v rámci mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 



- Zrekonštruovaná budova (výmena okien, plášťa budovy a tepelné vyregulovanie), 
- Kvalifikovaný pedagogický zbor , 
- Priaznivá pracovná atmosféra na pôde školy aj mimo nej, 
- Zodpovednosť a spoľahlivosť mnohých pedagogických aj nepedagogických 

zamestnancov, 
- Vysoké pracovné nasadenie väčšiny zamestnancov školy aj mimo pracovného času, 
-  Dostačujúce materiálovo-technické vybavenie školy (výpočtová technika, hudobné 

nástroje, vyučovacie pomôcky, celková kvalita pracovného prostredia), 
- Vysoká úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredné a vysoké odborné školy, 
- Výborné výsledky žiakov na súťažiach a prehliadkach v Bratislave, na Slovensku ale aj 

v zahraničí, 
- Organizovanie celoslovenskej súťaže Prehliadka mladých gitaristov v spolupráci 

s MŠVVaŠ SR, 
- Snaha o ústretovosť zo strany vedenia školy k riešeniu problémov voči žiakom, rodičom 

a zamestnancom, 
- Verejná prezentácia a aktivity školy vo všetkých odboroch (hudobný, literárno-

dramatický, tanečný, výtvarný) na pôde školy aj mimo školy, 
- Spolupráca s Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka, 
- Spolupráca s rôznymi inštitúciami (MŠVVaŠ SR, KŠÚ, Hlavné mesto SR Bratislava, 

MPC, SND, SF, Domovy dôchodcov v Bratislave, Centrá sociálnych služieb, MŠ a iné 
školské zariadenia na pôde Dúbravky a Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, VŠMU, 
Konzervatórium Bratislava, AUHS a iné), 

- Spolupráca s inými partnerskými školami v rámci Bratislavy i mimo nej (ZUŠ, Istrijská 
ul., BRATISLAVA, ZUŠ Víťezslavy Kaprálové, BRNO, ZUŠ Eugena Suchoňa, 
PEZINOK, ZUŠ Ladislava Mokrého, TOPOĽČANY, ZUŠ Malenovice–ZLÍN, ZUŠ 
HLOHOVEC, ZUŠ Ferenca Liszta, ŠTÚROVO), 

- Spolupráca s médiami: RTVS, Dúbravský spravodajca, Dúbravská televízia a iné, 
- Spolupráca so žijúcimi významnými osobnosťami spoločenského života, 
- Spolupráca vedenia s orgánmi na škole: Pedagogická rada, Umelecká rada, Rada školy, 

predmetové komisie, ZO OZ PŠ a V na Slovensku,.  
 
Slabé stránky 
- Budova nie je zabezpečená voči prístupu ďalších cudzích osôb (budova je nezabezpečená 

vrátnikom), v budove majú sídlo ďalšie štyri inštitúcie,  
- Návrhy a opatrenia: opakované hľadanie riešenia so zriaďovateľom a správcom budovy, 
- Nedostatočné odhlučnenie tried a koncertnej sály školy, 
- Návrhy a opatrenia: hľadanie finančných zdrojov na odstránenie tohto stavu, 
- Nedostatok priestorov na vyučovanie pre všetkých uchádzačov o štúdium, 
- Návrhy a opatrenia: čiastočne splnené – získanie nového priestoru,- Nedostatok 

kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie niektorých nástrojov a predmetov,Návrhy 
a opatrenia: opakované hľadanie riešenia situácie,- Vysoká nákladnosť údržby 
nástrojového vybavenia školy, 

- Návrhy a opatrenia: hľadanie finančného zabezpečenia na údržbu nástrojového 
vybavenia školy,- Nízke finančné ohodnotenie nadštandardných aktivít učiteľov, 

- Návrhy a opatrenia: trvalá komunikácia so zriaďovateľom na danú problematiku. 
 
Príležitosti 
- Získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov, 
- Možnosť získania nových sponzorov a rozšírenia školy ako inštitúcie vyplývajúce zo 

zvyšujúceho sa záujmu verejnosti o štúdium na škole , 



- Hľadať nové možnosti rozšírenia priestorov  - poskytnúť vzdelanie všetkým talentovaným 
záujemcom o štúdium, 

- Zvýšenie rozpočtu zriaďovateľom, 
- Naďalej priebežne zabezpečovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie školy 

(hudobné nástroje, notové a knižné archívy, učebné pomôcky rôzneho charakteru), 
- Rozširovanie spolupráce s inými ZUŠ na Slovensku ale aj v zahraničí. 
Riziká 
- Trvajúce slabé finančné ohodnotenie všetkých zamestnancov (odchod zamestnancov do  

lepšie ohodnotených profesií), 
- Limitované finančné prostriedky v rámci normatívneho financovania, odčerpávanie 

finančných prostriedkov súkromnými ZUŠ, 
- Vjazd motorových vozidiel do areálu školy (ohrozenie života detí – dlhodobo neriešený 

problém) – neustále upozorňovanie na daný problém (písomnou a ústnou formou), 
 
Silnou stránkou sú i výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
a uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium . 
 
Údaje o počte prijatých žiakov na odborné školy: 
- Lukáš Brinza, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava  

a Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 
Bratislava, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová  

- Dominik Jeck, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava  
a Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava – odbor dizajn, pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová  

- Rastislav Sarka, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, 
Bratislava a Stredná odborná škola umeleckopriemyselná, Tokajícka 24, Bratislava - 
odbor fotografia, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová  

- Natália Sojáková, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, 
Bratislava, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová  

- Dalibor Hevesi, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava – odbor elektrická gitara, 
pedagóg: Michal Matejka, DiS.  

 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  

V školskom roku 2011/2012 bola zabezpečená prednáška so špeciálnym pedagógom 
na tému: „Ako zvládnuť problémové správanie žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese“. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1 Spolupráca s rodičmi a žiakmi 
 ZUŠ Eugena Suchoňa poskytuje umelecké vzdelanie žiakom od predškolského veku 
až po dospelých a vytvára podmienky na prezentáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola 
pravidelne informuje rodičov a zákonných zástupcov o prospechu a dosiahnutých výsledkoch 
žiaka. Žiak a zákonní zástupcovia spolupracujú s triednymi učiteľmi a školou. Podporujú ju 
v jej aktivitách v rámci Dúbravky, Bratislavy ale aj Slovenska a zahraničia. V niektorých 
prípadoch bývajú iniciátormi prezentačných aktivít školy. Orgánom zastupujúcim záujmy 
rodičov je Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa. 
 



2.2 Spolupráca s právnickými osobami 
- MŠVVaŠ SR – spolupráca pri organizovaní súťaží 
- Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy – tvorbu kultúrnych programov 
- Veľvyslanectvo Mexika, Viedeň – zabezpečenie priestorov a kultúrneho programu pre 

odovzdávanie cien účastníkov výtvarnej súťaže 
- KŠÚ Bratislava - koordinácia a podpora v organizovaní súťaží 
- MPC – poskytovanie školení v rámci kontinuálneho vzdelávania 
- Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa – finančná podpora aktivít školy 
- Asociácia učiteľov hudby Slovenska (AUHS) a medzinárodné hudobné organizácie 

EPTA, ESTA, EMCY, EMU-Slovakia (Asociácia ZUŠ SR) – poskytovanie školení pre 
pedagógov (Pedagogická Dvorana, klavírne semináre), členstvo súťaže Mladí klaviristi 
v EMCY, koordinácia organizačnej a odbornej stránky umeleckého školstva v rámci 
Asociácie ZUŠ SR 

- Hudobné centrum – zapojenie do projektu Noc hudby 
- VŠMU, Konzervatórium Bratislava, Žilinská univerzita – odborná spolupráca, účasť 

pedagógov škôl v porotách súťaží organizovaných ZUŠ, vzájomná odborná komunikácia 
- Bratislavské a iné partnerské ZUŠ – spoločné kultúrne podujatia 
- Materské školy – poskytovanie vyučovacích priestorov 
- Centrá voľného času v Bratislave – spoločné projekty (DOD prezidenta SR, Slávik 

Slovenska) 
- SND, SF – návšteva kultúrnych podujatí pedagógmi a žiakmi školy 
- DK Dúbravka – poskytnutie výstavných priestorov, participácia na aktivitách DKD, 

organizovanie kultúrnych podujatí v priestoroch DKD 
 
2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
- Magistrát hl.m. SR Bratislavy – finančné zabezpečenie chodu školy formou rozpočtu, 

metodické usmerňovanie v oblasti legislatívy, spolupodieľanie sa na rôznych kultúrnych 
aktivitách hl. mesta Bratislava (Bratislava pre všetkých, Oceňovanie pánom primátorom 
a iné) 

- Miestny úrad Bratislava – Dúbravka – organizovanie kultúrnych podujatí na úrovni 
mestskej časti 

 
2.4 Iná spolupráca 
- Dúbravská televízia, Dúbravský spravodajca a iné médiá – mediálna podpora, propagácia 

podujatí školy 
- denník SME – propagačná spolupráca 
- Jednota dôchodcov na Slovensku, Náruč záchrany, Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím, Dom seniorov v Jabloňovom, matica Slovenská, sociálne, 
zdravotné a iné inštitúcie (Domovy dôchodcov a pod.) – tvorba kultúrnych programov pre 
dané inštitúcie  

 
Na záver vyjadrujem poďakovanie všetkým už vyššie uvedeným inštitúciám, ale hlavne 
mojim kolegom – pedagógom za tvorivosť v umení a výbornú spoluprácu.  
  
MM OOTTTTOO  ŠŠKK OOLL YY   

��������  
  

„Umenie je jednou z mála možností žiť život radostne, naplno a uchovávať ho, 
nielen pre toho, kto umenie tvorí ale aj pre toho, kto ho prijíma“.   

 
          Heinrich Böll 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy Jána Albrechta Topoľčianska 15, Bratislava 
za školský rok 2011/2012 

 
 
 
I. Zladné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky  
Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Jána Albrechta 
Adresa: Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/63835035 
fax: 02/63835035 www.zusjalbrechta.eu 
e-mail: zusjalbrechta@gmail.com 

 
b)Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa:  Lucia Celecová 
Volebné obdobie:  1.7.2009 – 1.7.2014 
Ďalší vedúci zamestnanci školy: 
1. Mgr. art. Katarína Juríková – zástupca pre hudobný odbor 
2. Mgr. art. Helena Balážová – zástupca pre tanečný, výtvarný, audio-multimediálny  a literárno – 
dramatický odbor, štatutárny zástupca 
 
c) Údaje o rade školy  
 
Členovia RŠ  
Ing. arch. Jarmila Miháliková - Žákovská, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov, predseda RŠ 
JUDr. Vladimír Janák, zvolený zástupca rodičov žiakov  
MUDr. Adriana Kollerová, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov  
Aneta Jaboreková, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov  
Doc. PhDr. PaedDr. Karel Orban, PhD., delegovaný zástupca zriaďovateľa 
Mgr. Oliver Kríž, poslanec MZ MČ Petržalka, delegovaný zástupca zriaďovateľa 
Jana Panáková, zamestnankyňa oddelenia školstva, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.,delegovaný zástupca zriaďovateľa 
Mgr. art. Vencislava Ilievska, učiteľka, zvolená zástupkyňa pedagogických zamestnancov 
Martin Vyskočil, učiteľ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
Margita Flamová, tajomníčka školy, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2011/2012: 
 
21.8.2011 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2011, Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 4. ročník, 



oboznámenie s aktivitami a projektmi školy na rok 2011/2012 
 
26.9.2011 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2011, projekty v školskom roku 2011/2012 
16.2.2012 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok školského roka 2011/2012, 
Správa o hospodárení za 2. polrok kalendárneho roka 2011, žiadosť o spinet, pripravované 
projekty   
 
12.4.2012 – Koncepčný zámer rozvoja školy, pripravované projekty na nasledujúce obdobie 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Umelecká rada 
5. 09.2011 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2011, Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 4. ročník 
 
12.9.2011 –  Pedagogicko-organizačné pokyny, Vnútroškolský a pracovný poriadok, 
Pracovné plány, Schvaľovanie plánov PK jednotlivých odborov, Projekty a organizačné 
zabezpečenie plánovaných podujatí 
 
21.11.2011 –  Štvrťročné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých odborov, príprava 
medzinárodného projektu „ Slovensko a krajina tisícich jazier“ vo Fínsku 
 
24.1.2012 -  Polročné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých odborov, príprava 
medzinárodného projektu „ Slovensko a krajina tisícich jazier“ vo Fínsku, príprava 
medzinárodného projektu „Accentus musicalis“ 
 
16.4.2012 –  Pripravované akcie a projekty školy 
 
18.6.2012 –  Vyhodnotenie uskutočnených projektov, hodnotenie zamestnancov, 
kontinuálne vzdelávanie 
 
Gremiálna rada 
21.8.2011 –  Príprava nového školského roka, informácie  o pripravovaných projektoch  
 
9.11.2011 –  Organizácia projektov a iných podujatí – „Impresie mladých Poliakov 
a Slovákov“, beseda s hercami Dzúriková, Koleník – Čaj o piatej, príprava programu Dňa 
otvorených dverí v NR SR, Adventného koncertu v rámci projektu Euromuse v spolupráci 
s HUA JA v Banskej Štiavnici, Mikuláš, Vianočné tvorivé dielne v Justiho paláci, Večer 
poézie, Koncertu želaní 
- medzinárodné projekty -„Slovensko a krajina tisícich jazier“ vo Fínsku, „Accentus 
Musicalis“ projekt v spolupráci s Musicou aeternou. 
 
28.2.2012 –  Projekt Accentus Musicalis a projekty školy 
10.4.2012 –  Projekt „Slovensko a krajina tisícich jazier“, pripravovaný koncert ku Dňu 
matiek 
 
13.6.2012 –  Zhodnotenie podujatí školy, hodnotenie zamestnancov, príprava projektu 
nadácie Pontis  
 



Pedagogická rada 
30.8.2011 – Pedagogicko-organizačné pokyny, Vnútro-školský a pracovný poriadok, 
Pracovné plány  
5.9.2011 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2011, Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 4. ročník, 
schválenie plánu práce školy, školenie zamestnancov CO a BOZP 
 
12.9.2011 – Úväzky pedagógov, Osobný plán profesijného rastu pedagogického zamestnanca, 
Kariérové pozície 
21.11.2011 –  Klasifikácia žiakov za I. štvrťrok, príprava medzinárodného projektu 
„ Slovensko a krajina tisícich jazier“ vo Fínsku 
 
24.1.2012 –  Polročné hodnotenie a klasifikácia žiakov, kontrola triednej dokumentácie, 
príprava medzinárodného projektu „Accentus musicalis“a iných plánovaných projektov 
 
6.2.2012 - Úväzky pedagógov, aktualizácia pracovnej dokumentácie 
 
5.3.2012 –  Aktualizačné vzdelávanie, schválenie priznania kreditov 
 
11.4.2012 -  Informovanie pedagógov o koncepčnom zámere školy, jeho prerokovanie 
a schválenie 
 
16.4. 2012 –  Klasifikačná konferencia – hodnotenie žiakov za 3. štvrťrok, informácia 
o plánovaných podujatiach a projektoch 
 
25.6.2012 –  Hodnotiaca porada za školský rok 2011/2012 
 
 
 II. Údaje o žiakoch školy  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
 
Prípravné štúdium: spolu -122,TO - 74 ,VO-12, LDO-0, HO-33  z toho deti MŠ: 35 
 
Hudobný odbor: spolu - 403, I.- 250, II.- 66, ŠPD- 54  
z toho absolventi k 30.6.2012 Počet žiakov: 21 
rozšíreného štúdia HO: spolu - 5 
 
Tanečný odbor: spolu - 146, I.- 69, II.- 3, ŠPD- 0,   
z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov: 2  
 rozšíreného štúdia TO: 0 
 
Výtvarný odbor:  spolu - 121, I.- 75, II.- 29, ŠPD- 5 
z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov: 7 
rozšíreného štúdia VO: 0   
 
Literárno-dramatický odbor : spolu - 45,I.- 45, II.-0, ŠPD-0 
z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov: 0  
rozšíreného štúdia LDO: 0 
 



AMT:  spolu I. st. – 29, II.- 0, ŠPD - 0 
z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov: 5  
Spolu stav k 15.9. 2012: 744 
 
Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 30.6.2012 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: spolu - 119,TO- 72,VO- 11 , LDO- 0, AMT – 0,HO- 36   
z toho deti MŠ: 30 
 
Hudobný odbor: spolu - 392, I.- 242, II.- 73, ŠPD- 41 
z toho absolventi k 30.6.2012:  
Počet žiakov: spolu - 19,  
rozšíreného štúdia HO: spolu - 5 
 
Tanečný odbor: spolu - 130, I - 127 , II - 3, ŠPD- 0, 
z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov: 2  
rozšíreného štúdia TO: 0 
 
Výtvarný odbor : spolu - 105, I.- 77, II.- 23, ŠPD- 5 
z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov: 7 
rozšíreného štúdia VO: 0 
 
Literárno-dramatický odbor:   spolu - 45,I.- 45, II.- 0 , ŠPD- 0 
z toho absolventi k 30.6.2012: Počet žiakov: 0  
 rozšíreného štúdia LDO: 0 
 
AMT:  spolu - 31 – I.st. 
z toho absolventi: 5 
Spolu stav k 30.6. 2012: 704 
 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012:  
HO -  78 
TO - 31 
VO - 23 
LDO - 28 
AMT -  3 
Spolu:  183 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
 
Vyhodnotenie a komentár - I. polrok: 
Prípravný ročník absolvuje:  122 žiakov 
Prospeli s vyznamenaním: 542 žiakov 
Prospeli: 57 žiakov 
Neklasifikovaní: 23 žiakov 
Podľa hlásených údajov na polročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2011 / 2012 z 
celkového počtu  žiakov prospelo s vyznamenaním  72,85% žiakov , prospelo 7,66% žiakov 
školy a neklasifikovaných bolo 3,09% žiakov ZUŠ.  
Vyhodnotenie a komentár - II. polrok: 
Prípravný ročník absolvuje:  103 žiakov 



Prospeli s vyznamenaním:  523 žiakov 
Prospeli: 53 žiakov 
Neklasifikovaní: 25 žiakov 
Podľa hlásených údajov na záverečnej klasifikačnej porade v školskom roku 2011 / 2012 z 
celkového počtu  žiakov prospelo s vyznamenaním 74,29 % žiakov , prospelo 7,53 % žiakov 
školy,, a neklasifikovaných bolo 3,55 % žiakov ZUŠ.  
 
Vedenie školy hodnotí výsledky pedagogickej činnosti  ako veľmi dobré. Úlohou bude znížiť 
počet neklasifikovaných žiakov.  
Nakoľko sme umelecká škola a prospech žiaka závisí aj od jeho talentu a dispozícií 
považujeme klasifikáciu našich žiakov na dostatočnej úrovni. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci: 
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32 13 19 0 

TO 
 

3 3 2 1 0 

LDO 
 

2 2 2 0 0 

VO 
 

3 3 2 1 0 

Iné 3 – AMT 3 3 0 0 

Spolu: 41 41 
 

43 22 21 0 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Počas školského roka 2011/2012 jeden pedagóg nespĺňal kvalifikačný predpoklad z dôvodu 
štúdia na konzervatóriu.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 4 5.6.2012 trvá 1.10.2011 
Priebežné  3  trvá  



Špecializačné inovačné - - - - 
Špecializačné kvalifikačné 4 - trvá - 
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1 Trvá 02/2013 16.2.2011 

 
I.polrok:   

Vzhľadom na to, že mnohé inštitúcie predkladajú v terajšom období rôzne formy 
vzdelávania, pedagógovia majú vôľu sa priebežne vzdelávať a dopĺňať 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 
skvalitňujú aj úroveň ZUŠ J. Albrechta. Okrem týchto druhov vzdelávania pedagógovia školy 
navštevujú aktualizačné vzdelávanie, ktoré poskytuje MPC v Bratislave v počte – 8. 
 
23.11.2011 ukončilo z toho v počte – 8 pedagógov Tvorba vzdelávacieho programu 
kontinuálneho vzdelávania a 3. 12. 2011 ukončilo 5 pedagógov Tvorivé dotyky s umením, 
 
31. 1. 2012 ukončil 1 pedagóg Tvorivé vyučovanie klavírnej hry, 1 pedagóg ukončil  
 
15.6.2012 -  Metodika integrácie a interakcie v umeleckom vzdelávaní podľa nových 
pedagogických dokumentov. 
 
Iné vzdelávania: 
- 1 PZ – externé doktorandské štúdium Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 
v Nitre – Marketingová komunikácia a reklama – odbor: Masmediálne štúdiá   
- 1 pedagogický zamestnanec /ďalej len PZ/ – rezidenčný pobyt v Halle (Výtvarné umenie) – 
celoročne 
- 2 PZ – Konferencia ŠKOLA - 13. 10. 2011 – hotel Nivy, Bratislava    
- 3 PZ – 21. 10. 2011 -stretnutie ZUŠ, Konzervatória a VŠMU – Zochova 1, VŠMU 
v Bratislave 
- 2 PZ – 7. 11. 2011 - vokálny workshop v kaštieli Mojmírovciach 
- 1NZ a 1 PZ – 8. 11. 2011 - odborné školenie o Správnom konaní – Primaciálny palác 
v Bratislave 
- 1PZ – november 2011 – Kurz točenia na kruhu a kurz voľnej plasticky u akademického 
sochára M. Rudavského - Bratislava 
- 1 PZ – december 2011 – Kurz akvarelu Nass im nass – Akadémia Raphael 
- 1 PZ – priebežné štúdium – Praktický seminár pro waldorfské učitele – Waldorfské lýceum 
Praha  
- iné  
 
II. polrok:  
-1 PZ – doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave – Katedra intermédií a multimédií Ilony 
Németh  
-1 PZ – workshop Áčko – festival študentských filmov v Bratislave  
- 1PZ – bakalárske štúdium na VŠMU – odbor Pedagogika a metodika moderného tanca 
-1 PZ – doktorandské štúdium na VŠMU – odbor Tanečné umenie 
-1 PZ – doplňujúce pedagogické štúdium – VŠMU - Divadelná fakulta 
-1 PZ – ukončené Magisterské štúdium na VŠMU – odbor – Teória hudobného umenia 
-1 PZ – Magisterské štúdium - odbor Hra na klavíri a Teória hudobného umenia 
-1 PZ  - Stretnutie mladých klarinetistov a saxofonistov – Konzervatórium 
-1 PZ – Husľový seminár Szily Ácsné v Bratislave z Metodického centra v Budapešti 



-1 PZ – Husľový seminár Štefan Gyӧpös – Konzervatórium v Bratislave   
-2 PZ – Európska integrácia na slovenských školách na Inštitúte bankového vzdelávania 
Národnej banky Slovenska a.s. 
-8 PZ – Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA – Konzervatórium v Bratislave 
-1 PZ – 13 ročník klavírních kurzov Mikulov – mesto Mikulov v Čechách/Sdružení 
hudebníků města Mikulov, ZUŠ Mikulov/ 
Vedenie školy úspešne pracuje na osvete a vysvetľuje potrebu  kontinuálneho vzdelávania. 
V školskom roku 2011/2012 sa počet zamestnancov, ktorí sa prihlásili na kontinuálne 
vzdelávanie zvýšil. 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ:  
Pedagóg Martin Vyskočil bol ocenený primátorom pri príležitosti Dňa učiteľov. 
  
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
 
Členovia odborných porôt v súťažiach: 
Ped. Mgr. art. Venceslava Ilievska bola členkou odbornej poroty v Medzinárodnej klavírnej 
súťaži „Mladí virtuózi“ v Záhrebe.  
Ped. Darina Tóthová bola členkou odbornej poroty v speváckej súťaži Petra Dvorského 
v Košiciach.  
Ped. Jozef Sedláček bol členom odbornej poroty v krajskom kole súťaže  v komornej hre 
dychových nástrojov v Partizánskom – na ZUŠ. 
Ped. PaedDr. Mgr. art. Mária Gajdošová, PhD. predniesla odborný príspevok s názvom 
„Zdokonaľovanie zmyslu pre rytmus v hre na klavíri“ na medzinárodnej konferencii 
v Ostrave na podujatí „Janáčkiána“. 
Ped. PaedDr. Mgr. art. Mária Gajdošová, PhD. účinkovala ako sólistka aj ako komorný 
interpret na Verejnom koncerte v Aule UK Bratislava 
Ped. Jana Lindtnerová predniesla odborný príspevok s názvom „Stretnutie dvoch svetov“  - 
Mahlerovský citát v sinfonii L. Berio (Prezentácie – konfrontácie 2012) v rámci 
medzinárodného projektu Accentus Musicalis, ďalej pedagóg pravidelne publikuje odborné 
články v časopise Hudobný život. 
Ped. Mgr. art. Zuzana Liptáková pravidelne publikuje odborné články a recenzie do 
mesačníka KOD(Konkrétne o divadle). 
Ped. Mgr. art. Vladimíra Hradecká režírovala dokumentárny film „Nech sa páči, poďte 
ďalej“ – premiérovaný na Filmovom festivale Jeden svet v rámci Slovenska i Čiech. Tiež 
pripravila a nakrútila dokumentárny film „Miluj blížneho svojho“ – premiérovaný na 
Filmovom festivale Jeden svet v rámci Slovenska i Čiech. 
Ped. Mgr. art. Zuzana Kyselicová pravidelné príspevky Výtvarného odboru v mesačníku 
„Nápadník“. 
 
Mimoriadne ocenenia žiakov: 
 
I.polrok: 

2. cenu získal žiak ped. Jany Lindtnerovej – Michal Volarik v III. kategórii 10. ročníka 
klavírnej súťaže Pála Kadosa 
1.cenu získal žiak ped. Mgr. art. Venceslavy Ilievskej – Martin Dubovský v IV 
 kategórii 10. ročníka klavírnej súťaže Pála Kadosa  a cenu EMCY za najlepšiu  
dramaturgiu programu. 



2. miesto v 10. jubilejnej klavírnej súťaži Liszt-Barók-Kadosa v Leviciach získal žiak ped. 
Jany Lindtnerovej – Michal Volarik.   
 
II.polrok: 
 
Víťazkou v 5. kategórii krajského kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ sa stala žiačka 
ped. Mgr. art. Zuzany Kyselicovej  výtvarného odboru Simona Martonová.  
1.miesto v recitačnej súťaži „Prednášam, teda som“v Kremnici získala žiačka ped. Mgr. art. 
Kristíny Šťastnej literárno-dramatického odboru Mária Bernátová a 3. miesto získala žiačka 
ped. Zuzany Liptákovej Veronika Trčálková. 
1. miesto v recitačnej súťaži „Šaliansky Maťko“ získala žiačka ped. Mgr. art. Kristíny 
Šťastnej literárno-dramatického odboru Mária Bernátová. 
2. miesto v recitačnej súťaži „Hviezdoslavov Kubín“ získala žiačka ped. Zuzany Liptákovej 
literárno-dramatického odboru Lucia Blaškovičová.     
2. cenu za najlepšiu interpretáciu slovenskej ľudovej piesne v Medzinárodnej súťaži vo 
Vrábloch získal žiak ped. Mgr. art. Ľudmily Hudecovej  - David Šavlík. 
3. miesto v I. kategórii v medzinárodnej klavírnej súťaži Víťazoslava Nováka v Kamenici nad 
Lipou získal žiak ped. Jany Lindtnerovej – Michal Volarik.  
Účasť a reprezentácia žiačky ped. Mgr. art. Martina Ťažkého – Hoda Jahanpour na 
medzinárodnej violončelovej súťaži v kategórii IB v Liezen/Austria v Kulturhaus v kategórii 
IB. 
Dve bronzové pásma v celoslovenskej speváckej súťaži „Vokálna Jar“ v Kysuckom Novom 
Meste získali žiaci ped. Dariny Tóthovej – Júlia Pechová v V. kategórii a Ondrej Šoltés v VI. 
kategórii, reprezentovala aj žiačka Martina Kačuráková. 
Dve tretie miesta v celoslovenskej súťaži v scénickom tanci „Humenné tancom“ získali žiaci 
3. a 4. ročníka Tanečného odboru Mgr. art Jany Bílkovej. 
Dve čestné uznania v medzinárodnej klavírnej súťaži Víťazoslava Nováka v Kamenici nad 
Lipou získala žiačka ped. Kvetoslavy Fraitovej – Barbora Drugdová a Eduard Porges.   
Účasť a reprezentácia žiakov v celoslovenskej klavírnej súťaži „Klavírna Orava“ v Dolnom 
Kubíne – žiaci  ped. Kvetoslavy Fraitovej – Barbora Drugdová a Eduard Porges. 
Účasť a reprezentácia v celoslovenskej klavírnej súťaži „Klavírna Orava“ v Dolnom Kubíne 
žiaka Petra Marksa ped. PaedDr. Mgr. art. Márie Gajdošovej, PhD. 
Účasť a reprezentácia v celoslovenskej súťaži „Rajecká hudobná jar“ – žiačka ped. Mgr. Jany 
Valentovičovej – Helena Gajdošová.  
Účasť a reprezentácia v speváckej súťaži „Hľadá sa muzikálová hviezda“ na Novej scéne 
v Bratislave žiaka Richarda Bartala ped. Agnesy Góraszovej. 
Korepetície na rôznych hudobných súťažiach zahrala ped. Mgr art. Vasilena Verbovská – 
Liezen  /Rakúsko/, Rajec / Slovensko/,Vráble /Slovensko/ a ped. Kvetoslava Fraitová – 
Kysucké Nové Mesto /Slovensko/, MSSM /Poľsko/ a iné.  
Úspech zaznamenalo  o. i.  vystúpenie nášho žiaka Matej Slezák s Pražskou komornou 
filharmóniou v rámci V. ročníka súťaže Talent Prahy 5, ktoré sa konalo dňa 6.2.- 9.2.2012 
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 skladbu W. A. Mozarta Il mio tezoro /ária Dona Ottavia z opery Don 
Giovanniho/ a Áriu Uriela /z oratória/ Stvorenie na koncerte víťazov. 
 

Nepedagogickí zamestnanci k 15.9.2011: 
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Údaje o počte NZ školy/ŠZ k 30.6.2012: 
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola   
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interný koncert 26.10. 
2011 

19 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert súčasnej hudby 
New Music for Kids 
7.11.2011 

12 Koncertný cyklus pod záštitou ministra školstva 
Eugena Jurzycu 

Jesenný interný koncert 
9.11.2011 

13 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Verejný koncert Impresie 
mladých Poliakov 
a Slovákov Poľský inštitút 
11.11.2011 

7 Spolupráca s Nadáciou Cultura Animi 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Beseda s hercami G. 
Dzúrikovou a J. 
Koleníkom ZUŠ 14.11. 
2011 

50 Zoznámenie sa žiakov ZUŠ s hereckými osobnosťami 

Nakrútenie reklamného 
spotu o ZUŠ TV TMA 
november 11 

10 Ukážka jednotlivých odborov ZUŠ 

Interný koncert 23.11.2011 13 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Adventný koncert ZUŠ 
Banská Štiavnica 
1.12.2011 

7 Euromuse – projekt rozvoja hudobnej tvorivosti 
v spolupráci s HUAJA, AU a ZUŠ v Banskej Štiavnici 

Vianočná vernisáž žiakov 
VO ZUŠ 2.12.2011 

50 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Mikuláš v ZUŠ 6.12.2011 200 Zábava pre najmenších žiakov ZUŠ 

Mikuláš v ZUŠ 
6.12.2011,nakrútenie 
dokumentu žiakov AMT 

5 Tvorba dokumentácie o ZUŠ 

Vianočný koncert Zichyho 
palác 14.12.2011 

45 Spolupráca s Unicefom spojená so zbierkou na charitu 
v Afrike 

Netradičný večer poézie 
ZUŠ divadelná sála 
15.12.2011 

11 Premiéra poézie Michala Godora 

Výchovné koncerty v MŠ 
Šustekova a Holíčska 
15.12.2011 

12 Výchovná umelecká činnosť pre žiakov MŠ  

Výchovné koncerty v MŠ 
Jankolova a Tupolevova 
20.12.2011 

12 Výchovná umelecká činnosť pre žiakov MŠ 

Nakrútenie dokumentu 
„Pracovný deň primátora“ 
11.1.2012 

5 Prezentácia žiakov AMT 

Novoročný koncert ZUŠ 
25.1.2012 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti, medziodborová 
spolupráca HO a LDO 

Karneval ZUŠ 
14.2.2012 

120 Vystúpenie žiakov ZUŠ, vytvorenie spolupráce 
rôznych odborov 

Interný koncert 
7.3.2012 

19 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Spoločný koncert 
s Konzervatóriom 
v Bratislave 9.3.2012 

12 Spolupráca s Konzervatóriom a prezentácia žiakov 
ZUŠ spojená s konfrontáciou študentov Konzervatória 

Vedomostná súťaž žiakov 
Hudobnej náuky 16.3.2012 

49 Prezentácia teoretických vedomostí z predmetu 
Hudobná náuka 

Vydanie školského 
časopisu Zuškáčik /marec 
2012/ 

35 Prezentácia prác žiakov z rôznych odborov, príprava 
a plány na nasledujúce obdobie 

Tvorivé dielne žiakov  
Výtvarného odboru 

20 Prezentácia prác žiakov výtvarného odboru s témou 
Veľkej noci 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Veľkonočný koncert 
21.3.2012 

23 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert projektu 
Slovensko a krajina tisícich 
jazier 11.4.2012 

19 Prezentácia žiakov na verejnosti, generálka pred 
koncertom vo Fínsku 

Interný koncert 18.4.2012 10 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Medzinárodný projekt vo 
Fínsku – Helsinky 19.4.-
22.4.2012 

19 Nadviazanie medzinárodnej spolupráce s umeleckou 
školou Länsi-Helsingin Musiikkiopisto, so slovenskou 
ambasádou vo Fínsku a fínskym veľvyslanectvom, 
medzinárodná prezentácia žiakov ZUŠ na verejnosti – 
spoločný koncert spojený s videoprezentáciou 
Bratislavy a školy 

Koncert projektu 
Slovensko-maďarský večer 
25.4.2012 

17 Koncert pri príprave projektu v Budapešti 

Koncert venovaný Dňu 
matiek 2.5.2012 

40 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Interný koncert 9.5.2012 10 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Predstavenie žiakov LDO – 
Rozprávka so šťastným 
koncom 

15 Prezentácia žiakov LDO  na verejnosti 

Vernisáž prác žiakov 
výtvarného odboru 
16.5.2012 

10 Prezentácia výtvarných prác žiakov VO spojený 
s hudobným programom žiakov HO – viacdborová 
spolupráca  

Slovensko-maďarský večer 
s Hudobnou školou 
Ferenca Farkaša v sieni 
Gymnázia Svätej Margity v 
Budapešti 18.5.2012 

10 Koncert za účasti slovenského veľvyslanca Petra 
Weissa,  spolupráca s hudobnou školou, pokračovanie 
projektu Géniovia na Dunaji 

Koncert pre najlepšieho 
kamaráta 25.5.2012 

20 Prezentácia žiakov na verejnosti  

Výchovné koncerty v ZUŠ 
pre MŠ Jankolova, 
Tupolevova a Bradáčova 
30.5.2012 

11 Výchovná umelecká činnosť pre žiakov MŠ 

Verejný absolventský 
koncert v Zichyho paláci 
30.5.2012  

18 Prezentácia absolventov na verejnosti 

Slovenský detský Oskar 
v ZUŠ 4.6.2012 

83 Slávnostné odovzdávanie cien Slovenský detský Oskar 
v odbore AMT 

Predstavenie divadelnej 
hry Ťapákovci,, ZUŠ 
7.6.2012  

13 Prezentácia žiakov LDO na verejnosti 

Slávnostná akadémia 
tanečného odboru v DK 
Zrkadlový háj 8.6.2012 

150 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Rozlúčka s absolventmi 
ZUŠ, ocenenie úspešných 
žiakov v ZUŠ 12.6.2012  

51 Odovzdávanie absolventských vysvedčení 
a poďakovanie talentovaným žiakom za úspešnú 
reprezentáciu školy 

Záverečný verejný koncert 
v Zichyho paláci 13.6.2012 

18 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Noc hudby „Zážitok na 
každom rohu“ v ZUŠ 
15.6.2012 

51 Zapojenie žiakov do celoslovenského podujatia Noc 
hudby, vytvorenie vzťahu žiakov k umeniu 

Triedne prehrávky žiakov 
ZUŠ – počas celého 
školského roka, všetky 
odbory 

701 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Odovzdávanie filmových 
cien žiakom odboru AMT 
v ZUŠ – 22.6.2012 

 

30 Prezentácia a oceňovanie žiakov AMT na verejnosti 

 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Rozlúčka s letom Cik cak 
centrum  9.9. 2011 

3 Spolupráca s Centrom voľného času 

Kytice pozdravov 
Primaciálny palác 10.10. 
2011 

1 Koncert pri príležitosti oceňovania seniorov 
primátorom Milana Ftáčnika  

Koncert Hudobný darček 
27.10.2011 

2 Spolupráca s Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej 

Hádaj, kto nás pozval 2 Účinkovanie žiakov LDO v relácii STV 

Stužková slávnosť 
Technopol 11.11.2011 

1 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Dabing žiakov vo filme  
Muppets (W.Disney) 

3 Výber žiakov na dabing 

Vianočná akadémia MŠ 
Jankolova v DK Ovsište 
13.12.2011 

16 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Deň otvorených dverí 
v NR SR na Hrade 
17.11.2011 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Deň otvorených dverí 
v NR SR na Hrade, 
nakrútenie dokumentu 
17.11.2011 

10 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Osmy svetadiel – muzikál 
na Novej scéne 

1 Žiak prijatý v kastingu na účinkovanie v muzikáli 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Detské vianočné tvorivé 
dielne Justiho sieň 
9.12.2011 

6 Účasť žiakov VO na dielňach usporiadaných 
Magistrátom hlavného mesta 

Koncert želaní Primaciálny 
palác 16.12.2011 

1 Účasť na verejnom koncerte usporiadaného 
Magistrátom hlavného mesta 

Koncert pre seniorov – 
zariadenie pre seniorov 
Galan 15.12.2011 

4 Účasť na spoločnej charitatívnej akcii pre starších 
a postihnutých ľudí 

Hudobno-výchovný projekt 
poslucháčov VŠMU – 
ZUŠ, divadelná sála 
19.12.2011 

40 Spolupráca s pedagógmi a študentami z VŠMU 

Vianočné koncerty so 
Slovenskou filharmóniou 
19.-20.12. 2011 

1 Spolupráca so Slovenskou filharmóniou  

Rodinný koncert Cikkerov 
dom 20.12.2011 

10 Spolupráca s Múzeom Jána Cikkera 

Medzinárodný projekt 
Musica Aeterna – Accentus 
Musicalis deťom 7.-10.3. 
2012 

22 Odborné semináre, koncert, interaktívny workshop 
s Petrom Zajíčkom a Musicou Aeternou vo Dvorane 
na VŠMU v Bratislave a vo Viedni 

Deň učiteľov v Cik-Cak 
centre 28.3.2012/Mestská 
časť Bratislava-Petržalka 

3 Slávnostné udeľovanie cien pri príležitosti Dňa 
učiteľov v Cik- Cak centre a prezentácia žiakov na 
verejnosti 

Stretnutie pri strunách 
v synagóge v Nitre v rámci 
Nitrianskej hudobnej jari 
29.3.2012 

3 Prezentácia žiakov na verejnosti  

Koncert Accentus 
Musicalis v Altes Rathaus 
17.4.2012 

18 Účasť žiakov a pedagógov na koncerte najlepších 
účastníkov  workshopov v spoluúčinkovaní 
umeleckého súboru Musica Aeterna v rámci Sympózia  

Koncerty žiakov HO, 
vystúpenia TO a LDO, 
výstavy VO a prezentácie 
žiakov AMT ZUŠ v rámci 
podujatia Bratislava pre 
všetkých 21.4.-22.4.2012 

85 Prezentácia žiakov všetkých odborov na verejnosti 
v priestoroch Primaciálneho, Pálffyho a Mirbachovho 
paláca, na Hlavnom námestí,  na hlavnom pódiu a pri 
stánku ZUŠ 

Vystúpenie ZUŠ v rámci 
eventu  - Produkčná 
agentúra PASTEL 
PRODUCTION s.r.o. – OC 
Tecso Lamač 26.5.2012 

30 Prezentácia ZUŠ v OC Tesco Lamač 

Slávnostné udeľovanie cien 
Ministra životného 
prostredia – hotel Bôrik 
4.6.2012 

3 Prezentácia žiakov na verejnosti 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Junior – osobnosť 
Petržalky – organizovaná 
mestskou časťou Bratislava 
Petržalka – Dom kultúry 
Zrkadlový háj 7.6.2012 

13 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Spoločný koncert 
Základných umeleckých 
škôl a TK EJ, DK 
Dúbravka 13.6.2012  

12 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Noc hudby „Zážitok na 
každom rohu“ 
organizovaná Hudobným 
centrom v Bratislave 
15.6.2012 

51 Zapojenie žiakov do celoslovenského podujatia Noc 
hudby, vytvorenie vzťahu žiakov k umeniu 

Celoslovenské podujatie 
Naše mesto 2012 v ZUŠ - 
Nadácia Pontis 15.6.2012 

19 Odstránenie starej farby a maľovanie rámov okien 
v exteriére ZUŠ Jána Albrechta 

Dni Petržalky na 
Dostihovej dráhe 
16.6.2012 

52 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Danubia oslavuje už 12 
rokov, OC Danubia 
23.6.2012 

12 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie 

projektu, resp. 
vlastný projekt školy 

Názov projektu 
Cieľ projektu a cieľová 

skupina 

Termín 
začatia 

realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

HUAJA v Banskej 
Štiavnici 

Euromuse Spolupráca s HUAJA 
a prezentácia žiakov ZUŠ na VŠ 

1.-2.12.2011 

Mestská časť Praha 5 V. ročník súťaže Talent 
Prahy 5 

Medzinárodná spolupráca 
a prezentácia ZUŠ so 
symfonickým orchestrom 
Pražškej komornej filharmónie 
pod vedením dirigenta Leoša 
Svárovského 

8.2.2012 

Medzinárodný projekt 
Musica Aeterna  

Accentus Musicalis 
deťom 

Odborné semináre 
a interaktívny workshop pre 
žiakov ZUŠ vedený Petrom 
Zajíčkom a Musicou Aeternou 
vo Dvorane na VŠMU 
v Bratislave 

7.3.-
10.3.2012 

Konzervatórium Spoločný koncert so Spolupráca s vyššou strednou 9.3.2012 



Vyzývateľ na 
predkladanie 

projektu, resp. 
vlastný projekt školy 

Názov projektu 
Cieľ projektu a cieľová 

skupina 

Termín 
začatia 

realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

v Bratislave žiakmi ZUŠ školou a nadviazanie kontaktov 

OZ Do-re-mi pri ZUŠ Slovensko a krajina 
tisícich jazier 

Prezentácia slovenskej kultúry 
a umenia v zahraničí 

19.4.-
22.4.2012 

Hudobná škola Ferenca 
Farkaša v Budapešti 

Slovensko-maďarský 
večer 

Pokračovanie medzinárodného  
projektu Géniovia na Dunaji 
a prezentácia slovenskej kultúry 
a umenia v zahraničí 

18.5.2012 

Produkčná agentúra 
PASTEL 
PRODUCTION s.r.o. 

Vystúpenie ZUŠ 
v rámci eventu 

Prezentácia ZUŠ v OC Tesco 
Lamač 

26.5.2012 

ZUŠ Jána Albrechta Slovenský detský 
Oskar v ZUŠ 

Slávnostné odovzdávanie cien 
Slovenský detský Oskar žiakom 
v odbore AMT 

4.6.2012 

Nadácia Pontis Naše mesto 2012 Dobrovoľnícka celoslovenská 
akcia pre neziskové organizácie 

15.6.2012 

Cultura Animi  Medzinárodný festival 
hudobných škôl vo 
Varšave 

Koncerty a vystúpenia na 
medzinárodnej pôde v Poľsku 

21.6.-
24.6.2012 

 
 
Accentus Musicalis bol  partnerský projekt medzi Univerzitou múzických umení vo Viedni, 
Vysokou školou múzických umení v Bratislave a súborom Musica Aeterna a ZUŠ J. 
Albrechta.  Vyvrcholením bol  spoločný koncert súboru starej hudby Musica Aeterna , 
Collegium music Wien a ZUŠ J. Albrechta. Projekt bol vo Viedni zaradený medzi 4 najlepšie 
projekty o histórii a kultúre Viedne a okolia. 
 
Bratislava – Helsinky 
Koncert žiakov ZUŠ J. Albrechta v Helsinkách bol zameraný predovšetkým na slovenskú 
súčasnú hudbu. Cieľom bolo ukázať fínskym žiakom a učiteľom slovenskú kultúru. Naši 
fínski partneri nás prekvapili tým, že na koncert pozvali aj slovenského veľvyslanca vo 
Fínsku. Na sever Európy sme doniesli prezentácie o histórii a kultúre Slovenska. V budúcom 
školskom roku privítame partnerskú školu z Helsínk v Bratislave. O koncerte informovala 
slovenská ambasáda v Helsinkách aj protokol magistrátu v BA. 
 
Bratislava – Budapešť 
Pokračovanie projektu Géniovia na Dunaji. Hudobná škola z Budapešti nás pozvala na 
koncert do Budapešti. Ide o pokračovanie projektu Géniovia na Dunaji, v ktorom išlo 
o ukážku spoločných kultúrnych koreňov medzi Slovenskom, Maďarskom, Rakúskom 
a Českom. Na koncerte v Budapešti bol aj slovenský veľvyslanec P. Weiss. 
 
Slovenský detský Oskar 



V koncertnej sále ZUŠ Jána Albrechta udeľovali v nultom ročníku ceny v súťaži Slovenský 
detský Oskar. Zároveň oficiálne vyhlásili 1. ročník celoslovenskej súťaže.  Oficiálne 
vyhlásenie súťaže v priestoroch školy sledoval minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Dušan Čaplovič,  veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Axel Hartmann,  zástupcovia 
veľvyslanectiev USA, Fínska, Francúzska, Česka, predstavitelia Kancelárie mesta Viedeň, 
zástupcovia bratislavského magistrátu a ďalší hostia. Akcia mala mimoriadnu medializáciu. 
Viď kapitola mediálne výstupy. 
ZUŠ Jána Albrechta vypracovala štatút a organizačný poriadok pre celoslovenskú súťaž 
„Slovenský detský Oskar“. Vyhlasovateľom súťaže bude MŠ SR. 
 
Festival hudobných škôl – Varšava 
ZUŠ J. Albrechta po úspešných vystúpeniach v minulých ročníkoch dostala aj v tomto roku 
ako jediná ZUŠ na Slovensku pozvanie do Varšavy na medzinárodný festival hudobných 
škôl. 
 
Odovzdávanie slovenských kníh českej škole 
ZUŠ J. Albrechta odovzdala slovenské knihy škole z Olomouca. Knihy prevzala riaditeľka 
školy za prítomnosti českého veľvyslanectva v SR 
 
Noc hudby 
ZUŠ sa zapojila do projektu Hudobného centra, ktorý do projektu zahrnul najznámejšie 
slovenské hudobné telesá a sólistov z oblasti vážnej aj populárnej hudby. Žiaci ZUŠ J. 
Albrechta sa do projektu zapojili školským koncertom, sledovaním hudobných filmov, 
nočným čítaním literatúry s hudobnou problematikou. Táto akcia bola mimoriadne sledovaná 
médiami ( viď publikačná činnosť).  
 
Ministerstvo životného prostredia SR – odovzdávanie cien ministra 
Koncert pri príležitosti udeľovania cien MŽP SR za účasti predstaviteľov ministerstva. 
 
Junior- osobnosť Petržalky – mestská časť Petržalka 
Kultúrny program pri príležitosti odovzdávania cien 
 
Deň učiteľov – mestská časť Petržalka 
Kultúrny program pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý organizovala Mestská časť Petržalka 
 
Bratislavské dostihy – Dostihová dráha 
ZUŠ J. Albrechta opakovane pripravuje na bratislavskej dostihovej dráhe kultúrny program na 
dostihoch s medzinárodnou účasťou. V rámci podujatia „Český deň“ sme vytvorili novú 
spoluprácu s českým Gymnáziom v Olomouci – výmena detských kníh.  
 
Koncerty školy 
Škola organizovala každý mesiac školské koncerty. V prieme ich počet dosahoval 3 koncerty 
za mesiac + výchovné koncerty v materských školách . To znamená, že škola organizuje 
v priemere 3 koncerty za týždeň. 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou. 
 



VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ/CVČ  
 
V školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná kontrola Útvarom mestského kontrolóra hl.m. 
SR Bratislavy. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Opakovane musíme konštatovať, že v oblasti materiálneho zabezpečenia a sociálnych 
podmienok zamestnancov má  škola výrazné nedostatky, ktoré bez finančnej podpory 
zriaďovateľa nie je schopná samostatne vyriešiť. Vďaka podpore zriaďovateľa sa podarilo 
upraviť hospodársky pavilón, ktorý bol zrekonštruovaný na dôstojný vchod do budovy.  
Za finančnej podpory ZRŠ sa nám podarilo vymeniť staré koberce za parketovú podlahu 
v koncertnej sále. Zabezpečili sme týmto spôsobom vhodnejšiu akustiku a dôstojnejší priestor 
pre koncertnú činnosť. Pre potreby odboru AMT a filmového klubu v škole sme zakúpili 
kvalitné domáce kino, kameru.  
Väčšina tried nie je vhodne odhlučnená, čo sťažuje kvalitu vyučovania.  
V súlade s projektom prebehla čiastočná rekonštrukcia a modernizácia budovy. Ďalšie etapy 
rekonštrukcie sa budú realizovať postupne v budúcnosti. Keďže finančný stav zriaďovateľa je 
komplikovaný, vedenie školy aj jej zamestnanci sa snažia hľadať iné zdroje (ZRŠ, OZ Do-re- 
mi, iní sponzori...)  
Pedagógovia ZUŠ vyučujú okrem hlavného pracoviska Topoľčianska 15 aj v ZŠpMNDaG na 
Teplickej 7 a v MŠ Jankolova . Kvalitu výučby znižuje aj nevyhovujúca kvalita a 
nedostatočný počet hudobných nástrojov, z ktorých mali byť už viaceré vyradené. Aj naďalej 
je však potrebné dobudovať nástrojový park  (vrátane čembala alebo spinetu), notový archív, 
knižnicu. Problematické je aj finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov, ale tento problém presahuje rámec školy a je všeobecne známy.  
V blízkej budúcnosti je potrebné doplnenie vybavenia učebne a modernizácia techniky 
v odbore AMT (videokamera, mikrofón, mikroport set, PC a strihový program). Bez 
doplnenia učebných pomôcok budeme musieť vyučovanie tohto odboru obmedziť. 
Je potrebná výmena okien na celej budove, sú v havarijnom stave /viď materiál Predloženie 
priorít na financovanie školy, ktorého súčasťou je aj príloha projektanta/ a jej zateplenie.  
V havarijnom stave je aj strecha budovy ZUŠ. 
 
 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2011 

 
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 543 168 € 
30. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 53 856 € 
31. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 4709,60 €  

 boli použité: 4709,60 €  
32. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia):  

- Účet RZ 
33. Iné finančné prostriedky: 100 €  

 
 
 
 



IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  

 
Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2011/2012  nadväzoval  na 

predchádzajúce plány rozvoja školy. Jedným z cieľov je systematický rozvoj pilotného 
projektu v odbore Audiovizuálna a multimediálna tvorba. Škola si dala za cieľ pokračovať 
v spolupráci s profesionálnymi umeleckými telesami, rozvíjať u detí výtvarné, tanečné aj 
literárno – dramatické umenie.   

Základné ciele škola splnila. Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 
zorganizoval s veľkým úspechom nultý – skúšobný ročník súťaže Slovenský detský Oskar ( 
SDO.) Oficiálne vyhlásenie súťaže v priestoroch školy sledoval minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Dušan Čaplovič,  veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Axel 
Hartmann,  zástupcovia veľvyslanectiev USA, Fínska, Francúzska, Česka, predstavitelia 
Kancelárie mesta Viedeň, zástupcovia bratislavského magistrátu a ďalší hostia. O podujatí 
informovala TV Markíza, TV JOJ a RTVS vo svojich hlavných spravodajských reláciách. 
ZUŠ Jána Albrechta na nultom ročníku vyhlásila prvé  - celoslovenské kolo súťaže, ktorej 
garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.  

Jedným z cieľov koncepcie a rozvoja ZUŠ Jána Albrechta bolo vybudovanie 
strihového digitálneho miništúdia. V štúdiu sa budú žiaci zaoberať výrobou krátkych 
animovaných filmov.    

Výtvarný odbor sa zapojil do prípravy medzinárodného projektu Civic Minds. Projekt 
bude realizovaný v jesenných mesiacoch roku 2012. Týka sa výroby animovaného filmu a 
podporil ho  český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg. 
Do projektu sa zapoja viaceré európske mestá ako Viedeň, Praha,  Varšava, Krakov 
a Bratislava. Žiaci ZUŠ Jána Albrechta boli vybratí z úzkeho okruhu detí umeleckých škôl. 

Jeho vyvrcholením bol spoločný koncert súboru starej hudby Musica aeterna 
a Collegium music Wien. Projekt bol  financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 „Hudobný odbor sa zapojil do projektu Accentus 
Musicalis. Bol to partnerský projekt medzi Univerzitou múzických umení vo Viedni, 
Vysokou školou múzických umení v Bratislave a súborom Musica aeterna. Creating the 
Future a bol zaradený medzi 4 najlepšie projekty o histórii Viedne a okolia.  

Tanečný odbor vypredal Dom kultúry Zrkadlový háj a pripravil celovečerné 
vystúpenie.  
ZUŠ J. Albrechta systematicky pracuje na rozvoji všetkých svojich odborov, snaží sa o ich 
integráciu a reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí. Príkladom je recipročná návšteva vo  
Fínsku.  

Okrem týchto projektov ZUŠ Jána Albrechta organizovala množstvo ďalších  
triednych, školských interných aj verejných koncertov 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 



SILNÉ STRÁNKY 
-  tvorba projektov  
- spolupráca s profesionálmi umeleckými 
telesami  
- spolupráca so  zahraničnými partnermi 
-  organizácia celoslovenských súťaží 
- medializácii svojej činnosti 
- vysoký podiel spolupráce školy s partnermi 
 -vysoká úroveň prezentácie školy kultúrnymi  
programami pre verejnosť a interných 
podujatí  

 

SLABÉ STRÁNKY 
Nefunkčné okná s hrozbou úrazu a únikom 
tepla 
Obmedzené priestorové kapacity 
Neodhlučnené triedy 
Nástrojové vybavenie – technický stav 
Doplnenie nástrojového parku 
Nízky rozpočet na bežné výdavky 
Doplnenie technickej vybavenosti školy 
 

PRÍLEŽITOSTI 
ZUŠ J. Albrechta plánuje pokračovať 
v doterajšom trende aktívnej spolupráce 
s profesionálnymi umelcami, domácimi 
a zahraničnými projektovými partnermi. 
Bude kontinuálne spolupracovať na 
skvalitnení pedagogického procesu s jasne 
určenou zodpovednosťou tak, ako to je 
určené v  predpisoch školy a ročných 
plánoch, ktoré každoročne odsúhlasuje 
pedagogická rada a  rada školy.   
-doplnenie technickej vybavenosti školy 
-doplnenie nástrojového parku, investovanie 
do nového nástrojového parku, vzhľadom na 
ich nefunkčnosť 
- kúpa čembala a ďalšich potrebných 
hudobných nástrojov 
-výmena starých okien 
-zateplenie budovy 
-výmena ventilov na radiátoroch 
 

RIZIKÁ  
Zastaralý a nefunkčný nástrojový park po 
lehote životnosti vyžadujúci si nákladné 
a niekedy aj nerentabilné generálne opravy 
Potrebná kúpa čembala pre celoslovenskú 
súťaž Musica Camerata,  Zoznam ďalších 
potrebných nástrojov na riaditeľstve školy. 
Problém s bezpečnostným zabezpečením školy 
a vybavením prostriedkov na bežný chod 
školy. 
Opotrebovanosť techniky, nutná priebežná 
výmena 
Staré okná a nezateplená budova – nerentabilné 
hospodárenie s energiou  
Nezabezpečenie školy bezpečnostným 
systémom celej školy 
 

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 
 
Počet žiakov,ktorí sa hlásia na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí:  
Simona Čelárová – Združená stredná škola scénického výtvarníctva   
Michal Obrcian - súkromná Stredná škola animovanej tvorby  
Karolína Rajtáková – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej – odbor balet 
Lukáš Kobela – Konzervatórium v Bratislave - odbor Skladba 
Simona Ostrožlíková - Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej – odbor balet 
Bibiana Brestovanská – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej – odbor balet 
Kristína Oswaldová - Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej – odbor balet 
Marek Olšanský – Stredná polygrafická škola 
Paulína Ščepková – Združená stredná škola scénického výtvarníctva 
Samuel Hindy – Zdužená stredná škola scénického výtvarníctva 
Bronislava Kováčiková – Konzervatórium v Bratislave – Hudobno-dramatický odbor 



Veronika Štubňová – Konzervatórium v Bratislave – mimoriadna forma štúdia 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí:  
žiačka Barbora Rakovská – Pedagogická fakulta UK v Bratislave – odbor Hudobná výchova 
 
XI. Ďalšie informácie o škole  
 
1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V rámci finančných možností sa škola neustále snaží vylepšovať psychohygienické 
podmienky pre žiakov skvalitňovaním tried a priestorov školy. 
 
2. Spolupráca školy  
 
Spolupráca s rodičmi detí  
Rodičia našich žiakov intenzívne spolupracujú pri výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá je 
hlavným cieľom a zámerom ZUŠ. Vytvárajú priaznivé prostredie žiakom pri domácej 
príprave na vyučovanie a podporujú ich v možnostiach zapojenia sa do domácej i zahraničnej 
reprezentácie školy. Škole pomáhajú pri riešení morálnych i finančných problémov formou 
rôznych sponzorských darov. Mnohí rodičia prispievajú napr. občerstvením, potrebným pre 
školské podujatia, čím vytvárajú príjemnú atmosféru. Niektorí rodičia sú aktívne zapojení do 
pripravovaných projektov školy.  
 
Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami,  
Pri ZUŠ pôsobí OZ Do-re-mi, ktoré je nápomocné pri organizácii medzinárodného projektu 
Slovensko a krajina tisícich jazier. O financie sme požiadali v grantoch Pro Slovakia, Ars 
Bratislavensis a BSK. Zahraničnými cestami a vystúpeniami chceme žiakov motivovať 
k systematickej práci a k lepším výkonom.  
Štatutár OZ Do-re-mi – Mgr. art. Helena Balážová, zástupkyňa riaditeľky 
Rok začatia spolupráce: 2006 
Konkrétne formy spolupráce: získavanie financií písaním projektov: Ars Bratislavensis, BSK, 
MK SR 
 
Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
Mestská časť – Petržalka  Kultúrne programy 

Závodisko Bratislava  

Magistrát hl. mesta Bratislava  

Umelecké programy počas celej sezóny 

Kultúrne programy, vianočné tvorivé 
dielne, koncert Želaj si, pracovný deň 
primátora 

Magistrát hl. mesta Bratislava  Kultúrne programy, vianočné tvorivé 
dielne, koncert Želaj si, pracovný deň 
primátora 

Ministerstvo školstva, vedy a techniky spolupráca so ZUŠ 
 

Ministerstvo životného prostredia Kultúrne programy 
 



Kancelária primátora Bratislavy NR SR spolupráca s AMT a inými odbormi 

 
 
Projektový partner školy Názov projektu 

Paneurópska vysoká škola v BA Príprava celoslovenskej súťaže vo 
filmovej tvorbe žiakov ZUŠ 

Kancelária prezidenta SR Kultúrne podujatia 

Česká škola (bilinguálne gymnázium) spolupráca 

Česká škola - Olomouc MSSM Varšava 

Slovenská ambasáda vo Fínsku 
 
Fínske veľvyslanectvo 
Medzinárodný projekt v Helsinkách 

Medzinárodný projekt v Helsinkách 
 
 

  
Iná spolupráca - publikačná činnosť a medializácia ZUŠ Jána Albrechta: 
  
Por. 
č. 

Názov média Téma príspevku 

1 TV Markíza - Teleráno Slovenský detský Oskar 
2 TV JOJ – Televízne 

noviny 
Slovenský detský Oskar 

3 STV – Správy  Slovenský detský Oskar 
4 TA3 - Správy Noc hudby 
5 SRO – zahraničné 

vysielanie 
Slovenský detský Oskar 

6 SRO Rádio Slovensko 
– ranné vysielanie 

Slovenský detský Oskar 

7 SRO Rádio Slovensko Noc hudby 
8 STV – Správy Noc hudby 
9 Rádio Devín Accentus Musicalis 
10  Noc hudby 
11 TV Bratislava Verejný koncert ZUŠ + Unicef 
12 Agentúra SITA Deň otvorených dverí NR SR 
13  Slovenský detský Oskar 
14 TASR Slovenský detský Oskar 
15  Noc hudby 
16 Český rádiožurnál ZUŠ Jána Albrechta odovzdáva knihy českej škole 
17 Twoja muza Koncert mladých hudobníkov 
18 Hudobný život Accentus Musicalis vo finále 
19 Online denník Herci Dzúriková a Koleník navštívili ZUŠ Jána Albrechta 
20 Správy – 

www.mzv.sk/helsinki 
Koncert žiakov ZUŠ Jána Albrechta z Bratislavy v Helsinkách 

21 Petržalské noviny Koncert súčasnej hudby v rámci projektu New Music for Kids and 
Teens 

22  Koncert in memoriam 
23  Spoločný koncert talentov 



Por. 
č. 

Názov média Téma príspevku 

24  Accentus Musicalis 
25  Veľkonočný koncert 
26  Deň učiteľov – Petržalka poďakovala úspešným pedagógom 
27  Reprezentujú nás vo Fínsku 
28  Na závodisku budú brány dokorán 
29  Hudobná kytica - Koncert k Dňu matiek 
30  Koncert pre najlepšieho kamaráta 
31  Servis 8.6.5012 17 h – Akadémia ZUŠ J. Albrechta – DK 

Zrkadlový háj 
32 Denník SME Prihlásiť na klavír sa dá aj po lete 
33  Učia prácu s kamerou aj muzikál 
34  Noc hudby 
35  Umelecké školy chystajú prijímačky 

 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy Daliborovo námestie 2, Bratislava 
za školský rok 2011/2012 

 
 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 63453616  
fax: www: www.zuspetrzalka.sk 
e-mail: zusdaliborovo@gmail.com 

 
b)Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Mgr.art. Tatiana Schlosserová 
Volebné obdobie: od 1.06.2011       
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Soňa Ševčíková - štatutárna zástupkyňa 
Mgr. Anna Šestáková  - pedagogická zástupkyňa pre individuálne vyučovanie od 1.9.2011 
Mgr.art. Diana Višacká - pedagogická zástupkyňa pre kolektívne vyučovanie od 1.2.2012 
 
c)Údaje o rade školy  
Funkčné obdobie rady školy: do 7.10.2012 
Členovia RŠ  
Helena Šagová - delegovaná za pedagogických zamestnancov, predseda 
PhDr. Ľudmila Farkašovská - delegovaná za rodičov do 28.9.2011; delegovaná za mestské 
zastupiteľstvo, podpredseda 
Ing. Milan Šindler - delegovaný za mestské zastupiteľstvo 



Stanislav Fiala - delegovaný za mestské zastupiteľstvo 
Mgr. Petra Kicková - delegovaná za rodičov 
JUDr. Peter Dolník - delegovaný za rodičov 
Mgr. Jakub Bednárik - delegovaný za zriaďovateľa 
MUDr. Jana Trizuljaková - delegovaná za rodičov 
Ingrid Bíróová - delegovaná za pedagogických pracovníkov 
Eliška Bakošová - delegovaná za nepedagogických pracovníkov 
Marián Barilla - delegovaný za rodičov, kooptovaný do RŠ namiesto p. Farkašovskej 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2011/2012: 
 
september 2011 
- Odstúpenie člena RŠ - PhDr. Ľ.Farkašovskej - delegovanej za rodičov, nakoľko bola –

delegovaná za mestské zastupiteľstvo ( kooptovanie člena RŠ - p. Barilla - delegovaný 
 za rodičov) 

- Koncepcia rozvoja školy na r.2011 - 2014 
- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. 
 rok 2010/2011 
- Školský vzdelávací program základnej umeleckej školy ISCED 1B pre 4.ročník 
november 2011 
-  Správa o činnosti rady školy za rok 2010 - zverejnená na internetovej stránke školy 
 
 február 2012 
- Prerokovanie správy o hospodárení za rok 2011 
- Informácia o zmenách v zložení RŠ 
- Informácia o činnosti ZUŠ 
 
apríl 2012 
- Koncepcia rozvoja školy na roky 2012-2014 
 
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Umelecká rada: zasadala v riadnych aj mimoriadnych termínoch 
14.09.2011 -  
- Plán práce UR na školský rok 2011/2012 
- Úlohy na zvýšenie umeleckej úrovne: koncerty HO, vystúpenia TO, výstavy VO, 

mimoškolská činnosť, súťaže 
- Návrhy pre prácu PK 
- Príprava absolventov, príprava žiakov hlásiacich sa na stredné odborné   
 školy a vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania 
 
28.09.2011  
- Kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov 
07.12.2011 -  
- Kritériá pre udeľovanie osobného príplatku pedagógom 
18.01.2012   
- Hodnotenie plnenia Plánu práce za prvý polrok šk.roka 2011/2012,  

hodnotenie umeleckého prejavu žiakov na koncertoch, vystúpeniach a výstavách v 
prvom polroku šk.roka 2011/2012 

- Plánovanie verejných vystúpení žiakov HO,TO 



20.06.2012  
- Hodnotiace správy vedúcich PK 
- Analýza výsledkov a hodnotenie plnenia Plánu práce za školský rok 2011/2012 
- Príprava školského vzdelávacieho programu pre prvý ročník druhej   
 časti prvého stupňa základného štúdia ISCED 2B 
 
Pedagogická rada: zasadala v termínoch pedagogických i pracovných porád 
25.08.2011  
- Prerokovanie Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov 

školy 
30.08.2011  
- Prerokovanie a schválenie Plánu práce na školský rok 2011/2012 
14.09.2011  
- Projekt New Music for Kids 
- Vzdelávacie poukazy 
23.09.2011 
- Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2010/2011 
- Štruktúra kariérových pozícií 
- Školský vzdelávací program ISCED 1B - 4. ročník primárneho    
 umeleckého vzdelávania 
28.09.2011 -  
- Plán kontinuálneho vzdelávania 
- Kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov 
26.10.2011  
- Rozpis pracovného času pedagogických zamestnancov 
- Práca nadčas a čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas 
- Evidencia nadpočetných hodín, evidencia náhradného voľna 
23.11.2011   
- Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonomč. 124/2006 Z.z. 
- Klasifikácia a rozbor výchovno - vyučovacích výsledkov 
07.12.2011  
- Organizácia vianočných koncertov a akcií 
11.01.2012   
- Školenie BOZP 
18.01.2012 
- Klasifikácia a rozbor výchovno - vyučovacích výsledkov za 1. polrok   
 šk. roka 2011/2012 
- Prerušenie štúdia, opustenie štúdia, novoprijatí žiaci 
01.02.2012  
- Plán dovoleniek na rok 2012 
- Triedna dokumentácia, plány 
16.03.2012  
- Bratislava pre všetkých, koncerty, Námestie detí 
- Príprava Jarného koncertu žiakov základnej umeleckej školy    
 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca – rozdelenie úloh 
11.04.2012 
- Klasifikácia žiakov a rozbor výchovno - vyučovacích výsledkov v 3. štvrťroku 

školského roka 2011/2012 
- Koncepcia rozvoja školy na roky 2012 - 2014 



09.05.2012 
- Vnútorný predpis, ktorým sa ustanovujú podmienky priznávania  a uznávania 

kreditov podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 
- Prijímacie skúšky 
- Koncert pre seniorov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
- Prvé soireé bratislavských organistov 
- Školská vedomostná súťaž v predmete Hudobná náuka 
- Absolventské skúšky, absolventské koncerty 
- Záverečné skúšky ISCED 1B 
20.06.2012  
- Klasifikácia žiakov a rozbor výchovno-vyučovacích výsledkov v  šk.roku 2011/2012 
- Návrh Plánu kontinuálneho vzdelávania 
- Ročné hodnotenie pedagogických zamestnancov 
      
 
 
 
 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2011 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Spolu stav k 15.09.2011: 632 žiakov 
Prípravné štúdium: 61 žiakov z toho deti MŠ: 35 žiakov 
Hudobný odbor:   I.st. 304 žiakov II.st.76 žiakov ŠPD 16žiakov 
z toho absolventi k 30.6.2012: I.st 20 žiakov II.st.10 žiakov ŠPD 0 žiakov 
Počet žiakov rozšíreného štúdia HO: I.st. 0 žiakov II.st. 2 žiaci ŠPD 0 žiakov 
Tanečný odbor:   I.st. 31 žiakov II.st. 4 žiaci ŠPD 2 žiaci 
z toho absolventi k 30.6.2012: I.st 2žiaci  II.st. 0 žiakov ŠPD   0 
žiakov Počet žiakov rozšíreného štúdia TO: I.st. 0 žiak. II.st.0 žiakov ŠPD 0 žiakov 
Výtvarný odbor:    I.st.110 žiakov II.st.23 žiakov ŠPD 3 žiaci 
z toho absolventi k 30.6.2012: I.st. 9 žiakov II.st. 1 žiak ŠPD 0 žiakov 
Počet žiakov rozšíreného štúdia VO: I.st.  0 žiakov II.st. 0 žiakov ŠPD 0 žiakov 
Literárno-dramatický odbor: I.st.  0 žiakov II.st. 0 žiakov ŠPD  0 žiakov 
z toho absolventi k 30.6.2012: I.st. 0 žiakov II.st. 0 žiakov ŠPD 0 žiakov 
Počet žiakov rozšíreného štúdia LDO:I.st.0 žiakov II.st. 0 žiakov ŠPD 0 žiakov 
Spolu stav k 30. 06. 2012: 633 žiakov  
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012: 195 žiakov 
 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
 
V prvom polroku školského roka 2011/2012 boli všetci žiaci riadne klasifikovaní. 
Na konci školského roka bolo riadne klasifikovaných 633 žiakov. 
V prípravnom ročníku potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia získalo 64 žiakov. 
V HO bolo klasifikovaných 396 žiakov. Z toho - prospelo s vyznamenaním 365 žiakov, 
prospelo 31 žiakov. 
V TO bolo klasifikovaných 33 žiakov. Z toho - prospelo s vyznamenaním 33 žiakov, prospelo 
0 žiakov. 



Vo VO bolo klasifikovaných 140 žiakov. Z toho - prospelo s vyznamenaním 140 žiakov, 
prospelo 0 žiakov. 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v ZUŠ  
 v školskom roku 2011/2012 
 
V školskom roku 2011/2012 v ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave nebol naplnený potrebný 
počet žiakov pre skupinové štúdium v literárno-dramatickom odbore. Literárno - dramatický 
odbor sme z uvedených dôvodov neotvorili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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VO 2 2 0 2 0 

iné MD 2 MD 2 0 0 0 

Spolu: 41 
 

41 12 27 1 

 
 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 



Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2011/2012 boli 100% kvalifikovaní, spĺňali 
podmienky pre výkon svojho povolania. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
 
V školskom roku 2011/2012 sa podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania vzdelávalo 11 
pedagogických zamestnancov.                  
Ostatní pedagogickí zamestnanci si dopĺňali vedomosti na odborných seminároch 
a workshopoch :            
EPTA pre učiteľov hry na klavíri: Konzetvatórium Tolstého, Bratislava - 7 učiteľov.   
Saxofónový workshop s Teodorom Kerkezosom: Bratislava - 2 učitelia. 
Saxofónový seminár: ZUŠ Panenská Bratislava - 2 učitelia.             
Stretnutie mladých klarinetistov a saxofonistov: Konzervatórium Tolstého Bratislava -          
2 učitelia.                           
Seminár pre učiteľov sláčikových nástrojov pod vedením prof. Š.Gyöposa: Konzervatórium 
Tolstého Bratislava - 4 učitelia.         
Gitarový seminár prof. Juřicu: ZUŠ Daliborovo nám.2 Bratislava - 4 učitelia.   
Seminár pre učiteľov hry na klavíri: 4 – ručná hra na klavíri pod vedením prof. Pažického -  
ZUŠ Panenská Bratislava – 7 učiteľov.                           
Seminár pre učiteľov hry na husle: ZUŠ Sklenárova Bratislava - 4 učitelia. 
Seminár pre učiteľov hry na klavíri pod vedením Erszébet Belák: ZUŠ Panenská Bratislava- 
7 učiteľov. 
 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 2 2 - máj 2012  Október 2011 
Priebežné  0    
Špecializačné inovačné 1  1 trvá Február 2012 
Špecializačné kvalifikačné 1  1 trvá September 2011 
Vzdeláv. Ved. Pedag. 
Zamest. 

2  1 trvá Marec 2012 

Aktualizačné 5 5 - febr.2012   
 
Niektorí pedagogickí zamestnanci, aj keď v plnom rozsahu spĺňali kvalifikačné predpoklady, 
študovali na vysokých školách umeleckého zamerania a zvyšovali si svoje kvalifikačné 
predpoklady: 
Berešová Lucia, DiS.art. - VŠMU - hra na klavíri       
Mgr.art. Cibula Viliam - Konzervatórium Bratislava - hra na gitare 
Farkašová Mária, DiS.art. - VŠMU - hra na klavíri 
Bc. Kissová Veronika - VŠMU - hra na klavíri 
Bc. Pišteková Zuzana - VŠMU - hra na klavíri, komorná hra 
 
 
Mimoriadne ocenenia PZ  ZUŠ: 
 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik udelil čestné uznanie akad. mal. 
Marte  Horníkovej za významný podiel na rozvoji školstva Bratislavy pri príležitosti Dňa 
učiteľov. 
 



Jarmila Danková: 
Diplom za prípravu žiakov na 12. ročníku celoslovenskej súťaže  
ZUŠ Schneiderova Trnava 
 
Soňa Ševčíková 
Diplom za prípravu žiakov na 12. ročníku celoslovenskej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava 
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská Sekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte PORTRÉTY v rámci projektu New Music for Kids and Teens  
 
Helena Šagová: 
Diplom za prípravu žiakov na 12. ročníku celoslovenskej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava 
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská Sekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte PORTRÉTY v rámci projektu New Music for Kids and Teens  
 
Milada Jahelková: 
Diplom za prípravu žiakov na 12. ročníku celoslovenskej súťaže ZUŠ Schneiderova Trnava 
Ďakovný list za prípravu a prezentáciu žiaka na 10. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže 
"Klavír 20. a 21. storočia  
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská Sekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte  PORTRÉTY v rámci projektu New Music for Kids and Teens  
 
Mgr. Art. Miloš Tomašovi č, PhD.:  
Ďakovný list za prípravu a prezentáciuT erézie Hirjakovej na Prehliadke mladých gitaristov 
2012, 
Ďakovný list za prípravu a prezentáciu Petra Čárskeho na  Prehliadke mladých gitaristov 
2011 
Ďakovný list za prípravu a prezentáciu Michala Burdu na Prehliadke mladých gitaristov 2012 
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská Sekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte PORTRÉTY v rámci projektu New Music for Kids and Teens  
 
Marián Holba: 
Ďakovný list za prípravu a prezentáciu Sáry Folajtárovej na Prehliadke mladých gitaristov 
2012 
Ďakovný list za prípravu a prezentáciu Samuela Šulovského na Prehliadke mladých gitaristov 
2012 
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská-Sekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte PORTRÉTY v rámci projektu New Music for Kids and Teens  
 
Mgr. Jozefa Selingerová: 
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu- Slovenská sekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte PORTRÉTY v rámci projektu New Music for Kids and Teens  
 
Mgr. Daniela Simanová: 
 Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská Sekcia udelila 
POĎAKOVANIE za účasť na koncerte PORTRÉTY v rámci projektu New Music for Kids 
and Teens  
 
Mária Konrádová:  
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská Sekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte PORTRÉTY v rámci  projektu New Music for Kids and Teens  



 
Mgr.art. Jana Tomanová, Art.D.: 
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-SlovenskáSekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte  PORTRÉTY v rámci  projektu New Music for Kids and Teens  
 
Mgr. Anna Šestáková: 
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská Sekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte PORTRÉTY v rámci  projektu New Music for Kids and Teens 
 
Ingrid Bíróová:  
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská Sekcia udelila POĎAKOVANIE 
za účasť na koncerte PORTRÉTY v rámci projektu New Music for Kids and Teens 
 
Kamil Šebek: 
Ďakovný list za kultúrny program pri príležitosti jubilejných zlatých a strieborných svadieb 
konaných v kultúrnej sále miestneho úradu mestskej časti Bratislava Rusovce. 
 
 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ  na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
 
Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.:  
 16.11.2011 - člen poroty celoslovenskej gitarovej súťaže Prievidza  
11.04.2012 -  ZUŠ Prievidza metodický deň pre učiteľov hry na gitaru - lektor 
 
Mgr.art. Tatiana Schlosserová: 
 23.05.2012 - člen poroty medzinárodnej klavírnej súťaže „Klavírna Orava Kláry 
Havlíkovej“konanej v rámci festivalu Ivana Ballu v Dolnom Kubíne 2012 
 
Akad.mal. Marta Horníková: 
 24.11.2011 - „Nezatvárajte nám dvierka“ – podpora benefičnej aukcie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím. Získala Ďakovný list organizácie Združenia Lepší   svet 
pre znevýhodnených. 
 
Pedagogickí zamestnanci reprezentovali so svojimi žiakmi základnú umeleckú školu na 
nasledujúcich celoštátnych a medzinárodných podujatiach a súťažiach. 
 
p.uč. Bíróová: 
23.-.25.11.2011 
10.ročník súťaže Čarovná flauta v Nižnej: Paulína Takácsová – diplom za účasť 
18.05.2012 
Nitrianska lutna – celoslovenská súťaž v komornej hre: Paulína Takácsová - diplom za účasť 
 
p.uč. Danková: 
26.4.2012 
Schneiderova Trnava – celoslovenská súťaž v 4-ručnej hre na klavíri:Petra Laktišová a Marta 
Pribulová – zlaté pásmo v 2. kategórii + Cena Musikfóra 
 
p.uč. Demčáková: 



apríl 2012 
Slávik Slovenska – školské kolo speváckej súťaže Kristína Froncová – 2.miesto v 2. 
kategórii 
 
p.uč. Končerová: 
apríl 2012 
Slávik Slovenska - okresné kolo súťaže Ivana Gályová - 2.miesto 
 
p.uč. Holba: 
3.4.2012 
celoslovenská súťažná prehliadka gitaristov – Bratislava 
Sára Folajtárová – strieborné pásmo v 4.kategóri Samuel Šulovský – bronzové pásmo 
v 3.kategórii 
 
p.uč. Jakelková: 
26.11.2011 
súťažná prehliadka laureátov klavírnych súťaží s medzinárodnou účasťou „Mladý klavír 
Pražské konzervatoře 2011“Ondrej Kadlečík – diplom za účasť 
01.12.2011 
3.ročník súťaže ZUŠ „Dni Miloša Ruppeldta“ v komornej hre pre klavírne duá: Ondrej 
Kadlečík a Alžbeta Zdarileková – 4.miesto v 4.kategórii 
26.04.2012 
12.ročník súťaže „Schneiderova Trnava“ – celoslovenská súťaž v 4-ručnej hre na klavíri: 
Ondej Kadlečík a Alžbeta Zdarileková - diplom za účasť 
04.05.2012 
10. Ročník celoslovenskej klavírnej súťaže „Klavír 20. a 21.storočia“ Ondrej Kadlečík – 3. 
miesto v 4.kategórii 
23.05.2012 
Festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne – „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej" 
Ondrej Kadlečík – 3. miesto v 4.kategórii ,v sólovej hre na klavíri Ondrej Kadlečík 
a Alžbeta Zdarileková – 4.miesto v 3.kategórii v štvorručnej hre na klavíri 
 
p.uč. Šagová: 
01.12.2011 
3.ročník súťaže ZUŠ „Dni Miloša Ruppeldta“ v komornej hre pre klavírne duá:Vilma 
Lederleitnerová – 4.miesto v 1.kategórii 
26.04.2012 
Schneiderova Trnava – celoslovenská súťaž v štvorručnej hre na klavíriVilma Lederleitnerová 
– strieborné pásmo v 1.kategórii Oľga Ostashchuk a Barbora Nagyová - bronzové pásmo v 
2.kategórii 
18.05.2012 
Nitrianska lutna – celoslovenská súťaž v komornej hre Martina Ďurikovičová a  Barbora 
Nagyová – diplom za účasť 
 
p.uč. Ševčíková: 
01.12.2011 
3.ročník súťaže ZUŠ „Dni Miloša Ruppeldta“v komornej hre pre klavírne duá:Nina 
Majdáková – 4.miesto v 1.kategórii 
26.04.2012 



Schneiderova Trnava – celoslovenská súťaž v štvorručnej hre na klavíriNina Majdáková-
strieborné pásmo v 1.kategórii 
 
p.uč. Tomanová: 
23.- 25.11.2011 
10.ročník súťaže „Čarovná flauta“ v Nižnej Mária Kubešová 2.miesto v 5b kategórii 
26.- 27.04.2012 
celoslovenská súťažná prehliadka v hre na saxofón Oľga Harmathová – 3.miesto 
v 3.kategórii 
18.05.2012 
Nitrianska lutna 2012 – celoslovenská súťaž v komornej hre Mária Kubešová – diplom za 
účasť 
 
p.uč. Tomašovič: 
16.11.2011 
celoslovenská gitarová súťaž Prievidza 2011 Michal Burda – zlaté pásmo v 4.kategórii + 
laureát 4.kategórie + cena  poroty za druhé miesto v celkovom poradí 
03.04.2012 
celoslovenská súťažná prehliadka gitaristov – Bratislava Terézia Hirjaková – zlaté pásmo 
v 3.kategórii Michal Burda – zlaté pásmo v 4.kategóriiPeter Čársky – zlaté pásmo 
v 5.kategórii 
15.05.2012 
celoslovenská súťaž mladých gitaristov s medzinárodnou  účasťou: „Homegge Luigi 
Legnani“ – Štúrovo Michal Burda – 3.miesto v 4.kategórii 
14.07.2012 
Medzinárodná súťaž v hre na gitaru Zruč nad Sázavou Michal Burda – 8.miesto 
 
p.uč. Tomašovičová: 
18.5.2012 
Nitrianska lutna – celoslovenská súťaž v komornej hre Marta Pribulová – diplom za účasť 
 
p.uč. Selingerová: 
18.05.2012 
Nitrianska lutna – celoslovenská súťaž v komornej hre Monika Bartošová – diplom za účasť 
 
p.uč. Schlosserová: 
23.05.2012 
Festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne – „Klavírna Orava Kláry  Havlíkovej" Silvia 
Cibulová – 4.miesto v 2.kategórii v sólovej hre na klavíri 
 
p.uč. Horníková: 
Mandala for the world-Spišský Hrhov Slovakia – súťaž oboslaná  20 prácami žiakov 
 
p.uč. Trnkusová: 
Vesmír očami detí celoslovenská súťaž výtvarných prác v Hurbanove A.Pongrácová – 
1.miesto v 4.kategórii 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) 30.06.2012 
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Verejné koncerty HO 8 koncertov 
269 žiakov 

Koncertná sála ZUŠ:  
19.10.2011 
16.11.2011 
4.12.2011 Vianočný koncert 
25.01.2012 
15.02.2012 
21.03.2012 
18.04.2012 
23.05.2012 
Prezentácia najlepších žiackych výkonov pre širokú 
verejnosť, získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, prezentácia výsledkov práce žiakov 
a pedagógov, motivácia do ďalšieho štúdia. 

Triedne koncerty HO 24 
koncertov 
389 žiakov 

Triedni učitelia HO zrealizovali v priebehu školského 
roka  24 triednych koncertov v koncertnej sále ZUŠ. 
Verejné koncerty všetkých žiakov jednotlivých tried  
boli určené najmä rodinným príslušníkom s cieľom 
ukázať výsledky práce v danom období, získať 
skúsenosti z verejného vystupovania, porovnať svoje 
výsledky s výsledkami iných, získať motiváciu do 
ďalšej práce. 

Vianočné triedne 
koncerty HO 

119 žiakov 
6 koncertov 

Spoločné rodinné koncerty žiakov v adventnom 
období, prezentácia naštudovaného hudobného 
materiálu a vianočných kolied v priestoroch 
a atmosfére vianočne vyzdobenej koncertnej sály ZUŠ. 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Tri oriešky pre Richarda 
Rikkona  

11 žiakov 
1koncert 

27.09.2011 - Koncert R. Rikkona a talentovaných 
žiakov ZUŠ sa uskutočnil v koncertnej sále  ZUŠ 
Daliborovo nám. 2 v Bratislave. Účinkujúcim priniesol 
zážitok z muzicírovania s renomovaným hudobníkom, 
motiváciu žiakov k intenzívnejšiemu štúdiu. 

Koncert Richarda 
Rikkona 
s najtalentovanejšími 
žiakmi ZUŠ Bratislavy  

4 žiaci 
1koncert 

03.10.2011 - Zichyho palác. 
Koncert najtalentovanejších žiakov základných 
umeleckých škôl Bratislavy organizovala ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v spolupráci s R.Rikkonom 
v koncertnej sále Zichyho pláca. 

New music for Kids – 
Portréty  

19 žiakov 
1 koncert 

7.11.2011 - Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 v  
Bratislave. Koncertom Portréty, zorganizovaným 
v priestoroch ZUŠ sme sa zapojili do celoslovenského 
projektu New music for Kids. Cieľom projektu je 
poznávanie a štúdium skladieb skladateľov 20. a 21. 
storočia. 

Galakoncert Richarda 
Rikkona s talentovanými 
žiakmi ZUŠ  

6 žiakov 
1koncert 

12.12.2011 - Zichyho palác. Koncert v spolupráci 
s R.Rikkonom a talentovanými žiakmi bratislavských 
základných umeleckých škôl organizovala ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. Koncert zúčastneným 
priniesol zážitok spolupráce s medzinárodne 
uznávaným  umelcom a motiváciu do ďalšieho štúdia. 

Výstavy žiakov VO 8 výstav 
480 
žiackych 
prác 

Pravidelná verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
výtvarného odboru v priestoroch koncertnej sály a na 
priľahlých paneau inštalovaná k termínu verejného 
koncertu žiakov HO. 
19.10.2011 - práce žiakov p.uč. Horníkovej 
16.11.2011 - práce žiakov p.uč. Trnkusovej 
14.12.2011 - práce žiakov p.uč. Horníkovej       
25.01.2012 - práce žiakov p.uč. Trnkusovej 
15.02.2012 - práce žiakov p.uč. Horníkovej 
21.03.2012 - práce žiakov p.uč. Trnkusovej 
18.04.2012 - práce žiakov p.uč. Horníkovej 
23.05.2012 - práce žiakov p.uč. Trnkusovej 
Spoločným projektom HO a VO sa darilo prezentovať 
aktuálnu prácu žiakov HO i VO na verejnosti. 

Otvorené hodiny žiakov 
TO 

33 žiakov 
TO 

Koncertná sála ZUŠ: 
26.01.2012 
01.02.2012 
02.02.2012 
Žiaci nižších ročníkov prezentovali tanečné techniky 
v kruhu rodičov. Otvorené hodiny najmenším 
žiačikom prinášajú nové zážitky, radosť z tanca, prvé 
skúsenosti s pódiom a živý kontakt s obecenstvom. 

Vianočné matiné TO 38 žiakov 
TO 

13.12.2011 – Koncertná sála ZUŠ. Vystúpenie žiakov 
TO v adventnom období pre rodičov a najbližších 
príbuzných. 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Koncerty pre dôchodcov 13 žiakov Koncert žiakov HO pre seniorov s cieľom priniesť 
dôchodcom radosť v čase adventu.  
13.12.2011 - Penzión STEFFI 
19.12.2011 - Penzión Rusovská cesta 

Gitarové kurzy prof. 
Stanislava Juřicu  

33 učiteľov 30.01.2012 – Koncertná sála ZUŠ. 
2.ročník gitarových pedagogických a interpretačných 
kurzov prof. Stanislava Juřicu zorganizovalo gitarové 
oddelenie ZUŠ v spolupráci so Združením pre klasickú 
gitaru. Téma: Problematika vyučovania gitarovej hry 
pre začiatočníkov. Kurzov sa zúčastnilo 33 učiteľov 
hry na gitare z celého Slovenska. 

Jarný koncert 1koncert 
24 žiakov 
HO + 8 
prác žiakov 
VO. 

20.03.2012 Jarný koncert – Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca v Bratislave.      
Slávnostný Jarný koncert v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca bol venovaný Dňu učiteľov. 
Okrem žiakov HO sa prezentovali aj žiaci VO, ktorých 
práce boli vystavené na paneloch pri vstupe do 
koncertnej sály. Prezentácia žiakov bola na vysokej 
umeleckej úrovni, mladí bratislavčania hrali ostatným 
bratislavčanom s radosťou a chuťou. Prítomných 
presvedčili o vysokom pedagogickom majstrovstve ich 
pedagógov. Odniesli si zážitky z krásneho večera a 
získali ďalšiu motiváciu do ďalšieho štúdia a práce na 
svojom technicko-umeleckom zdokonaľovaní. 

Prvé soireé 
bratislavských organistov 

1 koncert 
2 žiaci za 
ZUŠ 
Daliborovo, 
spolu 10 
žiakov 

16.5.2012 - Koncertná sála ZUŠ. 
V spolupráci so ZUŠ Batkova, Štátnym 
konzervatóriom, Cirkevným konzervatóriom a VŠMU 
sme na pôde školy zorganizovali prvé stretnutie 
mladých bratislavských organistov. Cieľom podujatia 
bolo spropagovať organ, ktorý má ZUŠ Daliborovo k 
dispozícii v priestoroch svojej koncertnej sály, a 
umožniť mladým študentom zo všetkých stupňov 
umeleckého školstva stretnúť sa, porovnať výsledky 
svojej práce, nadviazať nové priateľstvá, získať 
motiváciu do ďalšieho štúdia. Podujatie, ktoré svojou 
účasťou podporil nestor organovej hry na Slovensku 
prof. Ferdinand Klinda, bolo verejnosťou aj 
pedagógmi zúčastnených škôl kladne prijaté. 
Našu školu reprezentovali 2 žiačky z triedy p.uč. 
MgA. Kamily Čirkovej Kevickej: Alžbeta Zdarileková 
a Zuzana Cséfalvayová.  

Vedomostná súťaž 
v predmete hudobná 
náuka 

 17.5.2012 prebehla vedomostná súťaž v predmete HN. 
V troch kategóriách súťažili družstvá z pracovísk na 
Daliborovom nám. 2, Gesssayovaj 8, Rusoviec 
a Jaroviec. V A kategórii (1.-3.ročník) a B kategórii 
(4.-5.roč.) zvíťazili družstvá z triedy na Gessayovej ul. 
V C kategórii (6.-7.roč.) družstvo z triedy na 
Daliborovom nám.2 v Bratislave. 



Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Tvorivé dielne VO ZUŠ 
pri príležitosti MDD 

15 žiakov 1.06.2012 - ZUŠ Daliborovo nám.2 a Gessayova 8 v 
Bratislave. 
V spolupráci s HO ZUŠ pripravili žiaci výtvarného 
odboru „Tvorivé dielničky pre všetky malé detičky“. 
Pre prácu s deťmi boli prichystané modelovacie 
hmoty, možnosť schuti si zamaľovať a dotvoriť 
visačku s letným motívom. Deťom pre radosť 
vyhrávali žiaci hudobného odboru. 

Absolventské koncerty 
HO 

2 koncerty 
40 žiakov 

6.06.2012 a 7.06.2012 - Koncertná sála ZUŠ    
Na dvoch slávnostných absolventských koncertoch sa  
publiku predstavili úspešní absolventi I. a II. stupňa 
základného štúdia hudobného odboru. Riaditeľka 
školy odovzdala v mene rodičovského združenia pri 
ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave všetkým 
absolventom malé upomienkové darčeky a na návrh 
pedagogickej rady vyhlásila najlepších absolventov 
roka. V šk.roku 2011/2012 to boli žiaci: Peter Čársky - 
gitara, z triedy Mgr.art Miloša Tomašoviča, PhD,; 
Alžbeta Zdarileková - klavír a Ondrej Kadlečík - 
klavír, z triedy p.uč. Milady Jahelkovej. 

Výstava absolventských 
prác žiakov VO 
 

22 žiakov 6.06.2012 a 7.06.2012 - Koncertná sála ZUŠ  
Pri príležitosti slávnostných absolventských koncertov 
žiakov HO bola v priestoroch koncertnej sály školy 
nainštalovaná výstava výtvarných prác absolventov 
základného štúdia ISCED 1B a absolventov I. a II. 
stupňa základného štúdia VO. Práce absolventov budú 
zdobiť koncertnú sálu do konca septembra 2012. 

Tanec to je zábava 33 žiakov 13.06.2012 - DK Zrkadlový háj v Bratislave. 
Záverečné vystúpenie žiakov TO pre širokú verejnosť 
sa konalo v DK Zrkadlový háj. V spolupráci 
s Ľudovou hudbou Jarabina, FC Dopravár a žiakmi 
HO účinkovali všetci žiaci TO od 1.ročníka, až po 
žiakov študujúcich v ŠPD. 

Tancuj, tancuj 19 žiakov 14.06.2012 - Koncertná sála ZUŠ  
Záverečné vystúpenie žiakov prípravného štúdia pre 
rodičov a priateľov prinieslo deťom radosť z pohybu a 
publiku zážitok z vystúpenia najmenších žiačikov. 

15.výročie Ľudovej 
hudby Jarabina 

12 žiakov 
TO 
2 žiaci HO 

15.06.2012 - Koncertná sála ZUŠ 
Slávnostný koncert pri príležitosti 15.výročia 
založenia Ľudovej hudby Jarabina, ktorú založili a v 
ktorej dodnes pôsobia bývalí absolventi našej 
základnej umeleckej školy. V slávnostnom programe 
pre širokú verejnosť účinkovalo 12 žiakov TO a 2 
žiaci HO. 

Organový koncert 7 žiakov 20.06.2012 - v Jezuitskom kostole Najsvätejšieho 
Spasiteľa na Františkánskom námestí v Bratislave sa 
verejnosti predstavili žiaci organovej triedy MgA. 
Kamily Čirkovej Kevickej. 



 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 
Festival Eugena Suchoňa 

- Pezinok 

2 žiaci 

20.10.2011 - Pezinok 
V rámci celoslovenského festivalu Eugena Suchoňa sa 
uskutočnil IX. ročník stretnutia mladých interpretov, 
víťazov súťaží ZUŠ. Našu školu reprezentovali: 
Oľga Harmathová – saxofón, z triedy Mgr.art. Jany 
Tomanovej, Art.D. a Michal Burda – gitara, z triedy 
Mgr.art. Miloša Tomašoviča, PhD. Klavírna 
spolupráca: Mgr.art. Veronika Lacková, Art.D. 

New music for Kids 19 žiakov 7.11.2011 - Koncertná sála ZUŠ  
Koncertom z hudby 20. a 21. storočia sme sa zapojili 
do celoslovenského projektu, ktorého cieľom je 
interpretácia hudobných diel súčasných skladateľov.  

Deň Otvorených dverí 
NR SR 

13 žiakov 17.11.2011 - Deň otvorených dverí Národnej rady 
Slovenskej republiky, Deň boja za slobodu 
a demokraciu. 
V rámci tohto podujatia sme zrealizovali koncert na 
nádvorí Bratislavského hradu s názvom „Od 
Debussyho k bossa nove“, na ktorom sa predstavili 
žiaci HO a  TO. 

B.Britten - Kominárik 1 žiačka Celosezónne účinkovanie v predstavení SND. 

Detské tvorivé vianočné 
dielne 

48 prác 9.12.2011 - Justiho sieň Primaciálneho paláca 
v Bratislave. 
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ sa podieľali na 
realizácii detských tvorivých dielní v Justiho sieni 
Primaciálneho paláca. Pre prácu s verejnosťou 
pripravili kartónové farebné visačky so zimným 
motívom s možnosťou dotvorenia, s použitím ako 
ozdoba na vianočný stromček, výrobu stromčekov, 
papierovú koláž. Podujatia sa zúčastnili so svojimi 
žiakmi pani učiteľky akad.mal. Horníková a 
Mgr. Trnkusová. 

Koncert Vianočných 
želaní  

1 žiačka 16.12.2011 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
v Bratislave. 
Koncert vianočných želaní organizovalo hlavné mesto 
SR Bratislava pod záštitou primátora hlavného mesta. 
V slávnostnom programe našu školu reprezentovala 
Mária Kubešová – klarinet, z triedy Mgr.art. Jany 
Tomanovej, Art.D. Klavírna spolupráca: Mária 
Farkašová, DiS.art. 

Vianočné akadémie ZŠ 18 žiakov 15.12.2011 - ZŠ Gessayova 
15.12.2011 - ZŠ Prokofievova 
19.12.2011 - ZŠ Bachova 
Účinkovanie žiakov ZUŠ vo vianočných  programoch 
akadémií základných škôl. Reprezentácia 
a propagovanie výsledkov školy, prebúdzanie záujmu 
žiakov ZŠ o štúdium umeleckých predmetov. 



Koncerty pre MŠ 97 žiakov  
4 koncerty 

14.12.2011 - MŠ Nobelovo nám. 
19.12.2011 - MŠ Rusovce 
20.12.2011 - MŠ Jarovce 
21.12.2011 - MŠ Čunovo 
Zoznamovanie sa detí materských škôl s hudbou, 
ktorej prevedenie im ponúkajú deti ZUŠ. Prebúdzanie 
záujmu detí MŠ o štúdium umeleckých predmetov 
v ZUŠ.  

Výchovné koncerty pre 
ZŠ 

3 koncerty 
7 žiakov 

18.06.2012 - ZŠ Rusovce,  
19.06.2012 - ZŠ Jarovce,  
22.06.2012 - ZŠ Čunovo 
Koncerty detí pre deti, prebúdzanie záujmu u žiakov 
ZŠ o štúdium umeleckých predmetov v ZUŠ. 
Získavanie skúseností pri verejnom vystupovaní, 
motivácia. 

Iné akadémie ZŠ a SŠ 14 žiakov 15.11.2011 - Slávnostná akadémia k 20. výročiu 
                    založenia Evanjelického lýcea 
16.11.2011-Kultúrne vystúpenie na stužkovej slávnosti 
                  Gymnázium Metodova 
16.11.2011 - Akadémia ZŠ Rusovce  
28.03.2012 - Slávnostná akadémia ku Dňu učiteľov 
                    Evanjelické gymnázium Palisády 
16.05.2012 - Slávnostná akadémia ku Dňu matiek ZŠ 
                     Bachova 
29.06.2012 - Académia ZŠ Prokofievova 
Spolupráca so základnými a strednými školami pri 
tvorbe kultúrnych programov pre rozličné príležitosti. 

Benefičné a charitatívne 
koncerty 

10 žiakov 18.12.2011 - kostol Rusovce 
Podpora charity v kostole Rusovce kultúrnym 
vystúpením žiakov flautového súboru z triedy p.uč. 
Šebeka. 

Koncert v pedagogickej 
knižnici 

5 žiakov 7.12.2012- Pedagogická knižnica Bratislava Petržalka. 
Pri príležitosti 55. výročia založenia Pedagogickej 
knižnice v Bratislave Petržalke prispeli žiaci svojimi 
výkonmi k slávnostnej atmosfére osláv založenia tejto 
inštitúcie.  

Zlaté a strieborné svadby 
 

6 žiakov 14.02.2012 - Mestský úrad Rusovce, Vývojová 8. 
Žiaci  flautového súboru z triedy p.uč. Šebeka 
z detašovaného pracoviska ZŠ Rusovce, prispeli 
kultúrnym programom k slávnostnej atmosfére 
jubilejných zlatých a strieborných svadieb v kultúrnej 
sále MÚ mestskej časti Bratislava - Rusovce. 

Bratislava pre všetkých 3 koncerty 
55 žiakov 

22.04.2012 - Bratislava pre všetkých: Primaciálny 
palác - 24 žiakov, Pálffyho palác - 19 žiakov, 
Mirbachov palác - 12 žiakov. 
Už tradičné každoročné podujatie organizuje Hlavné 
mesto SR Bratislavy. Žiaci ZUŠ dostávajú príležitosť 
koncertovať v krásnych sálach pre bratislavčanov a 
svojimi výkonmi propagovať svoju prácu, prácu 
svojich učiteľov a svoju školu. 



Bratislava pre všetkých - 
námestie detí 

8 žiakov 21.04.2012 - Bratislava pre všetkých - námestie detí. 
V tomto priestore dostávajú príležitosť aj žiaci VO 
svojou tvorivosťou osloviť okoloidúcich 
bratislavčanov. VO sa zapojil svojimi prácami do 
súťaže: "Prečo ma baví byť Bratislavčanom." 

Vernisáž výstavy v 
Univerzitnej knižnici 

2 žiaci  23.04.2012 V rámci spolupráce ZUŠ s Univerzitnou 
knižnicou v Bratislave pripravili žiaci malý kultúrny 
program pri príležitosti vernisáže výstavy akad. 
sochára Pelikána. Účinkovali žiaci z triedy Mgr.art. 
Miloša Tomašoviča,PhD. a Ingrid Bíróovej. 

Deň matiek 2 koncerty 
2 žiaci 

15.05.2012 - ZŠ Lachova 
16.05.2012 - ZŠ Bachova 
Ku slávnostnej atmosfére osláv Dňa matiek prispeli aj 
naši žiaci svojimi vystúpeniami. 

Jarný koncert pre 
seniorov  

3 žiaci 15.05.2012 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
v Bratislave. 
Organizátor: hlavné mesto SR Bratislava. V rámci 
Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami, ktorý vyhlásila Európska komisia 
pre rok 2012 v spolupráci so ZUŠ Bratislavy 
pripravilo kultúrne podujatie, na ktorom účinkovali 
nadaní žiaci základných umeleckých škôl Bratislavy. 
Našu školu na tomto podujatí reprezentovali: Oľga 
Harmathová - saxofón, ped. Mgr.art. Jana Tomanová, 
Art.D., Alžbeta Zdarileková a Ondrej Kadlečík - 
klavír, ped. Milada Jahelková Klavírny sprievod: 
Mária Farkašová, DiS.art. 

Stretnutie mladých 
saxofonistov  

2 žiaci 19.05.2012 Konzervatórium Bratislava 
2 žiaci z triedy Mgr.art. Jany Tomanovej, Art.D. 
reprezentovali našu školu na Stretnutí mladých 
saxofonistov na Konzervatóriu v Bratislave. 

Úrad verejného 
zdravotníctva 

5 žiakov 
5 prác 

Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 
Bratislava. 
V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia 
a solidarity medzi generáciami pripravil Úrad 
verejného zdravotníctva výstavu detských prác na 
tému: "Môj starý rodi č a ja“. Výtvarné práce našich 
žiakov sú od júna 2012 vystavené na paneloch v 
priestore budovy Úradu verejného zdravotníctva SR 
do konca kalendárneho roku 2012. Práce budú 
1.októbra 2012 v rámci Medzinárodného dňa starších 
ľudí vyhodnotené seniormi. 

Dni Petržalky 15 žiakov 16.06.2012 - Dostihová dráha Petržalka 
Výročný deň mestskej časti Petržalka, organizovaný 
pre širokú petržalskú verejnosť, na ktorom sa prestavili 
žiaci TO ZUŠ. 



XII. narodeniny OC 
Danubia 

20 žiakov 23.06.2012 - OC Danubia 
Oslava narodením OC Danubia. V rámci 
predpoludňajšieho programového bloku zrealizovali 
žiaci TO pod vedením Mgr.art. Diany Višackej 
tanečný program pre verejnosť. 

 
Údaje. tvorbe projektov školy 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt školy 
Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Ars Bratislavensis Galakoncert mladých 
talentov ZUŠ s 
Richardom Rikkonom a 
jeho hosťami 

Cieľom projektu je umožniť 
spoluprácu talentovaných žiakov 
ZŠ s renomovaným umelcom. 
Cieľovou skupinou je široká 
bratislavská verejnosť. 

13.11.2012 

 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Daliborovo nám. 2 v Bratislave vykonaná 
inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 
 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
 
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Daliborovo nám. 2 v Bratislave kontrolórom 
hlavného mesta vykonaná finančná a ekonomická kontrola.  
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
V školskom roku 2011/2012 Základná umelecká škola Daliborovo nám. 2 v Bratislave 
prevádzkovala 2 budovy – budovu na Daliborovom námestí 2 a budovu na Gessayovej 8 
v Bratislave. Obidve budovy boli využívané na vyučovanie umeleckých predmetov. Základná 
umelecká škola okrem toho zabezpečovala vyučovanie na 2 detašovaných pracoviskách v ZŠ 
Jarovce a ZŠ Rusovce. 
Obidve staré budovy nevyhnutne potrebujú opravy: 
Daliborovo nám.2: 
a) opraviť strechu, ktorá zateká 
b) vymeniť nefunkčné staré okná za plastové – v školskom roku 2011/2012 sme 
zaznamenali mimoriadne veľký únik tepla, čo dokazuje vysoký nedoplatok a zvýšenie 
mesačných zálohových faktúr za plyn, ktorým v budove na Daliborovom nám. 2v 
Bratislave kúrime. 
c) vymaľovať interiér 
d) zatepliť budovu a opraviť fasádu 
Gessayova 8:   
a) vymeniť nefunkčné okná za plastové 
b) opraviť nábehovú rampu, ktorá je už niekoľko rokov v havarijnom stave 
c) vymaľovať interiér 



d) zatepliť budovu a opraviť fasádu 
 
Triedy v obidvoch budovách sú vybavené starými učebnými pomôckami, zaznamenali sme 
nedostatočný počet moderných didaktických pomôcok. V súvislosti s plnením školského 
vzdelávacieho programu sme určité zlepšenie výchovno – vzdelávacieho procesu dosiahli 
nákupom 2 počítačových zostáv s reproduktormi, ktoré sme použili pre vyučovanie predmetu 
hudobnej náuky na obidvoch pracoviskách. Prostriedky na nákup sme získali z 2% daní za 
zdaňovacie obdobie roku 2010, ktoré rodičia a priatelia školy poukázali na účet Rodičovského 
združenia pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
V júni 2012 sme darom získali 2 pianína v slušnom stave, ktoré budeme využívať v školskom 
roku 2012/2013 na vyučovanie v hudobnom odbore v budovách na Daliborovom nám. 2 
a Gessayovej 8 V Bratislave. 
Zabezpečili sme opravu elektrickej inštalácie na poschodí v budove na Daliborovom  nám. 2. 
Oprava bola pre zastaralosť a častú nefunkčnosť inštalácie nevyhnutná. Zaviedli sme Internet 
rýchlosti 50/5 a začali budovať počítačovú sieť.  
Revízie boli vykonané v stanovených termínoch: 

1) Deratizácia 14.10.2011 
2) Revízia jednofázových elektrických spotrebičov 11.10.2011 
3) Revízia elektrickej inštalácie 21.11.2011 
4) Kontrola protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia 7.11.2011 
5) Kontrola požiarneho vodovodu 5.12.2011 
6) Kontrola hydrantov a tlaková skúška hadíc: 5.12.2011 
7) Správa o prehliadke technického stavu plynového zariadenia 16.11.2011 

 
  
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2011 
 
34. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:518 447€ 
35. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné:50 618,6€ 
36. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške:134,40€ boli použité: 134,40€ 
37. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia):  
2% z daní za zdaňovacie obdobie 2010 vo výške - 1035,57€ použité na nákup 2 počítačových 
zostáv pre potreby vyučovania hudobnej náuky. 
38. Iné finančné prostriedky: 3 583,4€ /dobropis elektr. + vrátenie odmien/ 
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
- Rozširovať vyučovanie predmetov hra na klarinete, saxofóne, elektrickej gitare .V  
školskom roku 2011/2012 sme zaznamenali záujem a nárast počtu žiakov v týchto 
predmetoch. Žiaci sa úspešne zapájali do koncertných a súťažných aktivít školy. 
- Rozširovať vyučovanie v predmete hra na organ - v školskom roku sa podarilo  
vyučovanie udržať na predchádzajúcej úrovni, zaznamenali sme mierny nárast počtu  
žiakov. 
- Zriadiť www.stránku - úloha splnená. Adresa: www.zuspetrzalka.sk 
- Pripraviť základné materiály pre www.stránku,- úloha splnená. 
- Pravidelne aktualizovať www.stránku, úloha splnená. 
- Oboznamovať verejnosť s koncertným dianím v škole, publikovať, úloha splnená. 
- Pripraviť výtvarné materiály pre propagáciu koncertov a akcií školy, úloha splnená. 
- Využiť mimorozpočtové zdroje 2% z daní, úloha splnená.   



- Opraviť elektrickú inštaláciu na poschodí v budove Daliborovo nám.2, úloha splnená. 
- Zaviesť internet a pripraviť zrealizovanie internetovej siete v budove Daliborovo 

nám.2 , úloha splnená. 
- Odstrániť pleseň po havárii vodovodného potrubia vo WC na Daliborovom nám.2,  

úloha splnená. 
- Vysielať žiakov a učiteľov na celonárodné a medzinárodné súťaže a prehliadky, úloha 

splnená.  
- Rozširovať spoluprácu so známymi osobnosťami, úloha splnená.  
- V spolupráci so Združením pre klasickú gitaru zorganizovať 2.ročník celoslovenských  

gitarových kurzov prof. Juřicu, úloha splnená. 
- Organizovať a realizovať interné a verejné školské koncerty, výchovné koncerty pre  

MŠ a ZŠ, vystúpenia TO, výstavy VO, úloha splnená. 
- Zapájať sa do aktivít iných organizátorov, úloha splnená. 
- Pripravovať žiakov hlásiacich sa na stredné a vysoké školy umeleckého alebo  

pedagogického zamerani, úloha splnená. 
- Pripraviť a zrealizovať "Prvé soireé bratislavských organistov", úloha splnená. 
- Spolupracovať s ľudovou hudbou Jarabina a FC Dopravár pri realizácii tanečných  

vystúpení,  úloha splnená. 
- Pripraviť a zrealizovať slávnostný koncert k 15.výročiu založenia ľudovej hudby  

Jarabina, úloha splnená. 
- Spolupracovať s Konzervatóriom Evy Jaczovej, nadviazať spoluprácu so štátnym  

Konzervatóriom, úloha splnená.  
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 
 
SILNÉ STRÁNKY 

• Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, 
ktorí zabezpečujú vyučovanie na 
požadovanej úrovni. 

• Medzipredmetová a medziodborová 
spolupráca, tímová práca už niekoľko 
rokov vykazuje stúpajúcu tendenciu. 
Pedagogickí zamestnanci vytvárajú 
komorné zoskupenia, do ktorých zapájajú 
mnoho žiakov. V rámci medziodborovej 
spolupráce učitelia vytvárajú spoločné 
projekty, do ktorých zapájajú žiakov 
viacerých odborov. 

• Úspešná prezentácia ZUŠ na verejných 
a mimoškolských podujatiach. Škola sa na 
verejnosti prezentuje verejnými 
koncertami žiakov HO a vystúpeniami 
žiakov TO, ktoré organizuje pre rodičov 
a širokú verejnosť v priestoroch vlastnej 
koncertnej sály, aj v koncertných sálach 
bratislavských palácov. Žiakov vysiela 
účinkovať na mimoškolské koncerty, 
organizuje tanečné matiné, vystúpenia pre 
rôzne organizácie, výchovné koncerty pre 
žiakov MŠ a ZŠ. Pravidelne vystavuje 

SLABÉ STRÁNKY 
• Staré budovy, ktoré nevyhnutne potrebujú 

opravy a rekonštrukcie. V obidvoch 
prevádzkovaných budovách je potrebné 
opraviť okná, zatepliť fasády a tým 
zabrániť úniku tepla a šetriť financie za 
energie. Vymaľovaním interiéru budov 
vytvoriť zdravé a estetické prostredie pre 
realizáciu výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 

• Fyzicky a morálne zastarané učebné 
pomôcky. V HO ide najmä o staré 
opotrebované klavíry, ktoré potrebujú 
každoročné ladenie a čoraz nákladnejšie 
opravy. V sále TO je potrebné vymeniť 
staré zrkadlá za nové a bezpečnejšie. 

• Triedy sú vybavené starým opotrebovaným 
nábytkom, ktorý sa postupne rozpadáva. 

• V budove na Gessayovej 8 nie je 
telefonické spojenie ani internet. 

• V minulých rokoch sme zaznamenali 
fluktuáciu učiteľov v LDO a s tým spojenú 
stagnáciu vyučovania. Pre nedostatočný 
záujem žiakov o štúdium v tomto odbore 
sme vyučovanie v školskom roku 



práce žiakov VO, zúčastňuje sa tvorivých 
dielní, organizuje vlastné tvorivé dielne. 

• Skrášľovanie interiérov budov prácami 
žiakov VO. 

• Reprezentácia a úspechy žiakov ZUŠ na 
celonárodných a medzinárodných 
súťažiach a prehliadkach. 

• Externá spolupráca s inými subjektami 
realizovaná pri kultúrnych podujatiach 
s celomestským, celoslovenským alebo 
medzinárodným charakterom 

 

2011/2012 v literárno-dramatickom odbore 
neotvorili. 
 

PRÍLEŽITOSTI 
• Naďalej rozširovať vyučovanie 

predmetov hra na klarinet, hra na saxofón, 
elektrická gitara. 

• Propagovať vyučovanie hry na organ 
organizovaním soireé bratislavských 
organistov. 

• Prijímať žiakov na štúdium literárno-
dramatického odboru, získať stabilného 
pedagogického zamestnanca pre 
vyučovanie predmetov LDO. 

• Uspokojovať záujem žiakov o štúdium na 
detašovaných pracoviskách Jarovce 
a Rusovce. 

• Modernizovať vyučovací proces 
v predmete hudobná náuka. 

• Nadviazať umelecký kontakt s inou 
základnou umeleckou školou na 
Slovensku. 

• Rozširovať spoluprácu s inými subjektami 
pri realizácii kultúrnych podujatí. 

• V spolupráci so Združením pre klasickú 
gitaru organizovať semináre pre učiteľov 
hry na gitaru s celoslovenskou 
pôsobnosťou. 

• Priebežne aktualizovať dianie v škole, 
písať články o činnosti školy do periodík, 
vytvárať dobré meno školy. 

• Vytvárať priestor na získavanie 
mimorozpočtových finančných 
prostriedkov – získavať 2% z daní 

• Postupne modernizovať materiálno – 
technické vybavenie školy. 

 

RIZIKÁ  
• Nedostatok finančných prostriedkov na 

investície 
• Nezáujem rodičovskej verejnosti o dianie 

v škole 
• Nepriaznivá ekonomická situácia 

v niektorých rodinách 
• Zvyšovanie cien energií, ktoré sa 

nepriaznivo premietnu do zvyšovania 
nákladov na prevádzku. 

 
 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 



Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí (meno 
žiaka, názov školy): 
Oľga Harmathová: Štátne konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava - saxofón 
Claudia Krupčíková: Štátne konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava - saxofón 
Alžbeta Zvijasová: Štátne konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava - klavír - mimoriadna 
forma 
Mailinh Nguyen: Cirkevné konzervatórium Bratislava – muzikálové herectvo  
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí (meno žiaka, 
názov školy): 
Tomáš Gelien: České vysoké učenie, fakulta architektúry, Praha 
Kristína Machajová: STU, fakulta architektúry, Bratislava 
Martina Kalivodová: STU, fakulta architektúry, Bratislava 
 
IX. Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
V školskom roku 2011/2012 nebola v ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave vykonaná kontrola 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. 
 
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
 
Pri Základnej umeleckej škole pôsobí Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo nám. 2 
v Bratislave. Rodičovské združenie zo svojich prostriedkov pomáha škole pri realizácii 
a finančnom zabezpečení koncertov konaných v budove i mimo budovy ZUŠ. Na nevyhnutné 
náklady prispieva žiakom, ktorí reprezentujú školu na národných a medzinárodných  
súťažiach a prehliadkach. Pomáha pri materiálnom zabezpečení vyučovania VO, TO, HO. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami  
 
Richard Rikkon- vzájomná spolupráca od roku 2009 pri realizovaní koncertov. 
Ľudová hudba Jarabina-občianske združenie, spolupráca od roku 2002 pri realizácii tanečných 
podujatí, vystúpení, matiné. 
FC Dopravár – občianske združenie, spolupráca od roku 2002 pri realizácii tanečných matiné. 
Združenie pre klasickú gitaru - občianske združenie, od roku 2009 spolupráca pri organizácii 
seminárov pre učiteľov hry na gitare. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
Základná umelecká škola spolupracuje s hlavným mestom SR Bratislavy, svojím 
zriaďovateľom, pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a pri realizácii 
kultúrnych podujatí, ktoré hlavné mesto organizuje. 
 
2.4. Iná spolupráca  
 



Základná umelecká škola spolupracuje s riaditeľmi základných škôl v lokalitách Jarovce 
a Rusovce pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na detašovaných 
pracoviskách. Spolupracuje s materskými školami a základnými školami v Petržalke, 
Jarovciach a Rusovciach pri poskytovaní výchovných koncertov a iných kultúrnych akcií. 
Spolupracuje s domovmi dôchodcov pri poskytovaní kultúrnych programov. Spolupracujeme 
s ostatnými základnými umeleckými školami pri realizácii spoločných podujatí. V školskom 
roku 2011/2012 sme nadviazali spoluprácu so Štátnym konzervatóriom, Cirkevným 
konzervatóriom, VŠMU, Univerzitnou knižnicou a Pedagogickou knižnicou v Bratislave, 
Úradom verejného zdravotníctva, a Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v 
Bratislave pri zabezpečovaní a vykonávaní pedagogickej a odbornej praxe študentov 
pedagogickej fakulty UK. 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného 

času, Štefánikova 35, Bratislava 
za školský rok 2011/2012 

 
 
I. Základné informácie o centre voľného času 
 
a)Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Centrum voľného času ( CVČ) 
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 CVČ 
Mgr. Ľubica Škultétyová - riaditeľka 
Volebné obdobie:1.1.2010- 31.12.2014 
Monika Škvarčeková – zástupkyňa riaditeľky 
 
c)Údaje o rade školského zariadenia( RŠZ): 
Členovia RŠZ pri CVČ : 
Mgr. Katarína Hanzelová delegovaná za rodičov, predseda 
Ing. Peter Podhorný- delegovaný za rodičov, podpredseda 
Renáta Achbergerová- delegovaná za rodičov 
Nasťa Falťanová- delegovaná za rodičov 
RNDr. Agnesa Knezlová- delegovaná za pedagogických zamestnancov 
Ing. Igor Plávka- delegovaný za pedagogických zamestnancov 
Oľga Beständigová- delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
Doc.PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.- delegovaný za zriaďovateľa 
JUDr. Róbert Kaliňák - delegovaný za zriaďovateľa, 
Doc.Mgr.art. Štefan Bučko- delegovaný za zriaďovateľa 
MUDr. Jozef Kraus –delegovaný za zriaďovateľa 
Zasadnutia RŠZ a prerokované materiály v školskom  roku 2011/2012: 



V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnilo jedno zasadanie z dôvodu delegovania nových 
členov po voľbách v novembri 2010. 
Na zasadaní 5.10.2011boli prerokované tieto materiály: 
Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach centra voľného času 
v školskom roku 2010/2011 
Koncepcia rozvoja CVČ na roky 2012-2014 
Správa o hospodárení CVČ za rok 2010 
Rozpočet na roky 2012-2014 
Informácia o pedagogicko-organizačnom a ateriálnom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho 
procesu CVČ. 
Nakoľko funkčné obdobie RŠZ pri CVČ v tomto školskom roku končilo, boli uskutočnené 
voľby RŠZ podľa nového Metodického usmernenia OKŠ a Š Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, z ktorého vyplýva, že v RŠZ pri CVČ bude  7 členov. 
Voľby prebehli dňa 16.4.2012, kde boli  zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov na 
pedagogickej rade, dňa 30.5.2012 zástupca nepedagogických zamestnancov a rodičov, na 
zasadnutí MsZ delegovaní poslanec MsZ hlavného mesta SR Bratislavy a zástupca 
zriaďovateľa. 
Nová RŠZ pri CVČ na štvoročné obdobie bude mať ustanovujúcu schôdzu v septembri 2012 
v zložení: 
Mgr.Zuzana Lacková Hřivnáčová- delegovaná za pedagogických zamestnancov 
Ing.Igor Plávka-  delegovaný za pedagogických zamestnancov 
Oľga Beständigová- delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
Mgr.art. Katarína Hanzelová -delegovaná za rodičov 
Mgr. Emil Bartko, PhD- delegovaný za rodičov 
Jozef Havrilla, Mgr. Elena Poláková- delegovaní z MsZ hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
d)Iné poradné orgány  
Gremiálna porada riaditeľky CVČ sa konala v apríli 2012 a bola zameraná na prerokovanie 
a riešenie aktuálnych problémov a aktivít, napr. príprava vnútorného predpisu k priznávaniu 
kreditov, priznávanie náhradného voľna, voľby do RŠZ a pod. 
V tomto školskom roku sa uskutočnili v zmysle plánu práce 4 pedagogické porady, pracovné 
porady 1x mesačne a operatívne porady vedenia CVČ podľa potreby.  
 
II. Údaje o deťoch a účastníkoch záujmovej činnosti v CVČ 
 
a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2011/2012 

 
Počet  záujmových útvarov: 81   z toho pre deti do 15 rokov :74 
Počet členov záujmových útvarov: 822  z toho do 15 rokov: 676 
 

  k 15.9.2011 k 30.6.2012 

pč záujmový útvar spolu spolu 

1. Fit lopty +  Bodyforming 18 20 
2. Exotické tance 11 8 
3. Breakdance 3 0 
4. Hip-hop 9 8 
5. Kung- Fu I 14 10 
6. Kung- Fu II 0 10 
  52 56 



7. Zjazdové lyžovanie  33 33 
8. Posilňovňa   7 7 
9. Plávanie     20 18 
10. Pohoda a krása 13 11 
11. Pohoda a krása 13 11 
12. Fitness ženy 11 10 
  97 90 
13. Elektrotechnický 17 16 

14. Lodní m. 10 8 
15. Plastikoví a papieroví m. 8 8 
16. Želeniční m. 6 6 
17. Lego robotika 13 9 
18. Lego robotika 10 8 
19. Lego robotika 15 12 
20. Lego robotika 11 5 
  84 72 
21. Zoologicko- chovateľský 6 9 
22. Zoologicko -chovateľský 9 7 
23. Zoologicko -chovateľský 11 10 
24. Zoologicko- chovateľský 5 5 

25. Zoologicko- chovateľský 5 4 
26. Zoologicko- chovateľský 9 7 
27. Zoologicko- chovateľský 10 8 
28. Zoologicko- chovateľský 8 7 
29. prírodovedný 19 14 
30. Turisticko-ochranársky 10 10 
  92 81 
31. Keramika pre začiatočníkov I 13 15 
32. Keramika pre začiatočníkov II 8 8 
33. VV - pre MŠ –1. skupina 8 9 
34. VV - pre MŠ –2. skupina 8 8 
35. VV - pre MŠ –3. skupina 13 12 
36. Keramika pokročilí I 15 11 
37. Keramika pokročilí II 16  
38. Smaltovanie , drôt,keramika 10 10 
39. Sádrovanie a točenie na kruhu 11 9 
40. Dekorovacie techniky v keramike 10 13 
41. Keramika  pre dospelých 11 5 
42. Keramika MŠ 1.skupina 9 10 
43. Keramika MŠ 2.skupina 9 9 
44. Keramika MŠ 3.skupina 9 10 
45. Keramika MŠ 4.skupina 9 9 
46. VV techniky –Od bodky k obrazu 14 6 
47. Učíme sa kresliť,maľovať 10 7 
48. Maľba a kresba 11 0 
49. Výroba šperkov I 4 9 
50. Výroba šperkov II 12 12 
51. Výtvarné techniky ŠKD 16 11 



52. Keramika  pre dospelých  15 12 
53. Keramika a drôt deti 10 14 
54. Keramika ,drôt-dospelí 12 8 
55. Keramika MŠ Búdková 23 28 
56. Výtvarné techniky - MŠ  6 5 
57. Výtvarné techniky - MŠ  10 10 
58. Výtvarné techniky - MŠ  7 11 
59. Výtvarné techniky - MŠ  8 8 
60. Výtvarné techniky - MŠ 14 9 
61. Výtvarné techniky - MŠ  0 9 
62. Výtvarné techniky - MŠ 9 9 
63. Výtvarné techniky - MŠ  10 9 
64. Výtvarné techniky - MŠ 12 12 

65. Výtvarné techniky - MŠ  8 8 

66. Výtvarné techniky - MŠ 9 8 
67. Výtvarné techniky - MŠ  8 8 
68. Výtvarné techniky - MŠ  8 8 
69. Výtvarné techniky - MŠ  7 7 
70. Výtvarné techniky - MŠ  9 9 
  411 366 
71. Japončina 15 7 
72. Taliančina 15 8 
73. Dramatický 15 20 
74. Muzikál 0 8 
75. Dramko 11 0 
76. Korunovačnou cestou ŠKD I 15 0 
77. Korunovačnou cestou ŠKD II 11 0 
78. Mladý spisovateľ 4 0 
79. Seminár SJL 4 0 
80. Seminár M 4 0 
81. Anglický jazyk MŠ 14 15 
  108 58 
    
 Spolu: 844 723 

 
V 2.polroku školského roka sme zaznamenali úbytok členov na krúžkoch. Je to 

každoročný jav, kedy si deti v druhom polroku nájdu iné záujmy, alebo sa im už jednoducho 
nechce pokračovať, niekedy sú príčiny objektívne, napr. odchod externého či interného 
zamestnanca. Najväčší pokles nastal na oddelení Spoločenských vied a KUČ, čo bolo 
spôsobené odchodom vychovávateľky oddelenia p.Regentovej z dôvodu nenaplnenia svojho 
úväzku priamej činnosti a odmietnutiu skráteného úväzku. Pokles nastal aj na krúžkoch 
výpočtovej techniky - krúžkoch legorobotiky, čo mohlo byť spôsobené aj väčším počtom detí 
na krúžkoch, alebo opakujúcim sa činnostiam na krúžku u detí, ktoré navštevujú krúžok druhý 
rok.  

V predchádzajúcom školskom roku sme prijali opatrenie na zakúpenie 2 legorobotov, 
aby každé dieťa na krúžku malo svojho. Teraz máme 10 súprav, ale ani to neovplyvnilo 
pokles detí na týchto krúžkoch. Problémom je aj schopnosť získať naozaj odborne zdatného 



zamestnanca na tieto krúžky či už z radov študentov, alebo IKT zamestnanca, kvôli slabému 
finančnému ohodnoteniu.  

Ďalším opatrením bolo vypracovanie dotazníka pre rodičov pred koncom 1.polroka, 
kde vyjadrovali spokojnosť alebo nespokojnosť s činnosťou a vedením krúžkov. Tieto 
dotazníky sme rozdali rodičom detí a mládeže, vynechali sme dospelých. Zo 494 rozdaných 
sa nám vrátilo 195, čo je 39,4%, z nich až 187 vyslovilo súhlas pokračovať návštevou krúžku 
aj v 2.polroku. Aj návratnosť dotazníkov svedčí o postoji rodičov, ktorí aj napriek viacerým 
upozorneniam nevrátili dotazníky.Keďže v CVČ je činnosť vyslovene dobrovoľná a deti často 
menia svoje záujmy, rodičia sa buď prispôsobia, alebo hľadajú iné možnosti využitia času 
svojich detí. Z druhej strany však musíme uznať, že veľa detí má taký nabitý týždeň, že 
niektoré záujmy potom vypúšťajú, lebo sú nadmerne zaťažené.  
 
b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku  
2011/2012 
 
Počet podujatí, akcií: 212 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 9835, z toho účastníkov  do 15 rokov: 4931 
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 25 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 335, z toho účastníkov do 15 rokov:335 
Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. r. 2011/2012: 10 
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk. r. 2011/2012: 213  

 z toho účastníkov do 15 rokov : 213 
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 0 
Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavy:0 z toho účastníkov do 15 rokov: 0 
 
c) Novozaložené oddelenia, záujmové útvary školskom roku 2011/2012 
  
V školskom roku 2011/2012 boli otvorené nové krúžky na oddelení estetiky( výroba šperkov, 
plstenie, drôt, smaltovanie) dramatický krúžok, rozšírili sme krúžky keramiky v MŠ o 4, 
vznikol ďalší krúžok Kung-Fu. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ 
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Estetika 2 2 0 0 2 
Prírodoveda 1 1 0 0 1 
Technika a VT 0 0 0 0 2 

Spoločensko- 
vedné a KUČ 

1 1 1 0 1 

Telovýchova 1 1 1 0 1 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali požadované kvalifikačné predpoklady na výkon 
pedagogickej činnosti.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CVČ: 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 1 1   
aktualizačné 1 1   
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné     
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1 1   

 
V rámci Plánu kontinuálneho vzdelávania  zástupkyňa riaditeľky absolvovala inovačné 
funkčné štúdium v MPCMB a úspešne ho ukončila. Od 1.3.2011 bola prijatá absolventka VŠ, 
ktorá začala adaptačné vzdelávanie od 1.3.2011 – 30.10.2011. Uvádzajúcim pedagógom bola 
zástupkyňa riaditeľky. Riaditeľka CVČ absolvovala aktualizačné vzdelávanie podľa par.35, 
ods.6 zákona č. 317/2009 Z.z. 
 
Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov CVČ 
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov bola na návrh riaditeľky CVČ vyznamenaná primátorom 
hlavného mesta SR Bratislavy zástupkyňa riaditeľky Monika Škvarčeková. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.09.2011 
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Údaje o počte NZ CVČ k 30.06.2012 
 

C
V
Č

 

F
yz

ic
ký

 p
oč

et
 N

Z
 

Z
 t

oh
o 

fy
zi

ck
ý 

po
če

t 
N

Z
, 

kt
or

í 
vy

ko
ná

va
jú

 
v 

 
 z

ák
la

dn
om

 
úv

äz
ku

 
vi

ac
 

 
ku

m
ul

ov
an

ýc
h

 
pr

ac
ov

ný
ch

 či
nn

os
tí

 

P
oč

et
 

N
Z

, 
kt

or
í 

pr
ac

ov
al

i 
na

 
kr

at
ší

 
pr

ac
. 

úv
ä

zo
k 

 
a

ko
 

je
 

zá
kl

ad
ný

 ú
vä

zo
k 

P
oč

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
oč

et
 

N
Z

, 
kt

or
í 

pr
ac

ov
al

i 
na

 
do

ho
du

 
o 

vy
ko

na
ní

 
pr

ác
e

 
al

eb
o č

in
no

st
í 

 4 3 1 1 14 

 
IV. Aktivity CV Č 
 
Údaje o niektorých aktivitách, ktoré organizovalo CVČ  
  
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Vianočná tvorivá dielňa 60 Vyrobiť si vianočné dekorácie a získať  odmenu. 
Propagácia centra. Spolupráca s rodičmi. 

Šachový turnaj pre SŠ 
7.ročník 

28 Rozvíjať u študentov schopnosti v šachu, rozvíjať 
spoluprácu so strednými školami. 

Alternatívna výučba VV 861 
 

Vyskúšať si modelovanie z hliny a točenie na kruhu 
v rámci vyučovania VV a oboznámiť sa s činnosťou 
CVČ. 

Alternatívna výučba 
prírodovedy 

741 Získať poznatky zo života živočíchov a rastlín 
a oboznámiť sa s činnosťou prírodovedného oddelenia. 

Alternatívna výučba etickej 
výchovy 

282 Získať nové poznatky a naučiť sa kriticky myslieť. 



Slávnostné vyhodnotenie 
súťaží v Zichyho paláci 

70 Oceňovať slávnostným podujatím víťazov súťaží škôl 
v pôsobnosti Starého Mesta za účasti významných 
hostí spoločenského a verejného života. 

Slávnostné vyhodnotenie 
súťaží v Zrkadlovej sále 

200 Oceňovať slávnostným podujatím víťazov súťaží škôl 
v pôsobnosti Starého Mesta za účasti významných 
hostí spoločenského a verejného života. 

„ O putovný pohár CVČ 
pre najúspešnejšiu školu 
v obvodných súťažiach“ za 
príslušný školský rok 
 

200 Motivovať školy k súťaživosti. 

Veľkonočná tvorivá dielňa 50 Rozvíjanie tvorivosti a zručností nielen detí, ale aj 
rodičov spojené s veľkonočnou nádielkou. 

Obvodná súťaž Spoznajme 
Európu spojenú s výstavou 
k Roku dobrovoľníctva 
v rámci súťaže Európa 
v škole. 

35 Súťaž pre 7.roč.ZŠ o Európskej únii. Žiaci prezentujú 
svoje vedomosti získané samostatne. Centrum sa 
v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku 
zviditeľňuje a propaguje, pretože pre túto vekovú 
kategóriu je to jediná súťaž. 

Krúžková bodka 80 Záverečné zábavno- športové popoludnie k ukončeniu 
krúžkovej činnosti. Poďakovať za účasť na krúžkoch 
formou súťaží a odmien. 

Turistická víkendovka 
1 x za mesiac 

162 
 

Poznávať a ochraňovať  prírodu. 

Exkurzie študentov PSA 
Bullova 

45 Oboznámiť študentov s činnosťou CVČ, získavanie 
dobrovoľníkov. 

Podujatia pre ŠKD 
z prírodovedy a ZŠ 
k Biologickej olympiáde 

95 Oboznámiť deti s činnosťou prírodovedného 
oddelenia. 

Originálne výtvarné dielne 148 
 

Zapojiť detí do tvorivej činnosti- výroba  vlastného 
výrobku. 

Korunovačnou cestou – 
výchovno- vzdelávací 
program pre školy a ŠKD 

61 Spoznávať históriu Bratislavy. 

Beseda s Pavlom 
Dvořákom, historikom, 
autorom kníh o Bratislave 

35 Spoznávať významné osobnosti Bratislavy, získať 
nové poznatky o jej histórii. 

Vystúpenie členov krúžkov 
CVČ v DSS na 
Podjavorinskej 6 
a odovzdanie darčekov 

30 Vzbudiť úctu mladej generácie k starším v Roku 
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 
vyhláseného v EÚ. 

Tvorivá dielňa k  
Roku aktívneho starnutia 
a solidarity medzi 
generáciami- výroba 
darčekov  

55 Vzbudiť úctu mladej generácie k starším v Roku 
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 
vyhláseného v EÚ obdarovaním vlastnými výrobkami  
členky krúžkov Pohoda a krása . 

 
Údaje o významných aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo  
 
Názov aktivity CVČ Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 



Bratislava pre všetkých 300 Propagácia činnosti centra s možnosťou získať nových 
členov. 

Festival „Jeden svet“ 
V spolupráci s OZ Človek 
v ohrození 

130 Zapojiť čo najviac mladých ľudí k účasti na premietaní 
filmov, ktoré sa týkajú globálnych problémov sveta, 
vedieť kriticky myslieť. Filmy boli zamerané na 
zneužívanie detskej práce, život hendikepovaných 
ľudí, primárna prevencia a pod. 
Uskutočnili sme sprievodné akcie: beseda s rodičmi 
detí s Dawnovým syndrómom, beseda o lektormi 
 organizácie ERKO o živote detí v Nairobi, beseda 
s lektorkou z OZ Odyseus k protidrogovej 
problematike. 
 

Tvorivé vianočné dielne 
na magistráte 

500 Naučiť deti, ale aj verejnosť vyrobiť si vlastnú 
dekoráciu. 

Deň otvorených dverí 
prezidenta SR 

5000 Organizácia programu v záhrade prezidenta, tvorivá 
dielňa pre deti s možnosťou propagácie CVČ. 
 

Deň zdravej školy na SPŠE 250 Propagácia CVČ  

OK olympiád, postupových 
súťaží 

268 Prezentácia vedomostí, zručností detí a propagácia 
CVČ 
 

Regata Istropilitana – 
kúpanie lodí na 
Štrkoveckom jazere 

300 Prezentácia činnosti modelárov z CVČ, propagácia 
CVČ 

Remorkéry na rybníku – 
súťaž lodných modelárov 

150 Prezentácia činnosti modelárov, propagácia CVČ 
 
 

 
Údaje o  projektoch CVČ 
 
Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 
školy/CVČ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Magistrát hl. mesta SR Originálne dielne pre 
malých i veľkých 

Podporiť centrum voľného času 
a jeho tvorivé  dielne 
zabezpečením materiálneho 
vybavenia pre nové techniky. 
CS: 6-30 rokov 

Október 2011- 
máj 2012 

Magistrát hl. mesta SR Letná prázdninová 
činnosť v CVČ 2012 

Umožniť deťom z rôznych 
sociálnych skupín tráviť 
zmysluplne prázdniny 
v Bratislave 
CS: 7-15 rokov 

Február- júl 
2011 

Bratislavský 
samosprávny kraj 

Pohybom ku zdraviu Rozvíjať schopnosť pravidelného 
pohybu 
CS: 5-20 rokov 

Apríl – august 
2012 



Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 
školy/CVČ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Magistrát hl. mesta SR Vyrob si svoj originál Zabezpečiť materiálne 
vybavenie na nové techniky pre 
tvorivé dielne v CVČ 
CS: 6-30 rokov 

Október 2012- 
máj 2013 

Magistrát hl. mesta SR Buttonmánia Prilákať deti do CVČ novými 
modernými technikami 
CS: 6-30 rokov 

Október 2012-
máj 2013 

Nadácia Intenda 
Nadačný fond Slovak 
Telekom 

Poznaj svet za školou Rozvíjať kritické myslenie u detí 
 
CS: žiaci 2.stupňa a študenti SŠ 

nepodporený 

 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
 
Priestorové podmienky CVČ v minulom školskom roku sa podstatne nezmenili, na záujmovú 
činnosť boli využívané všetky miestnosti , ktoré máme k dispozícii nielen popoludní, ale aj 
v dopoludňajších hodinách na cvičenie pre seniorov, alternatívnu výučbu VV a prírodovedy, 
EV, obvodné súťaže, ako aj podujatia CVČ( šachový turnaj O putovný pohár riaditeľky CVČ, 
tvorivé dielne a pod.). 
Nakoľko rozpočet každoročne nepokrýva dostatočne naše potreby, využívame tvorbu 
projektov na podporu činnosti CVČ. V tomto školskom roku sme získali z iných zdrojov  - 4 
grantov 3769 €. V nemalej miere nás podporujú rodičia a členovia krúžkov prostredníctvom 
OZ Domček pre voľný čas a 2% z daní. OZ podporilo všetky oddelenia materiálnym 
vybavením krúžkov, zakúpením interaktívnej tabule, ktorú využívame na krúžky 
spoločensko- vedného oddelenia, zakúpením tretieho kruhu na točenie pre krúžky keramiky, 
prispelo na celocentrálne podujatia Vianočná, Veľkonočná dielňa, Krúžková bodka, Regata 
Istropolitana a Remorkéry na rybníku. 
 Nedostatočné je vybavenie počítačovej miestnosti, kde okrem 6 počítačov získaných 
z projektu Infovek v roku 2004 sme zakúpili v priebehu rokov 2009-2010 6 repasovaných 
počítačov, ktoré boli finančne dostupné, ale už nespĺňajú požadovanú technickú úroveň a bolo 
by potrebné nahradiť ich postupne novšími. 
 
 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku 2010 
 

39. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 145 588 € 
40. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 24676 €+ 8319 € tábory 
41. Dotácia mesta na 1 účastníka v CVČ v roku 2011: 170 € 
42. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 521 € boli použité na úhradu 

energií.  
43. Finančné prostriedky získané od OZ : 2% 1391 €, z grantov 3769€  
44. Iné finančné prostriedky: Správa o hospodárení za rok 2011 

 
IX. Ciele, ktoré si CVČ určila v koncepčnom zámere rozvoja CVČ na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia 



 
CVČ si stanovilo na školský rok 2011/2012: 
 
Cieľ: Rozvíjať tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti členov záujmových 
útvarov 
Úloha č.1 
- vytvoriť nové krúžky výtvarnej výchovy – úloha bola splnená. Vytvorili sme 2 krúžky 
Výroba šperkov, krúžok Smalt, keramika, drôt a krúžok Keramika a drôt s počtom 45 detí.  
Úloha č.2 
- Zakúpiť na podporu záujmovej činnosti interaktívnu tabuľu 
Úloha bola splnená, v tomto školskom roku bola zakúpená interaktívna tabuľa, ktorá sa 
využívala hlavne na krúžky spoločensko- vedného oddelenia. 
Úloha č.3  
- Zorganizovať tradičné, resp. netradičné celocentrálne podujatia na zviditeľnenie CVČ 
Zorganizovali sme tradičné podujatia: Deň otvorených dverí, Vianočná dielňa, Veľkonočná 
dielňa, Krúžková bodka, Slávnostné vyhodnotenie olympiád a postupových a športových 
súťaží v Zichyho paláci v decembri a v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v júni, zúčastnili 
sme sa podujatia hlavného mesta SR Bratislavy Bratislava pre všetkých, zorganizovali sme 
sprievodné podujatie Dňa otvorených dverí prezidenta SR kultúrny program v záhrade 
Prezidentského paláca a tvorivú výtvarnú dielňu. Prispeli sme aj netradičnou akciou k Roku 
aktívneho starnutia  a solidarity medzi generáciami vystúpením členov tanečného 
a dramatického krúžku v DDD na Podjavorinskej ul.6 spojenou s odovzdaním darčekov. 
 
Cieľ: Rozvinúť bohatú záujmovú činnosť v čase školských prázdnin 
 
Úloha- vypracovať novú koncepciu letnej činnosti organizovaním denných táborov 
v mesiacoch júl- august a uplatniť ju organizovaním prímestských táborov počas júla- augusta 
2012. 
V tomto školskom roku sme uskutočnili denné letné tábory v mesiaci júl-august (10 turnusov- 
213 detí). Navýšili sme počet detí o 43. 
 
Cieľ: Posilniť kvalitu práce pedagogických zamestnancov a vytvárať podmienky pre 
účasť na kontinuálnom vzdelávaní. 
 
Úloha sa plní priebežne, na kontinuálnom vzdelávaní sa zúčastnila riaditeľka CVČ podľa 
par.35/319/ 2009 Z.z. a Dana Regentová ukončila vzdelávanie Práca s interaktívnou tabuľou. 
Každý pedagogický zamestnanec má stanovený osobný plán profesijného rozvoja, ktorý je 
podkladom pre zostavenie Plánu kontinuálneho vzdelávania na ďalší rok. 
 
 
Cieľ: Rozšíriť a skvalitniť priestorové možnosti a vybavenie CVČ 
 
Úlohou je navrhnúť a zrealizovať využitie dvora CVČ. V roku 2012 bola poskytnutá finančná 
dotácia z grantu, ktorý podala riaditeľka CVČ z Bratislavského samosprávneho kraja na 
nákup trampolíny, ktorú sme umiestnili na dvor CVČ a využívali sme ju hlavne počas letných 
prázdnin. 
Úlohy, ktoré sme si stanovili v Koncepcii rozvoja na roky 2011-2012 sme naplnili. 
 
X. Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  



 
 CVČ už tradične dosahuje výborné výsledky v oblasti estetiky- výtvarných aktivít, 
nakoľko sme dobre vybavení materiálne i odbornými zamestnancami. CVČ má tri kruhy na 
točenie, dve pece na vypaľovanie a jednu pec na smaltovanie. Najväčší záujem je o keramiku, 
ktorú sme rozšírili i na MŠ. Keďže chceme stále ponúkať zaujímavé krúžky, toto oddelenie 
vytvorilo nové krúžky smaltovania, kresby, tradičných ľudových techník. Úspešná je aj 
alternatívna výučba VV pre triedne kolektívy ZŠ zamerané na keramiku, ale je záujem aj 
o iné výtvarné techniky, na ktoré nemajú školy podmienky ako napr. batikovanie, práca 
s drôtom. 
 Veľmi obľúbená sa stala aj alternatívna výučba prírodovedy zameraná na živočíchy 
a botaniku pre triedne kolektívy ZŠ i  ŠKD.  
V školskom roku 2011/2012 prešlo alternatívnou výučbou 1884 detí. 
 V tomto školskom roku pokračovali aj krúžky legorobotiky, otvorili sme 8 krúžkov, aj 
keď 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 CVČ na modelárskych 
súťažiach. 
 Na oddelení telovýchovy veľmi dobre pracovali krúžky plávania, lyžovania a cvičenia 
pre seniorov. 
 Na oddelení estetiky sa s  veľkým záujmom  stretli Originálne sobotné tvorivé dielne 
podporené z grantu PPP a voľný čas hlavného mesta SR Bratislavy. Tu si mohli účastníci 
vyrobiť svoj vlastný originálny výrobok z plste, smaltovaný hrnček, alebo šperky rôznymi 
technikami. Na týchto dielňach sa zúčastnilo 148 účastníkov. 
 Pri CVČ pracoval aj Obvodný detský parlament, ktorý svoju činnosť ukončuje 
Obvodnou súťažou pre 7.roč.ZŠ o EÚ Spoznajme Európu. Schádzal sa minimálne 1 x za 
mesiac pod vedením riaditeľky CVČ. V tomto školskom roku sa uskutočnilo spoločné 
stretnutie obvodných parlamentov I., II. A IV.obvodu. 
 Medzi silné stránky CVČ patrí jeho prezentácia na verejnosti organizovaním veľkých 
podujatí- Slávnostné vyhodnotenie obvodných súťaží v 1. a 2. polroku školského roka 
v Zichyho paláci a Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, kde zároveň oceňuje najúspešnejšiu 
školu Putovným pohárom CVČ za účasti známych osobností(v tomto roku herečka Andrea 
Karnasová, herec Ján Tréger, hokejový tréner Zdeno Cíger) , ďalej organizovanie kultúrneho 
programu a tvorivej výtvarnej dielne počas Dňa otvorených dverí prezidenta SR, CVČ je 
spoluorganizátorom medzinárodnej modelárskej súťaže Remorkéry na Rybníku v Devínskej 
Novej Vsi, akcie Regata Istropolitana na Štrkoveckom jazere, účasť na podujatiach 
organizovaných mestom Bratislava pre všetkých. 
 CVČ je organizátorom obvodných súťaží- predmetových olympiád a postupových 
súťaží, ako aj športových súťaží a v priestoroch CVČ organizuje obvodné kolo v SJ 
a literatúre, Anglickom jazyku, OK Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov 
Kubín za účasti známych umelcov a recitátorov ( v tomto roku bola predsedkyňou komisie 
herečka Jana Valocká), OK Biologickej olympiády kat.E a F. Našou silnou stránkou sú aj 
tradičné jarné a letné celodenné tábory, ako aj prázdninová činnosť počas všetkých prázdnin. 
Počas tejto činnosti majú deti veľmi pestrý a zaujímavý program spojený s celodenným 
výletom mimo Bratislavy 

Medzi slabé stránky CVČ patrí chýbajúca telocvičňa na športové krúžky, zamestnanec 
na tanečné krúžky, dosluhujúce vybavenie počítačovej miestnosti. 
Veľkým problémom je pre rodičov parkovanie, nakoľko väčšina rodičov menšie deti vozí 
autom.  
Pomaly sa rozbieha aj spolupráca so ŠKD, pretože aj oni majú záujmové krúžky počas svojej 
činnosti a kedže sme si dali v minulo školskom roku opatrenie ponúknuť iné atraktívne 



aktivity pre ŠKD, podarilo sa nám zapojiť viac ŠKD do činnosti CVČ( poznávanie histórie 
Bratislavy, nové výtvarné techniky). 

Ďalším minuloročným opatrením bolo zefektívniť víkendové aktivity, čo sa nám 
podarilo lepšou propagáciou a zavedením pravidelnej sobotnej dielne a zatraktívnenie novými 
zaujímavými technikami. Oproti minulému školskému roku, kedy sa uskutočnili iba 2 dielne 
s počtom 33 účastníkov a 2 celocentrálne s počtom 113 účastníkov, sme v tomto roku 
zorganizovali 11 tvorivých dielní s počtom 148 účastníkov a 2 celocentrálne dielne  aktuálne 
k sviatkom s počtom 133 členov CVČ.Za týmto úspechom je aj získanie dvoch kreaktívnych 
výtvarníčok a podpora materiálnym i technickým vybavením vďaka grantu a OZ Domček pre 
voľný čas. 

Ako príležitosti využijeme podporu z grantu PPP pre voľný čas Vyrob si svoj originál na  
dielne v soboty od októbra 2012 do mája 2013 a zakúpenie stroja na novú atraktívnu výtvarnú 
techniku pre deti.  

V našom CVČ sa snažíme neustále zdokonaľovať svoju prácu vymýšľaním nových 
atraktívnych krúžkov, aktivít a podávaním projektov. Môžeme sa pochváliť naozaj 
rozmanitou ponukou a širokým záberom voľnočasových ponúk pre rôznorodú vekovú 
kategóriu, ako aj aktivitami smerom na verejnosť. Napriek tomu zápasíme o priazeň rodičov, 
pretože v hlavnom meste je taká široká ponuka aktivít, že si môžu vyberať podľa vlastných 
kritérií- či už finančných, alebo záujmových, popr. časových. Preto je našou úlohou vplývať 
aj  na rodičov detí, aby sme im vytvorili podmienky na zmysluplné využívanie voľného času 
podľa predstavy dieťaťa a aj rodiča. 
Súčasná doba si vyžaduje neustály pohyb a držanie kroku s novinkami, ktoré vzbudia záujem 
detí a prekonajú tak nechuť vstať doma zo stoličky a vybrať sa do CVČ na nejakú zmysluplnú 
činnosť. Aby sme sa vyhli riziku straty kontaktu a prispôsobili sa novým technológiám, 
pripravujeme sa pripojiť aj my na sociálne siete, aby sme aj takýmto spôsobom dali deťom 
a rodičom o sebe vedieť, čo robíme a pozývať ich na naše podujatia.  
 

XI. Ďalšie informácie o CV Č 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ 
 

CVČ v zmysle príslušných zákonov pred konaním prázdninovej činnosti žiada 
o povolenie na uskutočnenie tábora Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. 
Tento školský rok sme mali všetky tábory povolené, kontrola hygienika nebola fyzicky 
uskutočnená.Z poslednej kontroly vyplynula úloha pre RÚVZ, a to uskutočniť objektivizáciu 
osvetlenia v miestnostiach CVČ v škol..roku  2011/2012, ktorá sa zatiaľ neuskutočnila, 
a preto úloha trvá. 

Priestory CVČ sú po hygienickej stránke udržiavané tak, aby vyhovovali podmienkam 
pre výchovno- vzdelávaciu činnosť pre deti. 
Počas chrípkového obdobia sú priestory CVČ, zábradlia, kľučky pravidelne 2 x za deň 
umývané dezinfekčným prostriedkom na ochranu zdravia členov CVČ i zamestnancov. 
Pravidelne sa uskutočňuje školenie BOZP zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci 
absolvovali preškolenie prvej pomoci. 
 
2. Spolupráca CVČ 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
 



 Spolupráca s rodičmi sa zameriava hlavne na podporu materiálneho vybavenia 
krúžkov CVČ prostredníctvom OZ Domček pre voľný čas a 2 % z daní. Pomocou OZ sa 
zapája CVČ do projektov, z ktorých získala v školskom roku 2011/2012 financie v hodnote 
3560€ na podporu voľnočasových aktivít. 
OZ podporuje aj celocentrálne akcie Vianočná a Veľkonočná dielňa, Krúžková bodka a súťaž 
v legorobotike. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, 
občianskymzdruženiami, nadáciami,  

CVČ 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. V tomto 
roku si pripomenuli 20.výročie vzniku a pri tejto príležitosti bolo riaditeľke CVČ udelené 
Čestné uznanie za aktívnu spoluprácu. 
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 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 Domček pre voľný čas. CVČ 
za túto spoluprácu získalo Pamätnú plaketu pri príležitosti 20. výročia vzniku ZSVTS. 
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe s PdF UK v Bratislave spolupráca od roku 2006 je 
zameraná na praktickú výučbu študentov PdF UK. CVČ za túto prácu získalo poďakovanie 
a Titul Fakultnej školy. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
  
 Spolupráca CVČ s magistrátom hlavného mesta SR je na dobrej úrovni. Najčastejšie 
spolupracujeme s finančným oddelením a oddelením školstva, kultúry a športu. Vďační sme  
primátorovi hlavného mesta, s podporou ktorého môžeme využívať reprezentačné priestory 
Primaciálneho paláca Zrkadlovú sieň na oceňovanie víťazov obvodných súťaží. CVČ 
spolupracuje so ZUŠ pri príprave programu na DOD prezidenta a umožňuje im tak 
propagáciu svojej činnosti. 
 
2.4. Iná spolupráca  
  
 Spolupráca so ZŠ, OGY a neštátnymi ZŠ v územnej pôsobnosti nielen Starého Mesta, 
ale aj v rámci celej Bratislavy, a to hlavne v alternatívnej výučbe Vv a prírodovedy, súťažiach 
pre ZŠ a pod. Spolupráca so strednými školami pri príprave šachové turnaja  O putovný 
 pohár riaditeľky CVČ. 
Spolupráca s MŠ v rámci Bratislavy ponukou krúžkov výtvarných a jazykových.  
Spolupráca so SPŠE na Zochovej ulici trvá od roku 2007. Spolupracujeme na príprave Dňa 
zdravej školy, kde sa ako CVČ prezentujeme v rámci environmentálnej výchovy . 
Spolupráca s PSA na Bullovej ulici trvá už od roku 2007.Spolupráca je zameraná na vedenie 
pedagogickej praxe študentov školy a ich pomoc pri organizovaní podujatí CVČ. 
Spolupráca so Zastúpením EK na Slovensku pri organizovaní obvodnej súťaže Spoznajme 
Európu v ich priestoroch so zabezpečením občerstvenia a cien pre súťažiacich, spolupráca pri 
záverečnom podujatí pre členov CVČ Krúžková bodka. 
Spolupráca so SAV – Ústavom krajinnej ekológie pri príprave projektu pre ZŠ a SŠ k Trvalo 
udržateľnému rozvoju krajiny. CVČ získalo Ďakovný list SAV a riaditeľka CVČ získala Cenu 
SAV za popularizáciu vedy na Slovensku. 



Spolupráca s Prezidentskou kanceláriou pri príprave Dňa otvorených dverí prezidenta SR 
v záhrade Prezidentského paláca trvá od roku 2007.CVČ dostalo Ďakovný list Kancelárie 
prezidenta SR za každoročnú výbornú prípravu a úroveň programu a tvorivej dielne 
v záhrade. 
Spolupráca so Staromestskou knižnicou od roku 2007- účasť na podujatiach knižnice, 
príprava spoločných podujatí. 
Spolupráca s MÚ MČ Staré Mesto oddelením školstva – prizývanie na aktív riaditeľov ZŠ, 
poskytnutie priestorov Zichyho paláca na slávnostné oceňovanie víťazov súťaží za 1.polrok 
školského roka. Riaditeľka CVČ sa zúčastnila Pasovačky prvákov na Hviezdoslavovom nám., 
Vystúpení detí z MŠ Staré Mesto v Malej scéne, Dňa učiteľov a oceňovania žiakov 
Staromestské talenty. 
Spolupráca s OZ Človek v ohrození- pri organizovaní workshopov a festivale Jeden svet 
zamerané na globálne vzdelávanie. 
Spolupráca s OZ Informačné centrum globálneho vzdelávania pri organizovaní workshopov 
pre učiteľov v oblasti Globálneho vzdelávania. 
Spolupráca s DSS na Podjavorinskej ul.6 v Bratislave- program pri príležitosti Roka 
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. 
Spolupráca s Detským múzeom- projekt k finančnej gramotnosti O troch centoch, ktorý počas 
letnej činnosti navštívilo 180 detí . 
 
Podporovatelia CVČ: 
Chipita Slovakia a.s – poskytuje svoje výrobky na podujatia CVČ, 
Signet plus Senec a ADP sieťotlač Bratislava – poskytli darčekové taštičky pre deti. 
 
ZÁVER: 
Ponuka záujmových aktivít v našom centre je naozaj rozmanitá a môže si vybrať každé dieťa 
a ich rodičia. Naša bohatá činnosť je výsledkom spolupráce všetkých interných, externých 
zamestnancov a vedenia CVČ, ako aj všetkých našich kooperujúcich organizácií. Ďalšou 
dôležitou súčasťou  našej kreatívnej činnosti je aj podpora vedenia CVČ pri zapájaní nových 
výtvarných techník, ako aj tvorba projektov na podporu materiálneho vybavenia i nových 
krúžkov, v čom nám pomáha OZ Domček pre voľný čas. V neposlednom rade je to aj 
propagácia nášho centra v reklamnej kampani v septembri a počas roka prostredníctvom akcií, 
ktoré propagujú centrum na verejnosti( články v novinách, aktuálna webová stránka a pod.). 
Pri napĺňaní nášho Výchovného programu je dôležitá aj stabilita našej spoločnosti, jasne 
stanovené pravidlá činnosti centier, ale neustále legislatívne zmeny, ktoré sa za posledné roky 
dejú, neprospievajú stabilite pedagogického kolektívu. Veríme, že zmeny, ktoré sa pripravujú 
v novom financovaní centier voľného času vnesú do našej práce kľud v podobe lepšieho 
ocenenia našej práce zvýšením platov pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov, 
i dotácie na dieťa v centre voľného času.  
 
Rada by som na záver vyzdvihla náročnú a záslužnú prácu vychovávateľov  ako aj 
všetkých nepedagogických zamestnancov v našom centre, kde je prevádzka celoročná, 
teda aj cez prázdniny, ako aj každodennú prácu zameranú na zmysluplné využitie 
voľného času detí, ktorá si často vyžaduje aj obetovanie svojho osobného času na 
kvalitné zabezpečenie činnosti centra. 
 
 
 
 
 



Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra 

voľného času Kulíškova 6, Bratislava 
za školský rok 2011/12 

 
I. Základné informácie o Centre voľného času Kulíškova 6  
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: Centrum voľného času Kulíškova (CVČ) 
Adresa: Kulíškova 6, 821 08 Bratislava 
Kontakty:  
telefón/fax 02 2072 2889 
www.cvckuliskova.sk 
e-mail: info@cvckuliskova.sk 

 
Vedúci zamestnanci školského zariadenia 
Meno riaditeľa: Mgr. Margita Jaurová 
Volebné obdobie: 1.6. 2010 – 31.5. 2015 
Ďalší vedúci zamestnanci školského zariadenia s určením ich funkcie: 
Mgr. Anna Ivanová – zástupca riaditeľky od 1.7. 2011 
Mgr. Róbert Jedlička – vedúci oddelenia záujmových činností od 1. 12. 2011 

 
b) Údaje o rade CVČ 
 
Členovia RŠZ: 
Ing. Katarína Muráriková – za nepedagogických zamestnancov, predseda 
Ing. Erika Pisarčíková – na zriaďovateľa, tajomníčka 
Mgr. Lívia Macková – za pedagogických zamestnancov, člen 
Mgr. Ing. Stanislav Vlček – za zriaďovateľa, člen 
Mgr. Martin Pener -  za zriaďovateľa,člen 
Ing. Dušan Pekár – za zria´dovateľa, člen 
Katarína Trnovská – za rodičov, člen 
Mgr. Miloš Valovič – za rodičov, člen 

 
Zasadnutia RŠ a základné témy rokovaní: 
22. 9. 2011 – Program: Informácia o nových členoch RŠZ, prerokovanie plánu práce na 
školský rok 2011/12, voľba predsedu RŠZ, správa o činnosti za rok 2010/12 (odsúhlasené 
dodatočné elektronické pripomienkovanie) 
Plán práce na rok 2011/12, Koncepcia rozvoja ŠZ na roky 2011 až 2014 
8. 12. 2011 – Program: Voľby členov Rady školského zariadenia CVČ 
 
c) Iné poradné orgány 
 
Zasadnutia pedagogickej rady a základné témy rokovaní: 
13. 9. 2011 Stav prihlásených členov v ZÚ, Deň otvorených dverí – zhodnotenie, 
propagácia centra, organizačné pokyny  v novom šk. roku, plán práce na školský rok 2011/12, 
tvorba výchovno-vzdelávacích plánov ZÚ 
10. 10. 2012 Správa o VVČ za rok 2010/11 a Správa o hospodárení  za rok 2010 



7. 11. 2012 Kontrola naplnenosti ZÚ, platieb a triednych kníh, plán zimných dovoleniek, 
priebeh adaptačného vzdelávania 

6. 12. 2012 Zmena organizačnej štruktúry od 1. 12. 2011,  hodnotenie pedagogických 
zamestnancov, organizácia práce – pokyny,  vianočná besiedka, plán práce v 
novom roku, stav adaptačného vzdelávania 

10. 1. 2012 Kontrola plnenia plánu práce, príprava denného jarného tábora, súťaže KŠÚ, 
propagácia centra 

7. 2. 2012 Vyberanie školného na II. polrok, kontrola plnenia plánu práce, pripravované 
podujatia CVČ, propagácia CVČ, súťaže KŠÚ 

9. 5. 2012 Príprava letnej činnosti centra, informácia o predmetových súťažiach a 
olympiádach v II. obvode – príprava, realizácia, priebeh a problémy 

27. 6. 2012 Hodnotenie školského roka 2011/12, Plán dovoleniek 2012, porada vedenia: 
29. 5. 2012 Prejednanie pripravovanej organizačnej zmeny od júla 2012 
30. 5. 2012 Rozhodnutie riaditeľky č. 1/2012 o organizačnej zmene v CVČ 
 
II. Údaje o deťoch ŠZ 
 
a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2011/2012 
Počet záujmových útvarov: 32, z toho pre deti do 15 rokov: 22 
Počet členov záujmových útvarov: 863, z toho do 15 rokov: 759 
 
Zoznam záujmových útvarov Počet členov 

Anglická konverzácia – Pohoda  10 

Cvičenie ženy I. (nad 18 rokov) 12 

Cvičenie ženy II.  (nad 18 rokov) 17 

Stolný tenis 5 

Šachový krúžok I. - Kulíškova 14 

Šachový krúžok II. - Doprastav 7 

Šachový krúžok III. - Doprastav 7 

Divadielko Červík 8 

Karate 19 

Železniční modelári 8 

Šport hrou I.-IV. 44 

Busy bee - Návrhárka 6 

Por de Bras 3 

Hip hop 12 

Ľudový tanec pre deti 4 

Zvonček – pohybová príprava pre deti 8 

Step aerobic  6 

Mama klub 5 

Art klub 18 

Keramika – drôt dospelí  (nad 15 rokov) 8 



Zoznam záujmových útvarov Počet členov 

Keramika – drôt  I. pre deti 15 

Keramika  – drôt  II. pre deti 9 

Ateliérik – výtvarný krúžok 10 

Bodka 9 

Machuľka 11 

FS Lipa I., II. 20 

Výtvarný krúžok Šikovníček pre ŠKD 560 

Joga  8 

SPOLU 863 
 
b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2011/12 
Počet podujatí a akcií: 46 (z toho 31 súťaže) 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 2 056, z toho účastníkov do 15 rokov: 1907 
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 7 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 11, z toho do 15 rokov: 11 
Počet organizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. roku 2011/12: 6 
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk. roku 2011/12: 114, 

z toho účastníkov do 15 rokov: 94 
 
c) Novozaložené oddelenia a záujmové útvary v školskom roku 2011/2012 
 
V CVČ pôsobia dve oddelenia: 
I.1 Ekonomicko-prevádzkové oddelenie 
I.2 Oddelenie záujmových činností 
Medzi nové záujmové útvary patria v šk. roku 2011/12: Art klub, Busy bee – Návrhárka, 
Ateliérik, Por de bras, mama klub a step aerobic 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  
 
Oddelenie záujmových činností 

Fyzický počet PZ k 15.9. 2011 6 
Fyzický počet PZ k 30.6. 2012 5 
Počet tých, ktorí mali nižšiu vyučovaciu povinnosť 1 
Počet tých, ktorí mali vyššiu vyučovaciu povinnosť 0 
Počet PZ, ktorí pracujú na DVP alebo DVČ 29 (+ 62 súťaže) 
 

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Všetci interní pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky.  
Externí pedagogickí  zamestnanci spĺňajú odborné požiadavky.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CVČ 

 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie  
ukončilo 

Vzdelávanie  
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 



Uvádzanie do praxe 2 1 nie 01.09.11 

Vzdelávanie vedúcich 
pedag. zamestnancov 

2 0 áno 12. 10.2011 
9.12.  2011 

 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6. 2012: 
 
Fyzický počet nepedag. zamestnancov 5 

Z toho fyzický počet zamestnancov, ktorí vykonávajú viac kumulovaných činností  
v základnom úväzku 

3 

Počet NZ, ktorí pracovali na kratší prac. úväzok ako je základný úväzok 2 

Počet NZ, ktorí pracovali na vyšší prac. úväzok ako je základný úväzok 0 

Počet NZ, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce alebo činnosti 2 

 
IV. Aktivity CV Č 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ 
 
Názov aktivity  Počet 

účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos   

Deň otvorených dverí  
10. 9. 2011 

40 Cieľom podujatia bolo spropagovať Centrum 
voľného času, predstaviť novú ponuku na šk. r. 
2011/2012.  

  

Vianočná besiedka  
19. 12. 2011 

30 Cieľom podujatia bolo podporiť predvianočnú 
náladu v CVČ a prezentovať rodičom činnosť  
ZÚ Zvonček a Divadielko Červík.  

  

Súťaž – Zázračné gorálky a 
čarovná stavebnica 
14. 2. 2011 

13 Súťaž bola určená žiakom 1. a 2. ročníka  ZŠ a jej 
cieľom bolo rozvíjať samostatnosť a kreativitu 
súťažiacich. 

  

Súťaž v spoločenských hrách 
Dunajský pohár – Osadníci z 
Katanu 
25. 2. 2012 

52 Cieľom podujatia bolo podporiť záujem 
verejnosti o moderné spoločenské hry a vytvoriť 
tak predpoklad k sérii kvalifikačných turnajov v 
rámci  
majstrovstiev Slovenska.  

  

Denný jarný tábor 
20.-24. 2. 2012 

11 Cieľom denného jarného tábora bolo zabezpečiť 
pestrý a zaujímavý  program pre deti v čase 
jarných prázdnin. Tábor prebehol k spokojnosti 
detí aj ich rodičov. 

 

Veľkonočné výtvarné tvorivé 
dielne 
31. 3. 2012 

27 Cieľom podujatia bolo motivovať deti  k  tvorivej 
činnosti v oblasti  tematickej dekoratívnej tvorby 

  

Tvorivé dielne pri príležitosti 
MDD 
26. 5. 2012 

10 Cieľom podujatia bolo rozšíriť príležitostnú 
činnosť centra v špecializovaných  tvorivých 
dielňach s individuálnym prístupom k deťom. 

  



Názov aktivity  Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos   

Art et Musica – medzinárodný 
projekt 
6.-29. 6. 2012 

80 Cieľom projektu bolo zviditeľniť činnosť CVČ, 
umožniť mladým ľuďom verejne sa prezentovať, 
motivovať ich k ďalšej tvorivej činnosti a 
vytvoriť priestor pre medzinárodnú kultúrnu 
spoluprácu. 

  

Výtvarno-turistický letný 
pobytový plenér v Repišti 
1. - 8. 7. 2012 

20 Cieľom výtvarno-turistického letného pobytového 
plenéru bolo umožniť amatérskym výtvarníkom  a 
záujemcom o maľovanie  naučiť sa zaujímavé 
výtvarné techniky a maľovať krajinu pod 
vedením skúsených výtvarníčok. 

  

Denný letný tábor – 1. turnus 
7. -13. 7. 2012 

20 Cieľom denného letného tábora - „Športovo-
turistický“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 

  

Denný letný tábor – 2. turnus 
16. - 20. 7. 2012 

14 Cieľom denného letného tábora „Kreatívneho“ 
bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  program pre 
deti v čase letných prázdnin. Tábor prebehol k 
spokojnosti detí aj ich rodičov. 

  

Denný letný tábor – 3. turnus 
23.- 27. 7. 2012 

22 Cieľom denného letného tábora  „Táborové 
všeličo“  bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 

  

Denný letný tábor – 4. turnus 
30.7.- 3. 8. 2012 

20 Cieľom denného letného tábora  „Táborové 
všeličo“  bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 

  

Denný letný tábor – 5. turnus 
6.8.- 10. 8. 2012 

18 Cieľom denného letného tábora „Turisticko-
športový s lezeckou stenou“ bolo zabezpečiť 
pestrý a športový program pre deti v čase letných 
prázdnin. Tábor prebehol k spokojnosti detí aj ich 
rodičov. 

  

39. Ročník šachového turnaja 
mládeže k 68. výročiu SNP – 
Memoriál Ondreja Rintela 
24.- 27. 8. 2012 

24 
 

Cieľom šachového turnaja bolo pokračovať 
v dlhoročnej úspešnej tradícii, ktorú založil 
šachový majster O. Rintel. Šachový turnaj sa 
stretol so záujmom verejnosti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo 
 

Názov aktivity Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

  

Olympiáda zo slovenského  
jazyka, 4. ročník  
2. december. 2011 
 

13 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Borodáčova. 
Výsledky: 
 1. Ľubomír Kurčák – ZŠ Borodáčova 
 2. Laura Junasová – ZŠ Mierová 
3.Katarína Viskupová – ZŠ Novohradská  

  

Olympiáda v anglickom jazyku 
22. ročník  
17. január 2012 

30 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Rajčianska.  
Výsledky: 
A1 
1. Samuel Záhorčák – SŠ Bachova 
2. Richard Oravkin – SG Bajkalská 
3. Niki Jaško – SŠ Metodova 
A2 
1.  Andrej Kalász – ZŠ Ostredková 
2. Kristián Kaliňák – ZŠ Mierová 
3. Simona Sándorová – SG Bajkalská  

  

Matematická olympiáda, 
61.ročník  kat. Z5, Z9   
25.január 2012 
 

121 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so SŠ 
Bachova. 
Výsledky: 
Kategória Z5 
1. Džino Alexa – ZŠ Medzilaborecká 
2. Ároch Andrej – ZŠ Borodáčova 
3. Vaňo Michal – ZŠ Ostredková  
Kategória Z9 
1. Škrlec Adam – ZŠ Ostredková 
2. Rozsa Michal -  ZŠ Ostredková 
3. Hroboň Matej -  ZŠ Ostredková 

  

Olympiáda v nemeckom jazyku 
22. ročník  
 20. január 2012 

16 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Bieloruská.  
Výsledky: 
kategória 1A 
1. Krupčiaková Lucia – ZŠ Drieňová 
2. Sabová Alexandra – ZŠ Nevädzova 
3. Beláková Martina – SŠ Metodova 

  



Názov aktivity Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

  

kategória 1A 
1. Ema Michaela Weissová – SŠ Novohoradská 
2. Silvia Sýkorová – ZŠ Ostredková 
2. Tatiana Pistlová – ZŠ Bieloruská 
3. Diana Uličná – ZŠ Žitavská  

Dejepisná olympiáda  
4.ročník   
1. február 2012 

34 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom  
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie,  
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so  
ZŠ Vrútocká. 
Výsledky: 
Kategória C 
1. Škrlec Adam – ZŠ Ostredková 
2. Csermák Adam – ZŠ Vrútocká 
3. Jablonická Veronika – ZŠ Vrútocká 
Kategória D 
1. Adamčíková Katarína – ZŠ Mierová 
2. Klinovská Zuzana -  ZŠ Mierová 
3. Halpertová Helena -  ZŠ Vrútocká 
Kategória E 
1. Kováč Dávid – ZŠ Mierová 
2. Andrásová Andrea – ZŠ Vrútocká 
3. Bánska Barbora – ZŠ Vrútocká 
Kategória F 
1. Annisino Alesandro – ZŠ Vrútocká 
2. Deraj Matej – ZŠ Žitavská 
3. Markuseková Andrea – ZŠ Mierová 

  

Šaliansky Maťko  
19. ročník 
26. január 2012 

20 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom  
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie,  
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci  
so ZŠ Železničná.  
Výsledky: 
I. Kategória 
1. Dominik Demjanovič – ZŠ Podzáhradná 
2. Barbora Ázorová – ZŠ Rajčianska 
3. Michaela Franková – ZŠ Železničná  
II. Kategória  
1. Michaela Lučanová – ZŠ Železničná 
2. Karina Holcsiová -ZŠ Podzáhradná  
3. Nikol Pisoňová – ZŠ Medzilaborecká 
III. Kategória  
1. Adam Okruhlica – SŠ Metodova 
2. Ivana Drdáková – ZŠ Železničná  
3. Tamara Michalková – ZŠ Ostredková 

  

Geografická olympiáda  
40.ročník    

130 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom  
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie,  

  



Názov aktivity Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

  

7. február 2012 ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Mierová. 
Výsledky: 
kategória I 
1. Veronika Pálková - ZŠ Mierová 
2. Matej Tomana - SŠ Bachova 
3. Jakub Slaninka - ZŠ Žitavská 
kategória H 
1. Matej Deraj – ZŠ Žitavská 
2. Simona Borovská – ZŠ Drieňová 
3. Jozef Markovič – G Tomášikova 
 
kategória G 
1. Samuel Karaba – SŠ Novohradská 
2. Dávid Kováč – SŠ Mierová 
3. Samuel Záhorčák SŠ Bachova 
 
kategória F 
1. Katarína Adamčíková – ZŠ Mierová 
2. Adam Bočev – ZŠ Drieňová 
3. Daniel Kotas – SŠ Drieňová 
 

kategória E 
1. Matej Bílik – SŠ Bachova 
2. Lukáš Kúšik – SŠ Novohradská 
3. Veronika Volková – SŠ Bachova 
 

Chemická olympiáda  
 48. ročník  
 22. marec 2012 

22 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom  
bol KŠÚ.  
 
CVČ Kulíškova realizovalo podujatie,  
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Podzáhradná  
Výsledky: 
1. Tomáš Figura – ZŠ Borodáčova 
2. Karolína Mendelová – ZŠ podzáhradná 
3. David Královič – ZŠ Drieňová 

  

Fyzikálna olympiáda  
53. ročník  15. marec 2012 

24 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom  
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie,  
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so SŠ 
Bachova. 
Výsledky: 
kategória E 
Dávid Wilsch – SŠ Novohradská 
Lukáš Kúšik – SŠ Novohradská 
Veronika Volková – SŠ Bachova 

  



Názov aktivity Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

  

kategória F  
1. Elena Bitterová – GLN Tomášikova 
2. Šimon Rybár – SŠ Bachova 
3. Erik Moravec – GLN Tomášikova 

Matematická olympiáda  
61.ročník  
 kat. Z6, Z7,Z8   11.apríl 2012 

173  Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom  
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie,  
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so SŠ 
Bachova. 
Výsledky 
Kategória Z6 
1. Jozef Číž – SŠ Novohradská 
    Mária Ďuračková - SŠ Novohradská 
    Monika Machalová - SŠ Novohradská 
    Katarína Osvaldová - SŠ Novohradská 
    Tomáš Hluch - SŠ Novohradská 
Kategória Z7 
1. Samuel Karaba - SŠ Novohradská 
   Magdaléna Bečková - SŠ Novohradská 
   Viktor Szabo - SŠ Novohradská 
   Romana Dršková – GLN Novohradská 
Kategória Z8 
1. Andrea Černíková - SŠ Novohradská 
2. Barbora Mináriková – ZŠ Kulíškova 
    Ivana Majláthová – Nevädzová 2 
    Norbert Jurík – ZŠ Ostredková 14 

  

Slávik Slovenska  
22. ročník 
2. máj 2012 

25 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom  
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie,  
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZUŠ 
Exnárova. 
Výsledky: 
I. kategória 
1. Dorotea Abrman - ZUŠ Exnárova 
2. Nina Bérešová ZŠ - Nevädzová 
3. Hana Jarolínová - ZŠ Rajčianska 
3. Nikolka Hincová - ZŠ Vrútocká 
II. kategória  
1. Paulína Šolcová - ZUŠ Exnárova 
2. Natália Mináriková - SŠ Metodova 
3. Petra Čapová - ZUŠ Sklenárova 
III. kategória  
1. Sofia Minichová - Cultus, a.s. Kaštieľska  
2. Zuzana Skřivánková - ZUŠ Exnárová  
3. Anna Mária Gleb - ZUŠ Sklenárova 

  

Biologická olympiáda  
 46. ročník  

22 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom  
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie,  

  



Názov aktivity Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

  

9.2. - 24.5.2012 ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Mierová. 
Výsledky: 
kategória C 
Teoreticko-praktická časť 
1. Karolína Mendelová -  ZŠ Podzáhradná 51 
2. Katarína Adamčíková - ZŠ Mierová  
Projektová časť 
1. Lucia Svičeková - ZŠ Mierová  
2. Barbora Kanávorová - ZŠ Podzáhradná  
3. Laura Plischkeová - ZŠ Mierová  
kategória D teoreticko-praktická časť 
1. Rebeka Bereczová - ZŠ Mierová  
2. Martin Šulek -  ZŠ Podzáhradná  
3. Lenka Lutherová - ZŠ Rajčianska  
kategória D projektová časť 
1. Adam Kölösi -  ZŠ Podzáhradná  
2. Martin Šulek - ZŠ Podzáhradná  
3. Rebeka Bereczová - ZŠ Mierová  
kategória E 
Odbornosť - botanika 
1. Romana Jurigová - ZŠ Rajčianska  
2. Dominika Takáčová - ZŠ Medzilaborecká  
3. Terézia Zborníková - ZŠ Medzilaborecká  
Odbornosť – zoológia 
1. Viktória Dallemulová - ZŠ Rajčianska  
 
Odbornosť – geológia 
1. Martina Mišáková - ZŠ Bieloruská  
2. Ivan Zátopek - ZŠ Bieloruská  

Hviezdoslavov Kubín  
55. ročník 
23. marec 2012 

70 
 
 

Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom  
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie,  
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so 
ZŠ Kulíškova. 
Výsledky 
I. kategória próza 
1. Júlia Čerňanská - ZŠ Žitavská  
2. Marian Parajko - ZŠ Novohradská 
3. Samuel Kromka - ZŠ Rajčianska 
I. kategória poézia 
1. Tereza Heftyová - ZŠ Novohradská 
2. Michaela Reimannová - ZŠ Kulíškova 
3. Nina Rozvadská - ZŠ Medzilaborecká  
II. kategória próza 
1. Patrícia Antalová - ZŠ Žitavská  
2. Sáva Ondriaš - ZŠ Mierová  

  



Názov aktivity Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

  

3. Martina Kocianová - SZŠ Dudvážska 
II. kategória poézia 
1. Matej Martinák - Gym. Bajkalská  
2. Alžbeta Peruňská - ZUŠ sv. Cecílie 
Chlumeckého 
3. Jakub Forro - ZŠ Kulíškova  
III. kategória próza  
1. Silvia Sýkorová - ZŠ Ostredková  
2. Lujza Hostačná - SŠ Metodova  
3. Nina Wolfová - ZŠ Drieňova 
III. kategória poézia 
1. Adam Štefunko - SŠ Bachova  
2. Ema Fajnorová - ZŠ Kulíškova 
3. Ela Krchnavá - ZŠ Vrútocká 

Európa v škole  
59. ročník 
26.  marec 2012 

48 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu.  
Výsledky: 
Kategória 211 
1. Laura Lőrincová - ZŠ Drieňová 
2. Peter Majerčák - ZŠ Podzáhradná 
3. Ema Ďuricová - ZŠ Medzilaborecká 
Kategória 221 
1. Jakub Hinca - ZŠ Medzilaborecká 
2. Marko Pakróczy - ZŠ Rajčianska 
3. Laura Stepanovičová - ZŠ Podzáhradná 
Kategória 231 
1. Nino Gál - ZŠ Drieňová 
2. Nikol Kollárová - ZŠ Medzilaborecká 11 
3. Tímea Bahurinská - ZŠ Medzilaborecká 11 
Kategória 221 ang. 
1. Stano Száras Gym. Tomášíkova 
2. Rebeca Albertová – Sophia Petrovská Gym. 
Tomášíkova 
3. Filip Cích - Gym. Tomášíkova 
Kategória 231 ang. 
1. Laura Bianka Balažicová - Gym. Tomášikova 
2. Katarína Šuchterová - Gym. Tomášikova 

  

Florbal 
kategória: mladšie žiačky  
 13.12.2011 

38 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so  ZŠ 
Mierová. 
Výsledky: 
1. ZŠ Ostredková 
2. ZŠ Mierová A 
3. ZŠ Mierová B 

  



Názov aktivity Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

  

Florbal 
kategória: mladší žiaci  
 21. - 23. 11.2011 

58 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci 
so ZŠ Žitavská. 
Výsledky: 
1. ZŠ Žitavská 
2. ZŠ P. Marcelyho 
3. SŠ Metodova 

  

Florbal 
kategória: staršie žiačky   
12.12.2011 

25 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci 
so SŠ Bachova. 
Výsledky: 
1. SŠ Bachova 
2. ZŠ Ostredková 
3. SŠ Metodova 

  

Florbal 
kategória: starší žiaci  
 8. - 15.11.2012 

98 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci 
so ZŠ Žitavská.  
Výsledky: 
1. SŠ Bachova 
2. G L. Novomeského 
3. SŠ Metodova 

  

Hádzaná 
kategória: dievčatá  
 14.6.2012 

30 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci 
so ZŠ Železničná. 
Výsledky: 
1. ZŠ Kulíškova 
2. ZŠ Železničná 
3. ZŠ Mierová 

  

Hádzaná 
kategória: chlapci   
10.5.2012 

31 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci 
so ZŠ Železničná. 
Výsledky: 
1. ZŠ Rajčianska 
2. ZŠ Železničná 
3. ZŠ Mierová 

  

Malý futbal 
kategória: chlapci   
28.11. - 1.12.2011 

91 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci 
so ZŠ Železničná. 

  



Názov aktivity Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

  

Výsledky: 
1. ZŠ Železničná 
2. SG Bajkalská 
3. ZŠ Podzáhradná 

Malý futbal  
kategória: dievčatá 
 2.12.2011 

24 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci 
so ZŠ Železničná. 
Výsledky: 
1. ZŠ Železničná 
2. SŠ Bachova 
3. ZŠ Biskupická 

  

Vybíjaná mladších žiačok 
 3. - 4. 5.2012 

122 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci  
so ZŠ Podzáhradná/ ZŠ Mierová.  
Výsledky: 
1. ZŠ Kulíškova 
2. ZŠ Rajčianska 
3. ZŠ Podzáhradná 

  

Basketbal 
kategória: starší žiaci 
12.4.2012 

16 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci 
so ZŠ Kulíškova.  
Výsledky: 
1. ZŠ Podzáhradná 
2. ZŠ Kulíškova 

  

Basketbal  
kategória: staršie žiačky  
29.5.2012 

19 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci  
so ZŠ Kulíškova. 
Výsledky: 
1. ZŠ Kulíškova A 
2. ZŠ Železničná 
3. ZŠ Kulíškova B 

  

Vianočné tvorivé dielne, 
Justiho sieň Primaciálneho 
paláca, 16. -18. 12. 2011 

300 
(odhadom) 

Podujatie bolo organizované Magistrátom hl. 
mesta Bratislavy, CVČ sa aktívne podieľalo na 
vianočných tvorivých dielňach (drotárska tvorba, 
tvorba z papiera, dekoratívne balenie darčekov, 
výroba vianočných ozdôb) , celkom bolo 
zapojených 6 pedagogických zamestnancov. 

  

Deň otvorených dverí - 
Bratislava pre všetkých 
 

36 
(z CVČ) 

Cieľom bolo zapojiť deti a mládež CVČ do 
podujatia Bratislava pre všetkých, a tým aj 
spropagovať činnosť centra. Na podujatí aktívne 

  



Názov aktivity Počet 
účastníko
v 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

  

participovali členovia ZÚ Železniční modelári, 
Šachového krúžku, folklórneho súboru Lipa a 
pracovníci CVČ v kreatívnych tvorivých 
dielňach. 

Šachový turnaj začiatočníkov 
4. 4. 2012 

7 Cieľom bolo zapojiť deti zo šachových krúžkov  
CVČ do šachového turnaja pre začiatočníkov. 

  

Veľkonočný turnaj šachových 
nádejí 
15. 4. 2011 

9 Cieľom bolo zapojiť deti zo šachových krúžkov  
CVČ  do veľkonočného šachového turnaja. 

  

Majstrovstvá SR žiakov 
družstiev a jednotlivcov v 
šachovom turnaji 
11.-13. 5. 2012 

2 Na majstrovstvách SR sa umiestnili na 
popredných miestach dvaja žiaci zo šachového 
krúžku CVČ – Doprastav. 
Mladší žiaci: Marek Karas 3. miesto 
Starší žiaci: Igor Lintner 3. miesto 

  

Študentský parlament  
6. 6. 2012 

1 (za CVČ 
Kulíškova) 

Spojené stretnutie členov študentského 
parlamentu centier voľného času 

  

 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov CVČ 

 

Vyzývateľ na 
predkladanie 
projektu 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Hlavné mesto SR 
Bratislava 
Ars Bratislavensis 

Art et Musica  
2012 

Cieľom projektu bolo zviditeľniť 
činnosť CVČ, umožniť mladým 
ľuďom verejne sa prezentovať, 
motivovať ich k ďalšej tvorivej 
činnosti a vytvoriť priestor pre 
medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. 

Termín začatia 
realizácie: 6. jún 
2012 
Termín ukončenia 
výstavy: 29. jún 
2012 

 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
V školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná žiadna kontrola. 

 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly 
 
Na základe poverenia na výkon kontroly č. 16/2011 zo dňa 8. 12. 2011 vykonal útvar 
mestského kontrolóra v čase od 16. 12. 2012 do 6. 2. 2012 komplexnú kontrolu dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami. Výsledky kontroly a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov boli 
zverejnené na webovej stránke CVČ a prerokované na zasadnutí  MsZ hl.m. SR dňa 27. 9. 
2012.  

 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 



 
Priestorové podmienky centra sú stiesnené, avšak fungovanie zariadenia nie je ohrozené. 
Vedenie centra sa musí s týmito stiesnenými podmienkami vyporiadavať na dennej báze 
a riešiť kapacitné problémy takým spôsobom, aby miestnosti boli využívané multifunkčne, 
prípadne riešiť nedostatok priestorových možností prenájmom miestností v iných zariadeniach 
ZŠ Ostredkova, SOS Svätoplukova), čo má vplyv aj na celkový rozpočet zariadenia. Vedenie 
však predovšetkým hľadá alternatívne formy spolupráce s takými právnickými osobami (Šport 
hrou o. z., Doprastav, SOŠ obchodu a služieb Sklenárova) formou bilaterálnych dohôd 
obojstranne výhodných, kde vznikajú možnosti na šetrenie finančných prostriedkov na 
prenájom miestností.V školskom roku 2011/12 bola urobená rekonštrukcia v herni CVČ. 
Priestor sa novou priečkou rozdelil tak, aby z prechodnej miestnosti bola urobená neprechodná 
a vhodná pre nerušenú realizáciu záujmových útvarov. 

Nedostatkom  budovy je hlavne miestnosť riaditeľky CVČ, ktorá je tmavá (stromy v okolí) a 
vyžaduje si celodenné osvetlenie. Najväčším nedostatkom je vlhnutie stien a pleseň v tejto 
miestnosti, ktoré sú  pravdepodobne zapríčinené nedostatočnou izoláciou pri rekonštrukčných 
prácach v roku 2010. S oddelením OTZ sa vedú rokovania ohľadne odstránenia tejto vážnej 
závady. 
 Počas krátkej existencie centra v nových priestoroch na Kulíškovej ulici sa podarilo 
vedeniu zabezpečiť materiálno - technické fungovanie jednotlivých záujmových útvarov 
a prevádzky na štandardnej úrovni. Centrum má vytvorenú vlastnú intranetovú sieť a 
telefónnu ústredňu. Pre výtvarné záujmové útvary bola zakúpená vypaľovacia pec z fondu 
Občianskeho združenia pri CVČ, ktorá bola využívaná počas celého školského roka. Finančné 
prostriedky získané od rodičov v roku 2011 boli v sume 3.249,96 €. 

 
Za účelom znižovania finančného deficitu CVČ, vedenie poskytovalo krátkodobé prenájmy 
nasledovne: 

 
nájomca termín  
Šimkovičová Dagmar 24.05.2012 
Somorovská Alexandra 10.05.2012 

Šimkovičová Dagmar 26.04.2012 
Šimkovičová Dagmar 29.03.2012 
Šimkovičová Dagmar 18.02.2012 

ZUŠ Exnárová 
3.9.2011 - 
30.6.2012 

Šimkovičová Dagmar 24.11.2011 
Šimkovičová Dagmar 27.11.2011 

Čahojová Jana 
13.9.2011 - 
3.10.2011 

 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského 
zariadenia v roku 2011: 

 
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta 175183,00 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné 13195,06 
Nájomné 396,50 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy  0,00 
Iné (úroky, dobropisy, 2688,39 
Dotácia na súťaže 2194,00 
 



IX. Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja ŠK na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 
Cieľom koncepčného zámeru pre školský rok 2011/12 bolo: 
 
I.  Zlepšiť materiálno-technické vybavenie CVČ 
 
1. Skontrolovať a prípadne vymeniť staré radiátory.  
Vzhľadom na to, že realizácia prác bola ohodnotená na sumu 11.200 €, ktorá by značne 
ovplyvnila rozpočet na bežné výdavky, požiadavka bola presunutá na rok 2013 do 
kapitálových výdavkov. 
 
2. Skontrolovať a prípadne rekonštruovať starý elektrický okruh 
Požiadavka bola presunutá na rok 2013 do kapitálových výdavkov. 
 
3. Zabezpečiť montáž ochranného žľabu 
Práce boli vykonané. 
 
4.Vybudovať bezbariérový prístup 
Práce neboli zatiaľ  realizované a sú v stave riešenia. 
 
II. Stabilizovať pracovný kolektív individuálnymi rozhovormi so zamestnancami 
Koncom roka 2011 sa uskutočnili individuálne pohovory so zamestnancami a boli urobené 
opatrenia na zlepšenie pracovnej atmosféry na pracovisku. V priebehu školského 2012 sa 
uskutočnilo niekoľko ďalších individuálnych pracovných pohovorov so zamestnancami, ktoré 
mali za cieľ zlepšenie organizácie práce a stabilizovanie pracovného kolektívu. 
 
III.  Rozšíri ť spoluprácu so základnými školami, materskými školami a inými školskými 
zariadeniami a organizáciami v územnej pôsobnosti 
CVČ rozvinulo spoluprácu s ŠKD v druhom bratislavskom obvode v oblasti výtvarnej 
výchovy v rámci záujmového útvaru Šikovníček a pripravilo koncepciu ďalšej spolupráce 
v oblasti prvej pomoci a dopravnej výchovy pre tieto zariadenia a MŠ. 
 
IV.  Rozšíriť ponuku záujmových útvarov 
Keďže cieľom zariadenia je „vybudovať moderné a flexibilné centrum voľného času pre 
všetky cieľové skupiny z hľadiska vekovej a socio-ekonomickej štruktúry, ktoré reaguje na 
ich potreby v oblasti organizovania voľnočasových aktivít“, centrum pružne reagovalo na 
potreby a záujem verejnosti v priebehu školského roka a otvorilo záujmové útvary (Art klub 
a Návrhárka), o ktoré verejnosť prejavila záujem. 
 
V. Reštrukturalizovať organizovanie letných táborov formou tematizácie 
Organizovanie letných denných táborov (5. turnusov) bolo uskutočnené formou tematizácie. 
Jednotlivé denné turnusy boli programovo zamerané na špecifické okruhy tak, aby rodičia 
mali možnosť vybrať pre svoje dieťa tábor podľa záujmu dieťaťa. Denné letné tábory sa 
u verejnosti stretli s veľkým ohlasom a centrum nezaznamenalo žiadne kritické ohlasy. 
Jedinou nevýhodou pri organizácii letných turnusov je malá kapacita zariadenia, takže počet 
detí v denných letných táboroch musel byť limitovaný. Centrum uskutočnilo aj pobytový 
výtvarný plenér v Repišti. 
 



 Poskytovať priebežnú pedagogickú prax pre poslucháčov VŠ s pedagogickým 
zameraním. Centrum poskytlo v roku 2011/12 priebežnú prax 3 študentom VŠ. 
 
 
Vypracovať projekty pre zlepšenie materiálno-technických možností CVČ 
Celkom vedenie CVČ vypracovalo 2 projekty na zlepšenie materiálno-technických možností 
CVČ.  
 
X. Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

 

Silné stránky CVČ Kulíškova: 
- rekonštruovaná budova – príjemné prostredie 
- pekná lokalita – priaznivý vplyv na verejnosť 
- intranetové vybavenie – ľahká komunikácia v rámci CVČ 
- počítačové vybavenie umožňujúce komunikáciu 
- menšia budova CVČ umožňujúca šetrenie energií 
- dobré vybavenie výtvarnej miestnosti 
- dopyt po výtvarných záujmových útvaroch 
- v okolí saturácia škôl a školských zariadení 
- akceptovateľná cena za záujmové útvary 
- priaznivá socioekonomická štruktúra obyvateľstva v lokalite 
- dostupnosť a prístup k budove (MHD, parkovanie, doprava) 
- maximálne vyťaženie priestorov – efektivita 
- v okolí sú administratívne budovy a centrá 

 
Slabé stránky CVČ Kulíškova: 

- potreba zapracovania dvoch nových zamestnancov   
- chýba bezbariérový prístup, úloha je v stave riešenia 
- nedostatočná priestorová kapacita pre šport, centrum hľadá alternatívne formy spolupráce 

s inými právnickými osobami za účelom zníženia nákladov na prenájom miestností pre 
šport 

- nízka mzdová úroveň interných aj externých pracovníkov, vedenia hľadá alternatívne 
formy motivácie zamestnancov  

- interaktívny web , úloha je v stave riešenia 
 
Príležitosti CVČ Kulíškova: 

- hľadanie nových partnerov 
- využitie vonkajších priestorov 
- možnosť vstupu na nové „trhy“ 
- orientácia na tradičné remeslá 
- participácia na projektoch prevencie proti látkovým a nelátkovým závislostiam 
- popularizácia vedy, hudby, zdravého životného štýlu, divadla 

 
Riziká CVČ Kulíškova: 

- riziko nadmerného administratívneho zaťaženia zo strany zriaďovateľa 
- odstraňovanie postrekonštrukčných závad 
- znižovaním prevádzkových nákladov hrozí znižovanie kvality služieb 

 



Návrh opatrení 
Vychádzajúc zo slabých stánok CVČ je nutné urobiť tieto opatrenia: 

- doriešiť dobudovanie bezbariérového vchodu do budovy CVČ 
- hľadať možnosť ďalších detašovaných pracovísk, ktoré by boli finančne nenáročné 
- hľadať alternatívne formy motivácie a odmeňovania zamestnancov 
- hľadať možnosti pri zavedení interaktívneho technického zabezpečenia v spoločenskej 

miestnosti/zasadačke 
- hľadať možnosti na dofinancovanie materiálno-technického vybavenia CVČ 

vyplývajúceho z koncepcie CVČ 
- zapracovať dvoch nových zamestnancov  
 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Kontroly: 
a) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava 
Dátum kontroly: 23. 2. 2012 
Hygienická kontrola bola zameraná na prebiehajúci jarný prímestský tábor. 
Záver: bez pripomienok 
 
b) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava      
Dátum kontroly: 1.8. 2012 
Hygienická kontrola bola zameraná na prebiehajúci letný prímestský tábor. 
Záver: bez pripomienok 
 
c) Následná finančná kontrola 
Dátum kontroly: 16. 12. 2011 – 10. 2. 2012Závery: boli zverejnené na webovej stránke CVČ: 
www.cvckuliskova.skDňa 13. 2. 2012 bola zvolaná porada, na ktorej boli zamestnanci CVČ 
oboznámení s výsledkami následnej finančnej kontroly a zisteniami z nej vyplývajúcich. Dňa 
5. 6. 2012 bola spísaná  správa o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov    zistených 
následnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Združením rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) – OZ CVČ Dátumy zasadnutí a témy rokovaní 
OZ CVČ:Na plenárnom zasadnutí dňa 26.09.2011 boli kontrolované úlohy zo zasadnutia 
aktívu OZ zo dňa 30.05.2011, bola predložená výročná správa o hospodárení za šk. rok 
2010/2011. Rokovalo sa o návrhu na zvýšenie členského príspevku na školský rok 2011/2012 
na výšku 10 € a súčasne sa riešil návrh rozpočtu na šk. rok 2011/2012. Z dôvodu vzdania sa 
funkcie pôvodnej predsedníčky  OZ,  predmetom zasadnutia bola voľba nového predsedu OZ. 
Zmeny štatutárnych orgánov boli na Ministerstve vnútra SR oznámené dňa 20.10. 2011. 
Nakoľko v čase plenárneho zasadnutia neboli ešte známe všetky príjmy do OZ, plenárna 
schôdza schválila rámcový rozpočet na školský rok 2011/2012 podľa nasledovných zásad: 

1. výdavky na krúžkovú činnosť – max. 50 % z príjmov 
2. výdavky na vybudovanie bezbariérového prístupu do CVČ – max. 40 % príjmov 

ako spoluúčasť s CVČ 



Vyššie uvedené schválené výdavky na krúžkovú činnosť pre školský rok 2011/12 boli 
čerpané iba vo výške 162,73 €, nakoľko pre nasledujúci školský rok je požiadavka zakúpiť 
grafický lis pre potreby ZÚ a práčku.  
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami: 
CVČ 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 Jurkoviča pri zariadení posilňovne CVČ, 
- OZ Scene pri tvorbe programu na Dni Bratislavy, 
- ZUŠ Exnárova 6 pri využívaní priestorov CVČ na základe zmluvy o nájme/ propagácia, 
- ZŠ Kulíškova pri poskytovaní stravovania zamestnancom CVČ/propagácia aktivít CVČ. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami a  magistrátom: 
Spolupráca CVČ s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát“) v  školskom 
roku 2011/12 bola intenzívna. 
Boli to predovšetkým pravidelné rokovania s pracovníkmi  oddelenia kultúry, školstva a 
športu magistrátu. Taktiež boli veľmi časté rokovania s OTZ magistrátu pri riešení 
materiálno-technických problémov CVČ (odstraňovanie vzniknutých post-rekonštrukčných 
závad, zatepľovanie, dokončenie fasády a pod.). V neposlednom rade prebiehali aj intenzívne 
jednania s pracovníkmi finančného oddelenia magistrátu pri riešení finančných požiadaviek 
v súvislosti s rozpočtom a materiálno-technickými požiadavkami. 
Počas školského roka prebiehali pravidelné stretnutia s riaditeľmi bratislavských CVČ so 
zástupcami magistrátu. Tieto porady boli vecné a prospešné. 
Rokovaniami sme rozvinuli možnosť propagácie aktivít CVČ v priestoroch Miestneho úradu 
Bratislava-Ružinov. 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného 

času Hlinícka 3, Bratislava za školský rok 2011/2012 
 
I. Základné informácie o centre voľného času (ďalej len „centrum/CVČ“) 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Názov školského zariadenia: Centrum voľného času 
Adresa: Hlinícka 3, 831 54 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/44889179  
fax: 02/44889179 
webové sídlo www.cvcba3.sk 
e-mail:cvc3@zutom.sk 

 
b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia 
Riaditeľ/štatutárny zástupca organizácie: PhDr. Július Selecký 
Volebné obdobie: piate 
Ďalší vedúci zamestnanci s určením ich funkcie: 
Zástupkyňa riaditeľa:   Mgr.Veronika Gondoľová 



Vedúca hospodárskeho oddelenia: Darina Tichá 
 
c) Údaje o Rade CVČ, Hlinícka 3 (ďalej len „rada/rada CVČ“) 
Rada  CVČ je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy 
členov záujmových útvarov, rodičov, pedagogických a nepedagogických  zamestnancov 
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov 
CVČ z pohľadu školskej problematiky. 
Členovia rady CVČ: 
 

1. Viera Krajčovičová, delegovaná za pedagogických zamestnancov CVČ 
2. Bc. Jana Bertová, delegovaná za pedagogických zamestnancov CVČ 
3. Darina Tichá, delegovaná za nepedagogických zamestnancov CVČ 
4. Ján Budaj, delegovaný za zriaďovateľa 
5. Ing. Erika Pisarčíková, delegovaná zriaďovateľa 
6. .Ing. Ján Longa, delegovaný za rodičov 
7. Michaela Múčková, delegovaná za rodičov 

 
Zasadnutia rady prerokovali materiály v školskom roku 2011/2012: 

- Plán činnosti CVČ na školský rok 2011/2012 
- Návrh rozpočtu na rok 2012 
- Príspevky za činnosť ZÚ s návrhom diferencovať ich výšku podľa finančnej 

náročnosti jednotlivých záujmových útvarov, čo v súčasnosti nebolo možné 
vzhľadom na stanovenie výšky príspevkov všeobecne záväzným nariadením 
zriaďovateľa. 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ za 
školský rok 2011/2012 

 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa  
 
Pedagogická rada je poradným  orgánom  riaditeľa, jej členmi sú riaditeľ, jeho zástupkyňa 
a pedagogickí zamestnanci. Pedagogická rada prerokováva  všetky zásadné pedagogické 
dokumenty a opatrenia týkajúce sa vzdelávania. 
Zasadala a prerokovala: 
5. 9. 2011  Vyhodnotenie letnej prázdninovej činnosti 

Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach CVČ za školský rok 2010/2011 
Informácie o činnosti CVČ v novom školskom roku 2011/2012 

 
19. 10. 2011 Vyhodnotenie kontroly pedagogickej dokumentácie 

Prerokovanie štruktúry kariérových pozícií pedagogických zamestnancov 
Prerokovanie Plánu práce  CVČ na školský rok 2011/2012 

 
18. 1. 2012 Vyhodnotenie polročnej výchovno-vzdelávacej  činnosti 

Prerokovanie inovovaného autoevalvačného dotazníka pedagogických 
zamestnancov CVČ 

  
 02. 5. 2012 Prerokovanie priorít CVČ 

Prerokovanie vnútorného predpisu o prideľovaní kreditov 
Voľby pedagogických zamestnancov CVČ do rady CVČ 



 
20. 6. 2012 Vyhodnotenie školského roku 2011/2012 

Informácia o akciách pre seniorov  
Informácie o letnej prázdninovej činnosti  

 
II. Údaje o deťoch v CVČ  
a)  Údaje o počte účastníkov priamej činnosti  
Priama výchovná činnosť je pravidelná činnosť v záujmových útvaroch vykonávaná formou 
krúžkov, súborov, kurzov a klubov. 
 
Počet záujmových útvarov (ZÚ): k 15. 9. 2011 - 79 

k 30. 6. 2012 - 88 
z toho pre deti do 15 rokov:    k 15. 9. 2011 - 68 

k 30. 6. 2012 - 77 
Počet členov v  ZÚ:      k 15. 9. 2011 - 1177 

k 30. 6. 2012 - 1296 
z toho do 15 rokov:   k 15. 9. 2011 - 1043  

k 30. 6. 2012 - 1055 
 
Názvy jednotlivých záujmových útvarov a počet detí v nich: 
Názov:     k 15. 9. 2011  k 30. 6. 2012 
Keramické    429   429 
Tvorivý ateliér   15   15 
Tvorivé dielne    13   15 
Malý Picasso    14   20 
Domček    27   23 
Moderné tance   60   83 
Country tance    50   50 
Brušné tance    13   12 
Mažoretky    15   20  
Počítačové    42   26 
Leteckí modelári   14   2 
Železniční modelári   27   27 
Basketbalový    15   15 
Baseballový    150   50 
Gymnastické    45   50 
Karatistické    132   210 
Hidari     41   45 
Volejbalové      49   49 
 
 
b)Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2011/2012  
Príležitostná záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou činnosti centra, ktorej cieľom je 
viac priblížiť činnosť zariadenia širokej verejnosti.  
 
Počet podujatí, akcií: 125 (Pozri časť IV.) 
 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 9407  
- z toho účastníkov do 15 rokov: 8888 
  



Letná prázdninová činnosť 
 

Prázdninová činnosť je prirodzeným pokračovaním činnosti CVČ počas školského 
roka. 
V školskom roku 2011/2012  pripravilo centrum pre deti počas letných prázdnin jeden 
pobytový tábor pre členov karatistických záujmových útvarov v Skalke pri Kremnici  a 5 
denných táborov v CVČ na Hliníckej ulici. 
Pobytový tábor v Skalke pri Kremnici sa konal od 14. júla do 21. júla 2012 a bol určený 
členom karatistických ZÚ z CVČ. Zúčastnili sa ho 40 členovia záujmových útvarov v karate. 
Od 23. 7.  do 24. 8. boli v CVČ na Hliníckej ulici v čase od 7,30 h do 17,00 h zabezpečené 
štyri týždenné pobyty pre detí vo veku od 6 do 15 rokov, na ktorých sa zúčastnilo 170 deti. 
Program pobytu bol pestrý, deti sa zúčastnili vychádzok do prírody, rôznych 
športovýchaktivít na športovom ihrisku v Ružinove a v Krasňanoch, na 
kúpaliskuv Krasňanoch,pracovali s hlinou v keramickom krúžku, v počítačovom a  
tanečnomkrúžku. Raz v týždni sa deti zúčastnili celodenného poznávacieho výletu do okolia 
Bratislavy.V Stupave navštívili Biofarmu Príroda, kde sa deti oboznámili s hospodárskymi 
zvieratami a so životom na dedine, povozili sa na drevenom koči ťahanom ťažným koňom, 
zahrali sa na ihrisku v areáli farmy. V jaskyni Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou 
na západnom Slovensku, si deti pozreli čarokrásnu kvapľovú výzdobu. Vo Hvezdárni 
a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci sa deti pútavou  rozprávkovou formou  oboznámili 
s najbližšími vesmírnymi telesami, Slnkom a Mesiacom, hviezdami a rôznymi súhvezdiami 
v podobe zvieratiek. Deti si pozreli oblohu cez Hubblov Vesmírny ďalekohľad  NASA/ESA. 
Na  hrade Červený Kameň deti videli hradný palác, salle terenu, hradnú historickú lekáreň, 
zbierku zbraní, obranný systém zo 17. storočia, pivnice, sokoliarsky dvor Astur s najväčšou 
kolekciou dravých vtákov, náučný park na sokoliarskom dvore a letové ukážky 
s predvádzaním dravcov. Aj v ZOO sa deti oboznámili s rôznymi druhmi exotických zvierat 
a tiež s Dinoparkom, kde sú mohutné modely dinosaurov. 
Poplatok za týždenný pobyt dieťaťa bol 40  €, z ktorého sa platili vstupenky na kúpalisko, do 
múzeí, farmy, jaskyne, hvezdárne, poistenie, pitný režim, náklady na dopravu, na 
spotrebný materiál a obedy, ktoré boli zabezpečené v Združenej strednej škole polygrafickej 
na Račianskej ulici.  
Celkom sa na letnej  prázdninovej činnosti v CVČ zúčastnilo 210 deti. 
 
 
 
Počet zorganizovaných táborov počas školského roka: 0 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 0 
- z toho účastníkov do 15 rokov: 0 
 
Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin: 6 
Počet účastníkov v prímestských letných táboroch: 210  
- z toho účastníkov do 15 rokov :210 
 
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 1 
Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavy: 40   
- z toho účastníkov do 15 rokov: 40 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci 
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Estetické odd. 4 4 0 0 2 

Spoloč.-vedné odd. 4 4 1 0 2 

Technické odd. 3 3 0 0 2 

Športové odd. 7 7 1 0 4 

Spolu: 18 
 

18 2 0 10 

 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogických 
činností ( riaditeľ CVČ – prvá atestácia, funkčné vzdelávanie, zástupkyňa riaditeľa – prvá 
atestácia, funkčné vzdelávanie, pedagogickí zamestnanci s prvou atestáciou (1), II. stupeň 
vysokoškolského  vzdelávania a DPŠ (2),  I. stupeň vysokoškolského vzdelávania a DPŠ (2),  
úplné stredoškolské vzdelávanie (1). 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania: 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie  
ukončilo 

Vzdelávanie  
trvá 

Vzdelávanie  
začalo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 

Priebežné 0 0 0 0 
Špecializačné inovačné 1 0 1 1 
Špecializačné kvalifikačné 1 0 1 1 
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

2 0 2 2 

 
V školskom roku 2011/2012  jeden pedagogický zamestnanec CVČ navštevoval špecializačné 
kvalifikačné vzdelávanie,  jeden si dopĺňal funkčné vzdelávanie a dvaja začali navštevovať 
funkčné inovačné vzdelávanie. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6.2012 
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IV. Aktivity CV Č 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo naše centrum: 

Názov aktivity Počet 
účastní
kov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Vianočný turnaj v mini futbale 350 Deti si rozvíjali svoje športové schopnosti 

Deň športu 150 Pochopenie významu pravidelného pohybu 
Súťaž v karate 856 Deti si rozvíjali svoj športový talent 

Súťaž vo vybíjanej 100 Deti účelne využívali svoj voľný čas 

Stolnotenisový turnaj 75 Rozvíjanie  schopností  detí 

Futbalový turnaj k MDD 130 Relaxovanie pravidelným cvičením a pohybom 

Turnaj v hádzanej 115 Podporovanie záujmu detí o šport 

Futbalový turnaj mládeže 125 Rozvíjanie športového talentu a schopností 

Súťaž na korčuliach In line 350 Pochopenie významu pravidelného pohybu 

Frolbalový turnaj 270 Pestovanie kladného vzťahu detí  k športu 

Mc Donald COP  76 Rozvíjanie  športového talentu a schopností detí 

Jednota COOP 136 Rozvíjanie športových schopností detí 

Rybárske preteky 40 Účelné využívanie voľného času detí a mládeže  

OK Matematickej olympiády 149 Vzbudzovanie a podporovanie záujmu žiakov  
 k samostatnej tvorivej činnosti 

OK Fyzikálnej olympiády 27 Vytváranie konkurenčného prostredia na vzájomné 
porovnávanie schopností detí 

OK Chemickej olympiády 15 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK Biologickej olympiády 43 Vedenie žiakov k samostatnej a tvorivej činnosti 

OK Geografickej olympiády 49 Vyhľadávanie talentovaných žiakov pre odbornú  
a vedeckú prácu, rozvíjanie ich tvorivosti 



Názov aktivity Počet 
účastní
kov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

OK Dejepisnej olympiády 37 Pestovanie kladného vzťahu žiakov  k  histórii  
s dôrazom na dejiny Slovenska 

OK Pytagoriády 93 Rozvíjanie kreatívneho myslenie a schopnosti logicky 
interpretovať získané výsledky 

OK Olympiády v angl. jazyku 23 Prehlbovanie, rozširovanie a upevňovanie 
komunikačných zručností žiakov v anglickom jazyku 

OK Olympiády v nem. jazyku 5 Zvyšovanie záujmu žiakov o štúdium cudzích jazykov 

OK Európa v škole 156 Rozvíjanie tvorivých schopností detí 

OK Slávik Slovenska 30 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK Hviezdoslavov Kubín 69 Vytváranie priestoru na rozvoj  tvorivých schopností 
detí 

OK Na bicykli bezpečne 4 Príprava detí na pohyb v cestnej premávke 

OK Šaliansky Maťko 31 Vytváranie konkurenčného prostredia pre žiakov 
 na vzájomné porovnávanie svojich schopností 

OK v stolnom tenise 61 Rozvíjanie športového talentu žiakov 

OK v mini futbale 350 Zvyšovanie záujmu žiakov o pohyb 

OK v cezpoľnom behu 140 Prispievanie k vyhľadávaniu športových talentov 

OK vo vybíjanej  150 Pestovanie kladného vzťahu žiakov k športu 

OK v atletike 120 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK v hádzanej 115 Rozvíjanie športového talentu žiakov 

OK v gymnastike 95 Vzbudzovanie záujmu žiakov o šport 

KK v malom futbale 270 Pestovanie kladného vzťahu k športu 

Medzinárodný deň detí 120 Účelné využívanie voľného času detí 

OK a KK COOP Jednota 136 Pestovanie kladného vzťahu detí a mládeže  k športu 

Spolu: 37 5061  

   

 
 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa naše centrum zapojilo:   
 

Aktivity Počet 
účastníkov 

Umiestnenie žiakov 

a) Súťaže:   
Súťaž v mod. tanci, Malacky 39 2. a 3. miesto 
ME v mod. tanci, Maďarsko 40 2x1.miesto, 3x2.miesto, 3. miesto 

Medzinár. súťaž v MT, ČR 42 2x 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto 

Medzinár. súťaž v MT, ČR 
„Športom proti drogám“ 

39 3x1. miesto, 2. miesto 



Aktivity Počet 
účastníkov 

Umiestnenie žiakov 

Súťaž v MT, Bratislava 
„Pohyb bez bariér“ 

38 4. miesto 

Súťaž v MT, „Senecká dúha“ 29 2. a 4. miesto 

Súťaž v MT, Žilina 42 2x2. miesto, 3. miesto 

Súťaž v MT, Bratislava 42 2x1. miesto, 2x2. miesto, 3. miesto 

Majstrovstvá sveta kadetov 
a juniorov v karate, Malajzia 

1  

Majstrovstvá Európy juniorov 
a kadetov v karate, Azerbajdžan 

1  

Medzinárodný turnaj mládeže 
v karate, Luxembursko 

32 3. miesto 

Medzinárodný turnaj juniorov 
v karate, Chorvátsko 

35 3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov v karate, Budapešť  

49 2x1. miesto, 3x2. miesto, 4x3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov v karate, Berlín 

47 1. miesto, 3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov v karate, Poprad 

64 5x1. miesto, 2x2. miesto, 4x3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov v karate, Odry, CZ 

73 9x1. miesto, 6x2. miesto, 10x3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov, juniorov v karate, 
Ústi nad  Labem, CZ 

88 2x1. miesto, 2x2. miesto, 4x3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov v karate, Ústi n. 
Orlici, CZ 

64 1. miesto, 3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov, juniorov v karate, M. 
Boleslav, CZ 

78 2x1. miesto, 2x2. miesto, 2x3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov, juniorov v karate, 
Nitra 

76 4x1. miesto, 4x2. miesto, 8x3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov v karate, Slovinsko 

63 3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov, juniorov v karate, 
Chorvátsko 

87 3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov, juniorov v karate 

84 3. miesto 

Memoriál Michala Bozogáňa v 
karate 

62 1. miesto, 2x2. miesto, 3. miesto   

Zvolen Cup, medzinárodný turnaj 
žiakov, dorastencov, juniorov v 
karate 

84 4x1. miesto, 2x2. miesto, 8x3. miesto 



Aktivity Počet 
účastníkov 

Umiestnenie žiakov 

Medzinárodný turnaj dorastencov, 
juniorov v karate, Lodž 

73  3x2. miesto, 2x3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov, juniorov v karate, 
Žilina  

86   5x1. miesto, 5x2. miesto, 7x3. miesto 

Medzinárodný turnaj žiakov, 
dorastencov, juniorov v karate, 
Galanta 

88   3x1. miesto, 3x2. miesto, 10x3. miesto 

Majstrovstvá Slovenska st. dorastu 
a juniorov v karate 

196   3x1. miesto, 3x2. miesto, 4x3. miesto 

Akademické Majstrovstvá SR  
v karate 

186   2x1. miesto, 2. miesto, 3. miesto 

Majstrovstvá SR žiakov a ml. 
dorastu  v  karate 

164  4x1. miesto, 2. miesto, 4x3. miesto 

Majstrovstvá Slovenska družstiev 
v karate 

168  2. miesto kata juniori, 3. miesto kata žiačky,  
 3. miesto kata dorastenci 

Bratislavský pohár mládeže  
v karate, 1. kolo 

186  17x1. miesto, 16x2. miesto, 14x3. miesto 

Majstrovstvá BÚK kadetov 
a juniorov v karate, 2. kolo 

184  20x1. miesto, 16x2. miesto, 11x3. miesto 

Majstrovstvá BÚK detí, žiakov, 
ml. dorastu v karate, Viničné 

186  13x1. miesto, 16x2. miesto, 11x3. miesto 

Majstrovstvá BÚK Goju ryu 198  11x1. miesto, 16x2. miesto, 9x3. miesto 

Majstrovstvá Slovenska 
v gymnastickej súťaži Teamgym 

45  1. miesto 

Celoslovenský festival 
pohybových skladieb  

45  1. miesto 

Celoslovenské finále 
gymnastického štvorboja 

45  5. a 7. miesto 

Okresné kolo gymnastického 
štvorboja 

45  3x1. miesto 

Krajské kolo gymnastického 
štvorboja 

45  2x1. miesto,  2. miesto 

Medzinárodný volejbalový turnaj, 
prípravka, Ikrényi, Maďarsko 

10  8. miesto 

Medzinárodný volejbalový MIDI 
turnaj, Györ, Maďarsko 

20  2. miesto, 8. miesto 

Vianočný volejbalový turnaj, 
Znojmo, CZ 

10  5. miesto 

Medzinárodný volejbalový turnaj 
O pohár starostu Bernolákovo 

10  3. a 4. miesto 

MIDI MAX M SR vo volejbale, 
Oblasť Bratislava, družstvá 

10  8. miesto 

MIDI MAX vo volejbale, Oblasť 
západ, ml. žiaci 

10  2. miesto 

M SR OB, kadeti 10  9. miesto 



Aktivity Počet 
účastníkov 

Umiestnenie žiakov 

M SR OB, st. dievčatá, 2. liga žien 10  11. miesto 

M SR OB, st. žiaci, 3. liga mužov 10  10. miesto 

Medzinárodná súťaž mažoretiek 20  Ďakovný list 

Celoslovenská súťaž mažoretiek 
Pohyb bez bariér 

20  2. miesto, 4. miesto 

Spolu súťaže: 52 3379  

b) Vystúpenia členov 
záujmových útvarov: 

  

Názov podujatia Počet detí Vyhodnotenie 

Račianske vinobranie, ZÚ 
mažoretiek 

20 Posilnenie úcty detí ku kultúrnym tradíciám 

Vianočná akadémia, ZÚ 
mažoretiek 

20 Pestovanie pozitívneho vzťahu detí  k umeniu 

Račianske hody, ZÚ mažoretiek 20 Posilnenie úcty detí  k tradíciám nášho ľudu 

Hl. námestie, Bratislava pre 
všetkých, ZÚ mažoretiek 

20 Pestovanie  hrdosti detí k národnej a štátnej 
príslušnosti 

Rača deťom, ZÚ mažoretiek 20 Prezentácia talentov a práce CVČ 

Hody, MČ Lamač, ZÚ country 
tance 

14 Vystúpenie na verejnosti 

Vystúpenie ZÚ country tanca, 
Jasná 

14 Prezentácia CVČ 

Vystúpenie ZÚ country tanca, DK 
Lúky 

14 Posilnenie odvahy detí vystupovaním na  
kultúrnych podujatiach 

Vystúpenie ZÚ country tanca pri 
príležitosti Mikuláša, MČ Rača 

18 Prezentácia talentov a práce CVČ 

Hlavné námestie, Bratislava pre 
všetkých, ZÚ country tanca 

24 Vystúpenie na verejnosti 

Stupava, country bál, ZÚ country. 
tanca 

14 Prezentácia CVČ 

Banská Štiavnica, ZÚ country. 
tanca 

14 Rozvíjanie svojho talentu a tvorivých schopností 

Levoča, ZÚ country tanca 14 Vystúpenie na verejnosti 

Štúrovo, ZÚ country tanca 14 Prezentácia talentov a práce CVČ 

Bratislavský hrad,  ZÚ country 
tanca 

14 Rozvíjanie svojho talentu a  špecifických 
vlastností 

Valentínsky ples, ZÚ country 
tanca 

14 Prezentácia CVČ 

Deň krvi, Aupark Bratislava, ZÚ 
country tanca 

24 Vystúpenie na verejnosti 

Rytiersky turnaj, Nemecko, ZÚ 
country tanca 

14 Posilnenie odvahy detí  

Bratislava pre všetkých, tvorivé 
dielne, ZÚ keramický 

81 Prezentácia talentov a práce CVČ 



Aktivity Počet 
účastníkov 

Umiestnenie žiakov 

Deň otvorených dverí pre rodičov 
pri príležitosti Vianoc, ZÚ 
keramický 

43 Posilnenie  úcty  k tradíciam našich predkov 

Deň otvorených dverí pre rodičov 
pri príležitosti Veľkej noci, ZÚ 
keramický 

42 Posilnenie hrdosti na tradície našich predkov 

Vinobranie v Rači, tvorivé dielne, 
ZÚ keramický 

78 Posilňovanie úcty ku kultúrnym hodnotám 

Primaciálny palác, tvorivé dielne, 
ZÚ keramický 

52 Rozvíjanie svojho talentu 

Výstavky detských prác 
v priestoroch škôl, ZÚ keramický 

72 Prezentácia CVČ 

Výstavka ZÚ leteckých 
modelárov, Bratislava pre 
všetkých  

2 Objavovanie a vnímanie krásy v bežnom živote 

Bibiana, tvorivé dielne ZÚ 
železničných modelárov 

27 Prezentácia talentov a práce CVČ 

Múzejné a dokumentačné 
centrum, tvorivé dielne ZÚ  
železničných modelárov 

25 Rozvíjanie jednoduchých manuálnych  
a  technických  zručnosti detí 

Noc múzeí, výstavka modelov  
ZÚ železničných modelárov 

28 Podieľanie sa na tvorbe jednoduchých projektov 

Stretnutie železničnej techniky, 
výstavka modelov ZÚ 
železničných  modelárov 

37 Rozvíjanie svojho talentu a  špecifických 
vlastností 

Bratislava pre všetkých, výstavka 
modelov ZÚ železničných 
modelárov 

21 Pestovanie  pozitívneho vzťahu detí k manuálnej 
práci 

MDD, Kuchajda, vystúpenie ZÚ 
moderného tanca 

29 Prezentácia talentov a práce CVČ 

Bratislava pre všetkých, 
vystúpenie ZÚ moderného tanca 

22 Posilnenie odvahy detí 

TV Markíza, vystúpenie ZÚ 
Moderného tanca 

12 Rozvíjanie svojho talentu 

TV Markíza, vystúpenie ZÚ 
moderného tanca 

10 Prezentácia CVČ 

Míľa pre mamu, vystúpenie ZÚ 
moderného tanca 

28 Vystúpenie na verejnosti 

Galavečer, Rytmia, vystúpenie ZÚ 
moderného tanca 

26 Posilnenie odvahy detí 

Vystúpenie ZÚ moderného tanca 
v Pezinku 

26 Rozvíjanie  talentu detí a mládeže  

Spolu vystúpenia a výstavky: 36                                 967  

 
 
Údaje o projektoch CVČ 
 



Vlastný projekt CVČ Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 
Termín začatia 

realizácie a 
ukončenia realizácie 

Centrum voľného času, 
Hlinícka 3, 831 54 

Bratislava 
v spolupráci s TJ Rapid 

Bratislava. 

Výstavba atletickej 
dráhy v areáli 

CVČ, Hlinícka 3, 
Bratislava III 

Realizácia umelého povrchu 
ALSATAN SC 11+2mm na pružnej 
priepustnej podložke EPPV V 70, 

odstránenie ornice na ploche atletickej 
dráhy, realizácia priepustného 

štrkového podložia z lomového 
kameniva a realizácia záhonového 

obrubníka po celom obvode atletickej 
dráhy.  

Termín začatia prác:  
do 7 dní od 
odovzdania 
staveniska 

objednávateľom 
Termín ukončenia : 

do 8 týždňov od 
začatia prác. 

 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V školskom roku 2011/2012  v  CVČ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v CVČ  
 
V školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná v centre žiadna finančná kontrola. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy/CVČ 
 
Priestory CVČ sa nachádzajú v troch budovách, na Hliníckej ulici a Športovej hale (ŠH) na 
Pionierskej ulici.  
Sú v priemernom technickom stave, ktorý je pravidelne monitorovaný. Okrem drobnej 
pravidelnej údržby, ktorá je zabezpečovaná vlastným personálom, svojpomocne bola 
opravená strecha na športovej hale, vymaľovali sa hygienické zariadenia, chodba, šatne  
v druhej budove. Nevyužité priestory – garáž po autobuse boli dlhodobo prenajaté a bola 
predĺžená zmluva o prenájme firme ZUTOM, ktorá ukončila prenájom k 30. 09. 2012. 
Priestory, v ktorých sídlila firma ZUTOM sa CVČ snaží urýchlene prenajať. 
Voľné priestory mimo hlavnej činnosti sú využívané aj v dopoludňajších hodinách  na výučbu 
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 CVČ pracovali v priestoroch škôl a školských zariadení,  
s ktorými má CVČ dlhodobú dohodu o bezplatnom prenájme, pretože väčšina detí je z ich 
školy. Priestory  ŠH na Pionierskej ulici CVČ prenajímalo v čase mimo záujmu ZÚ, vo 
večerných hodinách. 
Didaktickú a výpočtovú techniku postupne modernizujeme z vlastných zdrojov, ale 
zabezpečiť dostatok kvalitných didaktických pomôcok, didaktických hier, materiálu, 
nástrojov pre kvalitné fungovanie počítačových ZÚ sa nám nedarilo z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov. 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku 2011 
 

45. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:   245 066,- € 
46. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné  27 066,- € 
47. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške  3 273,- €  

(boli použité na energie) 



48. Iné finančné prostriedky (dotácie súťaže z KŠÚ v Bratislave) 5 318,- € 
 
 
IX. Ciele, ktorý si ŠZ určilo v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 
Centrum vypracovalo koncepčné zámery rozvoja centra na roky 2012-2014, ktorými sú: 
 
Ciele pre výchovno-vzdelávaciu oblasť 
- skvalitniť výchovno-vzdelávací proces od tradičného odovzdávania a prijímania -

vedomostí a zručností k osvojeniu si metód vyhľadávania, spracovania a aplikácie 
informácií;   T: v priebehu 3 rokov 

- vo výchovno-vzdelávacom procese využívať informačno-komunikačné 
technológie;      T: v priebehu 3 rokov 

- klásť dôraz na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred negatívnymi  
 spoločenskými javmi a potláčaniu ich vplyvov; T: v priebehu 3 rokov 

- v rámci prevencie využívať pomoc polície a jej programy, ktoré majú  
výchovný a osvetový charakter;   T: v priebehu 3 rokov 

 
Ciele pre záujmovú oblasť 
 
- v ZÚ sa orientovať 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 

- vo väčšej miere zapájať do činnosti v CVČ mládež od 15 do 30 rokov; 
T: v priebehu 3 rokov 

- zamerať sa na nezamestnanú mládež;  T: v priebehu 3 rokov 
- do činnosti v CVČ zapájať rodičov s deťmi;  T: v priebehu 3 rokov 
- učiť deti rozlišovať pasívne a aktívne trávenie voľného času; 

T: v priebehu 3 rokov 
- prispievať k rozvoju záujmov, nadania a schopností detí a mládeže v ZÚ 

a zmysluplnému využívaniu voľného času;  T: v priebehu 3 rokov 
 
Ciele pre rekreačnú oblasť 
 
- prázdninové aktivity centra ponúkať rôznym cieľovým skupinám a prebúdzať 

v nich záujem o činnosť v CVČ;   T: v priebehu 3 rokov 
 
-  v júli a  v  auguste zamerať prázdninovú činnosť na šport, vychádzky do 

prírody, na plávanie, na poznávanie pamätihodností okolia Bratislavy, na prácu  
v záujmových útvaroch CVČ;   T: v priebehu 3 rokov  

 
Ciele k zvýšeniu kvality práce zamestnancov 
 
- podporovať celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a vytvárať 

podmienky pre ich kariérny rast;   T: v priebehu 3 rokov 
- posilniť motiváciu pedagogických zamestnancov na absolvovanie priebežného 
 vzdelávania, ktoré organizuje Metodicko-pedagogické centrum a na 

absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky;  T: v priebehu 3 rokov 
 



- finančne zvýhodňovať tých, ktorí si prehlbujú svoju odbornosť a tým zvyšujú  
-  kvalitu a efektívnosť svojej pedagogickej práce; T: v priebehu 3 rokov 

 
Cieľ hospodárne nakladať s majetkom v správe CVČ  
 
- dôsledne sledovať využiteľnosť miestností pre ZÚ CVČ; T: v priebehu 3 rokov 
- vypracovať a kontrolovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov CVČ;
         T: 2011 
- znížiť energetickú náročnosť pravidelnou údržbou a starostlivosťou o budovy CVČ;
         T: v priebehu 3 rokov 
- vyradený majetok CVČ ponúkať organizáciám, ktorých zriaďovateľom je Magistrát 

hl. m. SR Bratislavy;      T: v priebehu 3 rokov 
 
Cieľ skvalitniť priestorové a materiálne vybavenie CVČ   

 
- primeranými racionalizačnými opatreniami získať optimálne množstvo  

 finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 a na prevádzku CVČ;     T: 2012 

- dôsledne dbať na čistotu priestorov a hygienu sociálnych zariadení; 
T: v priebehu 3 rokov 

- pravidelnou údržbou udržiavať priestory CVČ v dobrom technickom stave; 
T: v priebehu 3 rokov 

- postupne modernizovať didaktickú a výpočtovú techniku; T: v priebehu 3 rokov 
- priestory v ŠH CVČ na Pionierskej ulici prenajímať v čase mimo záujmu ZÚ,  

vo večerných hodinách;     T: v priebehu 3 roko 
- inovovať nové programy do počítačov, aby žiaci získali počítačové zručnosti, 

ktoré môžu využiť vo svojich záľubách, ako aj v príprave na budúce povolanie; 
         T: v priebehu 3 rokov  
 
Plnenie cieľov v školskom roku 2011/2012 
 
Ciele pre výchovno-vzdelávaciu oblasť sa plnia priebežne, v činnosti každého ZÚ sa kladie 
dôraz na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi 
a potláčaniu ich vplyvu. Podaril sa splniť cieľ spolupráce s políciou ich priamou účasťou na 
obvodnej dopravnej súťaži Na bicykli bezpečne, kde sa príslušníci priamo podieľali na 
organizácii a hodnotení vedomostí a zručností súťažiacich z dopravných predpisov, ale i na 
výsledkoch súťaže. 

 
Ciele pre záujmovú činnosť boli splnené nasledovne: 
 
- cieľ splnený, v ZÚ keramických sme spolupracovali so žiakmi zo ŠZŠ na Hálkovej ul.a s 
Detským centrom, ktoré navštevujú deti so zdravotným postihnutím. Práca s hlinou 
pomáhala deťom pri rehabilitácii a resocializácii a mala  pozitívny vplyv na motoriku. 
 
- cieľ sa priebežne plní, mládež vo veku 15 až 30 rokov sa vo väčšej miere podieľala  
na činnosti v CVČ. V školskom roku 2011/2012 sa do krúžkovej činnosti zapojilo 241 
mladých ľudí. 
 
 
 



Ciele pre rekreačnú oblasť boli splnené nasledovne: 
 
Cieľ sa priebežne plní, prázdninové aktivity ponúka CVČ rôznym cieľovým skupinám 
a prebúdza v nich záujem o činnosť v CVČ 
 
Cieľ sme splnili, prázdninová činnosť v júli bola zameraná na prípravu členov ZÚ  v karate, 
ktorí mali sústredenie v pobytovom tábore na Skalke pri Kremnici;v auguste bola zameraná 
na šport, vychádzky do prírody, na plávanie (kúpaliskoKrasňany), na poznávanie 
pamätihodností okolia Bratislavy ( výlet na hrad ČervenýKameň, návšteva Detskej biofarmy 
v Stupave, výlet  autobusom do hvezdárne v Hlohovci, do jaskyne Driny a do Zoologickej 
záhrady v Bratislave). 

 
Ciele k zvýšeniu kvality práce zamestnancov plníme priebežne, každý zamestnanec má 
možnosť dopĺňať si svoje vzdelanie, v 2011/2012 si 1 pedagogický zamestnanecdopĺňal 2. 
stupeň VŠ a 2 pedagogickí zamestnanci v novembri 2011 začali funkčné inovačné 
vzdelávanie a jeden funkčné vzdelávanie. 
 
Cieľ hospodárne nakladať s majetkom v správe CVČ sme splnili nasledovne: 
- cieľ je splnený, CVČ sa dôsledne zaoberá sledovaním využiteľnosti miestností pre ZÚ a  
začal s rekonštrukciou miestnosti  pre počítačový ZÚ, o ktorý sa znížil záujem, na malú  
telocvičňu pre  karatistický ZÚ, do ktorého pribudli deti; 
- CVČ vypracovalo opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov CVČ, 
ktoré,pravidelne kontroluje; 
  
Cieľ skvalitniť priestorové a materiálne vybavenie CVČ sme splnili nasledovne: 
- cieľ sa plní, v školskom roku 2011/2012 bol vypracovaný projekt na využitie vonkajších  
priestorov CVČ na športové činnosti detí a mládeže;  
- cieľ postupne CVČ plní, dôsledne sa dbá na čistotu priestorov a hygienu sociálnych 
zariadení, pravidelnou údržbou udržiavame priestory CVČ v dobrom technickom stave; 
- priestory v športovej hale prenajíma CVČ v čase mimo záujmu ZÚ, vo večerných hodinách. 
 
X. SWOT analýza - oblasti, v ktorých centrum  dosahuje dobré výsledky a oblasti,  
     v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 
 
SILNÉ STRÁNKY 
Množstvo detí navštevujúce naše ZÚ 
Dobre fungujúce ZÚ estetické, spoločensko-vedné,  
technické, športové s kvalifikovanými 
pedagogickými zamestnancami, s veľmi dobre 
vybavenými učebňami na keramiku, 
tanec,  telocvičňami na karate a s vlastnou 
športovou halou 
Veľká účasť ZÚ CVČ na celoslovenských a 
medzinárodných súťažiach 
Veľká účasť členov ZÚ na kultúrnych a 
spoločenských podujatiach, ktoré organizujú 
mestské časti 
Organizovanie voľno časových aktivít, na ktorých 
sa zúčastňujú aj deti, ktoré nenavštevujú ZÚ  
Spolupráca CVČ so ZŠ, predškolskými 
zariadeniami, SŠ, športovými zväzmi, SAŠS,  
partnerskou organizáciou, zriaďovateľom a 

SLABÉ STRÁNKY 
Budovy CVČ netvoria jeden spoločný areál 
CVČ je v obvode Bratislava III, do ktoréhopatria 
tri MČ – Nové Mesto, Rača a Vajnory 
Komunikácia medzi nimi kladie väčšie  nároky  
na dokonalú organizáciua koordináciu činnosti 
Zhršujúci sa technický stav budov, energetická 
náročnosť technologických zariadení 
Morálne a technicky zastarané učebnépomôcky 
Nedostatok finančných prostriedkov na športové 
vybavenie ZÚ 
Návrhy na opatrenie: 
 Primeranými racionalizačnými opatreniami 
získať optimálne množstvo finančných 
prostriedkov  
na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
a na prevádzku CVČ. 



mestskými časťami 
Vysoká kreativita, flexibilita, ochota  
pedagogických zamestnancov pracovať nad  
rámec bežných povinností 
Organizovanie obvodných kôl postupových súťaží a 
predmetových olympiád 
Organizovanie obvodných kôl športových súťaží 
 
PRÍLEŽITOSTI 
Primeranými racionalizačnými opatreniamizískať 
optimálne množstvo finančných prostriedkov na 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na 
prevádzku CVČ 
Vo väčšej miere uspokojovať požiadavky  
rodičov a ich detí 
Podpora ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania 
pedagogických zamestnancov 
Zvýšiť počty detí v ZÚ vytváraním širokých ponúk 
ZÚ a ich zabezpečením kvalitnými didaktickými 
pomôckami, didaktickými 
hrami, materiálom, nástrojov pre ich kvalitné 
fungovanie 
Výstavba vlastného vonkajšieho areálu, resp. 
ihriska, využitie nevyužitých vonkajšíchpriestorov 
počas letnej prázdninovejčinnosti, rovnako tak aj 
na spestreniečinnosti niektorých ZÚ 

RIZIKÁ  
Eventuálne prejavy nespokojnosti rodičov pri 
vyberaní vyšších poplatkov za činnosť v ZÚ a 
poplatkov za prímestské tábory počas letných a 
jarných prázdnin 
Zhoršovanie technického stavu objektov CVČ a 
následné zvyšovanie ich prevádzkových nákladov 
Nedostatočné finančné zdroje pre CVČ 
Nedostatočná sociálna a stimulačná motivácia 
pedagogických zamestnancov v odmeňovaní 
Presýtenosť trhu s ponukami voľno časových 
aktivít 
Vzdelávacie poukazy a s nimi spojená nerovná 
konkurencia ZŠ voči CVČ 

 

 
IX. Ďalšie informácie o CVČ  
 
1. Spolupráca školy  
 
1.1. Spolupráca s rodičmi detí  
CVČ úzko  spolupracovalo s rodičmi, radou CVČ. 
 
1.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami,  
 CVČ spolupracovalo s Krízovým centrom Brána do života. 
 
1.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
CVČ úzko spolupracovalo so školami, z ktorých žiaci navštevovali záujmové útvary v centre 
voľného času. CVČ spolupracovalo i s TJ Rapid Bratislava, s Krajským školským úradom pri 
organizácii a zabezpečovaní obvodných kôl predmetových súťaží a olympiád, 
s Miestnym úradom Bratislava Nové Mesto a Rača, 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 súťaží, pri organizovaní kultúrnych 
a spoločenských podujatí. 
 
1.4. Iná spolupráca  
Klub dôchodcov, Krasňany. 
 

 



Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach Centra 

voľného času  Klokan Pekníkova 2, Bratislava 
za školský rok 2011/2012 

 
 
I. Základné informácie o centre voľného času 
 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Názov školského zariadenia: 
Centrum voľného času Klokan 
Adresa: 
Ulica, číslo, PSČ, obec: Pekníkova č.2, 841 02 Bratislava 
Kontakty: 
Tel.:        02/643 70 798, 02/643 65 193, 0911/392 678 
 

www.kruzky.eu 
e-mail:cvcklokan@gmail.com 
Riaditeľ: 
Marian Michalidesvolebné obdobie: od 1.1.2010  do 31.12. 2014 
 
Ďalší vedúci zamestnanci 
prav.klubovej čin.  

Anna  Krupicová 

úsek kultúrno spoločenských aktivít Paulína Hoššová 
úsek športových aktivít a športových súťaží Ján Kopčok 
úsek výtvarných aktivít  Marianna Konečná 
 

Centrum voľného času Klokan (CVČ) spĺňa charakter otvoreného zariadenia, bolo 
sprístupnené všetkým deťom a mládeži po celý školský rok , vrátane školských prázdnin 
a víkendov. Poslaním je umožniť deťom a mládeži využívať užitočne voľný čas spolu 
s výchovným pôsobením. 
 Ťažisko činnosti CVČ bolo v jeho výchovno – vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej 
činnosti pre deti a mládež a ich rodičov. Flexibilne sa prispôsobuje aktuálnym potrebám detí 
a mládeže. 
  
Rada  školského zariadenia CVČ 
 
Rada školského zariadenia CVČ Klokan (ďalej len „rada CVČ“) bola ustanovená v zmysle§ 
24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení neskorších predpisov po voľbách v 2004. Funkčné obdobie začalo 25.4. 
2004.  
 
Členovia rady CVČ 
 
1. Mgr.Zuzana Tomšíková  predseda za rodičov 
2. Vladimír Levický podpredseda za správnych zamestnancov 
 3. František Rožník tajomník za pedagogických zamestnancov 
4. Ján Kopčok člen      za pedagogických zamestnancov 
5. Miroslav Markovič  člen  za rodičov 



6. Vladimír Balšianka  člen  za rodičov 
7. PhDr. Michal Kriško člen za zriaďovateľa 
8. Eva Štefančinová členka za rodičov 
9. Alena Tobiášová členka za zriaďovateľa 
10. PaeDr. Marián Valovič člen za zriaďovateľa 
11. Ing. Martin Berta, CSc. člen za zriaďovateľa   
 
Nová školská rada bola volená po zápise detí do záujmových útvarov,  v novembri 2008. 
 
Informácia o činnosti Rady CVČ  
 
Rada CVČ zasadala v školskom roku 2011/2012 celkom trikrát. Na zasadnutiach sa 
vyjadrovala k : 

- k návrhu rozpočtu 
- k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – 

vzdelávacieho procesu 
- k správe o výchovno - vzdelávacích výsledkoch 
- k plánu práce CVČ 
- k správe o výsledkoch hospodárenia 
- ku koncepcii rozvoja školského zariadenia 

Operatívne – elektronickou poštou boli riešené niektoré požiadavky CVČ prostredníctvom 
predsedu Rady a zodpovedných pracovníkov CVČ.  

Spolupráca s radou CVČ bola na dobrej úrovni.  Niektoré problémy vedenie CVČ riešilo 
operatívne so zriaďovateľom a predsedníčkou Rady CVČ.    
 
Poradné orgány riaditeľa  
 
Podľa platného organizačného poriadku sú poradnými orgánmi riaditeľa CVČ: 

– pedagogická rada – jej členmi sú pedagogickí  pracovníci CVČ. V uplynulom školskom 
roku zasadala 3x. Prerokovala a schválila plán činnosti na školský rok, správu o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok a zaoberala sa problémami v jednotlivých 
oblastiach činnosti CVČ . 

– pracovná porada – je zložená zo všetkých kategórií pracovníkov CVČ. Porada rieši 
pracovno-právne otázky organizácie a mesačnú činnosť. Porady boli v uplynulom období 
zvolávané mesačne. 

– operatívna porada – je zložená pedagogického vedenia organizácie. Porada a operatívne 
riešila akútne problémy pri zabezpečovaní všetkých druhov činností organizácie, pokiaľ 
neboli prejednávané na pracovnej porade. V uplynulom školskom roku nebola zvolaná žiadna 
operatívna porada. 
 
Poradnými orgánmi, ktoré sú viazané na koordináciu určitých oblastí činnosti CVČ 
a zabezpečujú metodiku v práci s talentovanou mládežou, sú koordinačné rady 
predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží na školách. Sú  zložené zo 
zástupcov škôl okresu Bratislava IV a lektorov pre príslušné súťaže. Koordinujú činnosť 
spoločne s pracovníkmi CVČ v zmysle poverenia KŠÚ v Bratislave, resp. zriaďovateľom 
CVČ Klokan – Hlavným mestom SR. Stretávajú sa minimálne 3x do roka, pod vedením 
koordinátorov zabezpečujú komisie k súťažiam, pripravujú materiály, posudzujú priebeh 



a vypracovávajú hodnotenia príslušných súťaží, v spolupráci s koordinátormi súťaží – 
zástupcami CVČ. 
 
Ako  poradný orgán riaditeľa v zmysle organizačného poriadku pôsobí: 
Rada CVČ – plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich a ostatných pracovníkov CVČ, 
riadi sa pravidlami, v zmysle jej  štatútu. 
 
II. Údaje o deťoch CVČ  
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ 
  
Bola realizovaná v zmysle Plánu výchovno – vzdelávacej činnosti CVČ na školský rok 
2011/2012. Výchovného programu CVČ  a jeho koncepčných zámerov . Plán vychádza  
z analýzy výsledkov činnosti CVČ za uplynulý rok a následne je rozpracovaný na perspektívu 
jedného školského roka. V pláne sú rozpracované   úlohy krátkodobého charakteru a zároveň 
obsahoval úlohy vyplývajúce z dlhodobej vízie – zamerania CVČ.  
CVČ realizovalo  v šk. roku 2010/2011 svoje ciele a obsahové zámery  výchovno - 
vzdelávacej činnosti -  hľadalo nové netradičné formy  práce s deťmi, mládežou i dospelými. 
Skvalitňovalo kľúčové kompetencie v jednotlivých tématických oblastiach. Okrem plnenia 
štandardných úloh  flexibilne reagovalo na požiadavky verejnosti a podporovalo vznik 
nových záujmových útvarov i neformálnych aktivít. Priebežne skvalitňovalo všetky oblasti 
svojej činnosti. Rozpracovanie úloh obsiahnutých v Pláne činnosti CVČ, Výchovnom 
programe CVČ a v jeho koncepčných zámeroch rozvoja zabezpečovali jednotliví pedagogickí 
pracovníci a koordinoval ich riaditeľ organizácie. 
  
Činnosť bola realizovaná v týchto oblastiach: 
 l.  Pravidelná záujmová činnosť –  záujmové útvary a krúžky, kluby, 
2. Príležitostná činnosť  - predmetové olympiády a postupové súťaže, športové súťaže, 
    športové turnaje, výlety,  podujatia a exkurzie, víkendové akcie 
4. Spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie, kurzy, workshopy, činnosť klubov  
    a vlastné projekty detí, vznik neformálnych skupín, 
5. Vzdelávacia a metodická  činnosť, 
6. Prázdninová činnosť vo formách: denné tábory v mieste bydliska,  rekreačne športové  
    tábory,  sústredenia záujmových útvarov. 
Obsah činnosti v uvedených  oblastiach zodpovedal rozdeleniu do štyroch štrukturálnych 
úsekov, za ktoré zodpovedali interní pedagogickí zamestnanci organizácie.   
 
a) Priama činnosť – záujmové útvary   
Pravidelná činnosť  bola systematická, konala sa jedenkrát až dvakrát týždenne v 
pravidelných časových intervaloch a v stanovených termínoch podľa mesačného a týždenného 
plánu a rozvrhu hodín. 
 
V školskom roku 2011/2012 bola činnosť realizovaná v záujmových útvaroch – krúžkoch a  
kluboch. Centrum otvorilo  záujmových útvarov, s celkovým počtom  474 detí, mládeže a 
dospelých  vo veku od 3 rokov. Boli to tieto záujmové útvary - v úsekoch: 

- výtvarných aktivít –  keramika 24 detí, večerný výtvarný ateliér 6 detí , ilustrácie 7 detí, 
voľný výtvarný ateliér 11 detí, hrnčiarstvo 21, výroba divadelnej bábky 4 deti, šperkárstvo 5 
detí, machuľko 9 detí, 



- športových aktivít a súťaží –  stolný tenis 12 detí,  basketbal 9 detí, volejbal 5 detí, futbal 
13 detí, hokejbal 12 detí, šach 9 detí, lukostreľba 10 detí, športoviny 9 detí, joga a begbinton 
18 detí, rybárstvo 5 detí, tenis 8 detí, 

- kultúrno – spoločenských aktivít – Detský súbor Zvonček 17 detí, Juicy 20 detí, Just Crew 
10 detí , M.A.G 13 detí, Right direction 9 detí, breakdance 6 detí, hip – hop 15 detí, Street 
girls 7 detí, divadlo Úsmev 5 detí, zumba 11 detí ,angličtina 18 detí, angličtina hrou 9 detí,  
nemčina 13 detí,    

- pravidelnej a nepravidelnej klubovej činnosti – ohňová show Fandango 8 detí,  
patchwork klub 8 detí, klub Sova 15 detí,  Detský parlament Bratislava IV 48 detí,  klub 
parlamentárov 11 detí, klub umeleckej tvorby 5 detí, klub wargamingu 7 detí,  klub 
inštruktorov detských táborov 7 detí, klub Stonožka 9, teatro Ferdinand – šermiari 7 detí.  

Koncepcia CVČ dlhodobo rozvíjala činnosť úspešných záujmových krúžkov, skupín 
a klubov.      
 
Počet záujmových útvarov:  43 krúžkov a klubov 
Počet členov záujmových útvarov: 475 detí a mládeže , z toho do 15 rokov: 416 
 
b) Údaje o deťoch a účastníkoch príležitostnej záujmovej činnosti v centre voľného 
času, letnej činnosti, metodickej činnosti a prezentácii na verejnosti 
 
Príležitostná činnosť bola realizovaná v zmysle Plánu činnosti na školský rok 2011/2012. 
Centrum voľného času zabezpečovalo v zmysle svojho poslania počas školského roka aktívny 
oddych, rekreačnú činnosť, prevenciu drogových závislostí a negatívnych prejavov detí 
a mládeže zaujímavými formami svojej formami svojej činnosti. Svojimi aktivitami 
motivovalo všetky vekové kategórie k záujmu o zdravý životný štýl a zmysluplné prežitie 
voľného času.  
 
Predmetové olympiády, postupové súťaže, športové súťaž.   
Na základe poverenia  KŠÚ bolo CVČ koordinátorom predmetových olympiád,  postupových 
súťaží a  športových súťaží na školách. CVČ v kooperácii so ZŠ  a komisiami príslušných 
olympiád, súťaží a podujatí koordinovalo  výchovno-vzdelávaciu činnosť na rozvoj podporu 
talentov.  
Predmetové olympiády, postupové súťaže, športové súťaže.   
V predmetových olympiádach a postupových súťažiach sa  zúčastnilo  23 ZŠ, OGY 
a súkromných škôl obvodu Bratislava IV. 
V desiatich olympiádach a šiestich postupových súťažiach  (obvodných kôl) súťažilo 513 
žiakov ZŠ a OGY. V školských kolách obvodu Bratislava IV súťažilo 2862 žiakov. V 
postupových súťažiach súťažilo 135 reprezentantov ZŠ. 
Do športových súťaží  obvodu Bratislava IV zapojilo 18 škôl.  
V desiatich obvodných postupových  športových súťažiach   súťažilo 951 žiakov základných 
škôl. Centrum sa podieľalo aj na organizácii krajského kola floorbalu. 
Okrem predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží, organizovalo CVČ 
aj ďalšie podujatia kultúrno-spoločenského a športového charakteru. Počas školského roka 
2011/2012 sa uskutočnilo 82 podujatí príležitostnej činnosti s účasťou 3823 detí a mládeže. 
 
Na letnej činnosti v športovo – tanečných, rekreačno-poznávacích  táboroch, sústredeniach 
a dielňach sa zúčastnilo 65 účastníkov. 
  



Podmienky pre predmetové olympiády a postupové súťaže na vybraných školách boli 
štandardne veľmi dobré. Základné školy kooperujú a poskytujú svoje priestory pri 
organizovaní olympiád. Vybrané olympiády a postupové súťaže aj akcie metodického 
charakteru sa uskutočnili v priestoroch CVČ, ZŠ, ZUŠ a v DK Dúbravka.     
Vedenia ZŠ a OGY obvodu  podporili aj činnosť obvodných koordinačných rád pre 
olympiády a postupové súťaže a športové súťaže. 
Predmetové olympiády  ,športové súťaže, postupové súťaže – obvodné kolá 
v koordinácii  CVČ: 
 
Predmetové olympiády (obvodné kolá) v koordinácii CVČ: 
 Účasť 
Matematická olympiáda  .......................................................................................................126                                    
Pytagoriáda............................................................................................................................. 178 
Olympiáda z fyziky .................................................................................................................... 8 
Chemická olympiáda................................................................................................................ 10  
Geografická olympiáda ............................................................................................................ 99 
Biologická olympiáda .............................................................................................................. 26 
Olympiáda v nemeckom jazyku................................................................................................. 5 
Olympiáda v anglickom jazyku................................................................................................ 19  
Olympiáda slovenskom  jazyku a literatúre ............................................................................ 10 
Olympiáda v dejepise .............................................................................................................. 32 
 
Postupové súťaže (obvodné kolá) 
                                                       Účasť 
Šaliansky Maťko            prednes slovenskej povesti ............................................................... 16 
Hviezdoslavov Kubín     umelecký prednes poézie a prózy..................................................... 73 
Štúrov Zvolen                 rétorika a interpretácia textu............................................................. 19 
Slávik Slovenska            interpretácia ľudovej piesne ............................................................. 27 
 
 
Športové súťaže ( obvodné  kolá)                         
  Účasť 
Streľba zo vzduchovky............................................................................................................... 7 
Basketbal chlapci, dievčatá ................................................................................ 70 
Hádzaná  chlapci, dievčatá ................................................................................ 80 
Vybíjaná  chlapci, dievčatá ............................................................................... 57  
Atletika    chlapci, dievčatá .............................................................................. 150  
Volejbal   chlapci, dievčatá ................................................................................ 91 
Malý futbal .............................................................................................................................. 85 
Veľký futbal ............................................................................................................................ 90  
Florbal                           chlapci, dievčatá .............................................................................. 155 
Stolný tenis                   chlapci, dievčatá ................................................................................ 62 
Cezpoľný beh                chlapci dievčatá ................................................................................. 84  
                                                          
Podujatia a prezentácia CVČ na verejnosti  

Účasť 
Otvorenie činnosti Detského parlamentu Bratislava IV a voľby do Detského  
parlamentu obvodu Bratislava IV ............................................................................................ 42    
Otvorenie školského roka a činnosti  CVČ  v záujmových útvaroch..................................... 170  
Stretnutie a voľby do Parlamentu Hlavného mesta SR Bratislavy........................................... 36 



Beseda s pracovníkmi Centra pre liečbu drogových závislostí................................................ 32 
Šarkaniáda – výroba šarkanov a drakov s púšťaním v prírode ................................................ 11 
Fórum detí s aktivistami z hnutia Greenpeace ........................................................................ 22  
Návšteva medzinárodnej výstavy BIB 2011 ............................................................................ 18 
O loptičku-stolnotenisový turnaj detí s vianočnými odmenami .............................................. 16 
Tvorivé predvianočné dielne v Primaciálnom paláci Bratislavy ........................................... 130   
 (tvorba na mestskom podujatí) 
Mikuláš v Klokane ................................................................................................................. 164 
Vianočné dielne – tvorba dekoratívnych predmetov................................................................ 12 
Vianočný turnaj detí vo futbale pre I. stupeň ZŠ ..................................................................... 20 
Stretnutie aktivistov s hrami a odovzdávaním darčekov pod stromčekom.............................. 13 
Vianočné medovníčky na stole – pečenie sladkostí pod stromček ......................................... 15 
Vianoce s wargamingom – netradične .................................................................................... 13 
Vianočný turnaj mládeže v basketbale..................................................................................... 16 
Vianočná rozprávka – vyrábame rozprávkové darčeky ........................................................... 18 
Vianočná burza v CVČ ............................................................................................................ 16 
ART PÁRTY s výrobou najnetradičnejšej ozdoby.................................................................. 32 
Divadelné Vianoce – stretnutie divadelníkov .......................................................................... 12 
Korčuliarsky víkend - vianočná rozlúčka na ľade.................................................................... 21 
Vianočná zbierka UNICEF v pôsobnosti DP........................................................................... 23 
Zimný kondičný výlet Malými Karpatmi................................................................................. 52  
Deň komixu – tvorba komixu na tému 2012.............................................................................. 9 
Stretnutie s wargamingom........................................................................................................ 13 
Valentín, Valentín – prekvapenie a súťaž o najkrajšiu masku................................................. 14 
Turnaj v stolnom tenise .............................................................................................................. 8 
Jarná tvorivá dielňa .................................................................................................................. 11 
Maľba v prírode........................................................................................................................ 13 
Návšteva členov sekcií DP na zasadnutiach v mestských častiach.......................................... 18 
Ešte pred jarou – korčuliarsky víkend........................................................................................ 8  
Zumba víkend...............................................................................................................................  
Veľkonočné dielne – maľovanie kraslíc .................................................................................. 12 
Deň komixu................................................................................................................................ 9 
Stolný tenis – turnaj.................................................................................................................. 13 
Beseda s právnikom – psychológom........................................................................................ 29 
Jarná tvorivá dielňa .................................................................................................................. 10  
Súťaž o najsilnejšiu ruku.......................................................................................................... 52 
Joga víkend............................................................................................................................... 17 
Deň detí v Klokane................................................................................................................. 203 
Malý turnaj v hokejbale............................................................................................................ 32 
Výtvarné spektrum- súťaž profes. a neprof. výtvarníkov ........................................................ 25 
Coca Cola Cup vo futbale    / KK/ ........................................................................................... 88 
Coca Cola cup  vo volejbale /KK/............................................................................................ 48 
Návšteva útulku pre zvieratá .................................................................................................... 13 
Fórum interpretov postupových súťaží .................................................................................... 19 
Stretnutie víťazov predmetových olympiád a odovzdávanie cien .......................................... 65 
Benefičný koncert pre detskú onkológiu................................................................................ 370 
Úsmevácky víkend ................................................................................................................... 24 
Turnaj detí v malom futbale ..................................................................................................... 55 
Zumba víkend........................................................................................................................... 16 
Vernisáž výtvarných ateliérov s rozlúčkovou párty................................................................. 32 



Letná burza v Klokane ............................................................................................................. 14 
Letné úlety – maľovanie motýľov............................................................................................ 15 
Záverečné stretnutie Detského parlamentu .............................................................................. 35 
 
Počas školského roka sa uskutočnilo 82 podujatí, ktoré mali 3823 účastníkov. 
Z celkového počtu 82 podujatí príležitostnej činnosti sa uskutočnilo 56 podujatí, ktoré mali 
kultúrno-spoločenský a športový charakter. 
Veľkému záujmu sa tešila tradičná prezentácia celoročnej činnosti krúžkov a klubov . 
Tanečné skupiny prezentovali svoju činnosť na verejnosti v tanečných vystúpeniach na 
Dúbravskom MDD, Hodoch, Dňoch Bratislavy . Na verejnosti  najčastejšie prezentovali svoju 
činnosť tanečné skupiny – účastníci celoslovenských tanečných festivalov: skupiny M.A.G., 
JUICY,  Breakdance J.T. i začiatočníci z krúžkov CVČ, ich hostia a členovia krúžkov. 
 
Letné sústredenia tanečných skupín  
Sústredenia tanečných skupín boli zamerané na skvalitnenie choreografií, s ktorými následne 
reprezentovali CVČ na súťažiach a prehliadkach.     
Na príprave choreografií sa zúčastnilo 30  účastníkov. 
 
Letná činnosť – tábory 
Na letnej činnosti v športovo – tanečných, rekreačno-poznávacích  táboroch, sústredeniach 
a tvorivých dielňach  sa zúčastnilo 92  účastníkov. 
  
Letný tábor Nezábudka  (Jasenská dolina)...............................................................................19 
Letné dielne V krajine Fantázie .................................................................................................8  
Letná tvorivá dielňa  Keramické leto .......................................................................................12 
Letná tvorivá dielňa................................................................................................................8+5 
Letný dielne SOVA .................................................................................................................10  

 
Úspešná bola oblasť tanečných aktivít detí a mládeže. Tanečné skupiny M.A.G. 

a JUICY sa zúčastnili na medzinárodnej súťaži TOP Dancing účinkovali  na podujatiach 
Bratislavy pri príležitosti Dní Bratislavy a Dúbravských hodoch. Mladšie deti prezentovali 
svoju činnosť na vystúpeniach pre rodičov a blízku verejnosť. Okrem skupín orientovaných 
na žáner hip-hop sa CVČ zameralo aj na breakdance. Záujem verejnosti vzbudili 
i novovytvorené  aktivity: výroba divadelnej bábky , ilustrácie, machuľko a angličtina hrou.   
Výtvarné aktivity boli realizované v interiéroch a exteriéroch CVČ a v priestoroch iných 
organizácií. Úspechy zaznamenali na výstave výtvarných prác: Farebné figurácie a na súťaži 
neprofesionálnych výtvarníkov. Divadlo Úsmev prezentovalo svoj program pre deti 
onkologických ochorení. 
Záujem verejnosti naďalej vzbudzovali ojedinelé kluby ako wargaming, klub Patchwork, 
teatro Ferdinand, klub Sova, rybársky krúžok ako aj tradičné modelovanie z hliny. Okrem 
tradičných klubov – šachu, futbalu, lukostreľby, hokejbalu, športovín,  inštruktori detských 
táborov,  zaujali nevšedné aktivity: členky záujmového útvaru Patchwork šili pre charitatívne 
účely deky pre nedonosené deti, klub Wargaming organizoval medzinárodnú súťaž 
s partnerskými klubmi v Česku a Poľsku.     
 
Komentár 
Veľkému záujmu sa tešila tradičná prezentácia celoročnej činnosti krúžkov a klubov . 
Tanečné skupiny prezentovali svoju činnosť  v tanečných vystúpeniach počas roka a aj na 
konci školského roka v priestoroch CVČ rodičom ako aj  ostatným členom kúžkov . Na 
verejnosti  najčastejšie prezentovali svoju činnosť tanečné skupiny – účastníci 



celoslovenských tanečných festivalov: skupiny M.A.G., JUICY,  Breakdance J.T., Fandango  
i začiatočníci z krúžkov CVČ a  ich hostia .Na vystúpeniach  participovali tanečníci, ktorí si 
interpretačne i autorsky vyskúšali svoje tvorivé schopnosti a talent vo vlastných autorských 
choreografiách. 
Vo výtvarnej umeleckej oblasti oslovili deti a mládež verejnosť výtvarnými aktivitami. 
Účastníci si prezreli ich výtvarné  práce na výstave v CVČ aj súťažiach neprofesionálnych 
výtvarníkov . Prínosom ich tvorby  boli tvorivé výtvarné dielne a premena estetického 
vzhľadu interiérov CVČ. Tento rok sa stali predmetom pozornosti podujatia pre deti 
a dospelých Zumba vikend, Joga vikend a vikendová burza v CVČ. Ľudové zvyky a tradície 
boli v ponuke CVČ zastúpené v podujatiach a činnosti krúžkov: hrnčiarstvo, keramika, klubu 
Sova a v činnosti  krúžku ZVONČEK.  
V predškoláckom krúžku Zvonček sa deti zaoberali ľudovými zvykmi prostredníctvom tanca, 
riekaniek a spievaniek, ktoré prezentovali pred verejnosťou.  
S ľudovými zvykmi a tradíciami sa mohli deti a mládež oboznámiť najmä počas vianočného 
obdobia, pri pečení vianočných medovníkov, na tematických podujatiach spojených 
s vyhotovovaním vianočných ozdôb a výzdoby s vianočnými symbolmi. Vyvrcholenie bolo 
v posedení pod jedličkou. Podujatia výtvarných krúžkov, keramických a hrnčiarskych prác 
bola tematicky zameraná na hodnoty, ktoré prinášajú sviatky pokoja a mieru. Aj tento rok sa 
v období Vianoc sa uskutočnili aj stretnutia klubov, na ktorých si mládež aj dospelí 
odovzdávali výrobky a darčeky čo umocnilo vianočnú atmosféru medzi rovesníkmi. Pri 
príležitosti vianočných sviatkov boli organizované športové turnaje a stretnutia.  
Aj Veľkonočné sviatky svojou tematikou oboznamovali deti mládež aj dospelých o tradíciách, 
výtvarné aktivity boli zamerané na maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov a ďalšie výtvarné 
prejavy detí. Súčasťou tejto činnosti boli prezentácie, výstavky. 
V rámci športových aktivít sme sa zamerali na tradičné aj netradičné športové podujatia; 
turnaje vo futbale pre mladších žiakov  v hokejbale a  floorbale. Súčasne  sa odstraňovali  
generačné bariéry tým, že sa s deťmi  zapájali do športovania aj rodičia, alebo starí rodičia.  
Aj tento rok kooperoval Detský parlament BA IV so školskými parlamentmi obvodu a 
participoval na živote mestských častí aj mesta Bratislavy..  
 
Poradenská a metodická pomoc  
boli poskytované deťom a učiteľom, študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie 
a vysokoškolským študentom zaoberajúcim sa pedagogikou voľného času, priebežne počas 
školského roka. Pomoc poskytovali pedagogickí zamestnancami CVČ i členovia komisií – 
lektori pre príslušnú oblasť. 
Interní pracovníci  metodicky usmerňovali najmä začínajúcich  vedúcich  záujmových útvarov 
a metodicky pôsobili spoločne s lektormi a členmi komisií a porôt vo vzťahu ku ZŠ obvodu.   
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci centra  
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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Úsek výtvarných 
aktivít 

1 1 0 0 2 

Úsek športových 
aktivít a súťaží 

1 1 0 0 4 

Úsek kultúrno-
spoločenských 
aktivít 

1 1 0 0 6 

Úsek pravidelnej 
a neprav. 
klubovej 
činnosti 

1 1 1 0 7 

      

Spolu: 4 
 

4 1 0 17 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov bola 100%. Vsetci majú odbornú spôsobilosť. 
    
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ  
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 
kontinuálne  1 0 1 0 
Špecializačné inovačné 0 0 0 0 
Špecializačné kvalifikačné 0 0 0 0 
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

0 0 0 0 

 
Vo vzdelávaní zamestnancov Centrum využívalo vzdelávaciu ponuku a metodickú pomoc 
MPC  Bratislava a iných organizácií.  
 
V školskom roku 2011/2012 boli naplánované vzdelávania inovačné, avšak pre nenaplnenosť 
sa neotvorili. Tieto úlohy neboli podľa plánu splnené. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ   
V CVČ neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenie zamestnancom . 



 
Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
1, úspešne reprezentoval Martin Hurban CVČ so svojimi zverencami lukostreleckého krúžku 
na celoslovenskej súťaži 
2, úspešne reprezentovala Jana Barboríková CVČ  na medzinárodnej súťaži v nemeckom 
jazyku vyhlasovanej ministerstvom rodiny, detí, mládeže, kultúry a športu Westfálska,  
Duseldorf 
 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.09.2012 
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IV. Údaje o projektoch , do ktorých je CVČ  zapojené 
 
Len v rámci CVČ je organizovaný Projekt participácie s Detským parlamentom s mestskými 
časťami. Do projektov vyhlasovaných organizáciami nie je CVČ zapojené. V školskom roku 
2011/2012  nezískalo žiadny grant na podporu činnosti a aktivít.  
 
Aktivity Centra voľného času sú obsiahnuté v bode  príležitostnej činnosti aj s počtami 
zúčastnených detí. 
 
Dosiahnuté ocenenia v súťažiach  
- majster SR v lukostreľbe                      
- Diplomy a vecné ceny ministerky Porýnia – Vestfálska v rámci reprezentácie európskeho 
projektu v nemčine 
- členovia futbalového krúžku boli prijatí do futbalového klubu ŠKP  
  
V. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v CVČ 

V školskom roku 2011/2012  bola  vykonaná následná kontrola  v CVČ . Inšpekčnú  činnosť 
Štátna školská inšpekcia ( Školské inšpekčné centrum Bratislava). Zistené nedostatky  
administratívneho charakteru a kontrolnej činnosti boli odstránené. 
 
 



VI. Údaje o výsledkoch finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom 
mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy v CVČ 
 
V školskom roku 2011/2012 nebola  vykonaná finančná a ekonomická  kontrola v CVČ. 
 
VII. Priestorové a materiálno – technické podmienky CVČ 
 
 Materiálno –technické vybavenie je na priemernej úrovni vďaka finančným 
prostriedkov rozpočtu zriaďovateľa. Zloženie záujmových útvarov je podmienené aj 
priestorovými a personálnymi podmienkami . Jednotlivé druhy činnosti sa realizovali 
v priestoroch budovy na Peknikovej ul.č.2 v Dúbravke a v malej a veľkej telocvični na 
Batkovej ulici v Dúbravke. V budove na Peknikovej ul.č.2 máme k dispozícii 8 miestností pre 
činnosť s deťmi , a to :  
- tanečné sály : 2 
- dielňa : 1 
- vypaľovacia pec s hrnčiarskym kruhom : 1 
- spoločenská sála : 1 
- výtvarné ateliéry : 2 
- stolnotenisová miestnosť : 1  
 
V budove na Batkovej ulici sú k dispozícii dve telocvične pre potreby športových krúžkov 
CVČ v pevne stanovených časoch a zazmluvnených magistrátom hl. mesta.    
Tieto priestory by centrum dokázalo viac využiť pre svoju činnosť, keby bolo možné 
umiestniť do malej telocvične zrkadlá pre tanečné súbory. CVČ by pomohla vlastná 
telocvičňa, nakoľko je odkázané pri poskytovaní na zriaďovateľa, využívajúceho telocvičňu 
na komerčné účely. CVČ využívalo na niektoré podujatia - predmetové olympiády, postupové 
súťaže, športové súťaže, priestory základných škôl obvodu, ZUŠ, Dom kultúry v Dúbravke 
a výstavné priestory iných inštitúcií.  Centrum si sponzorsky  zabezpečuje niektoré materiály 
k tvorbe v oblasti výtvarných aktivít, propagačnú činnosť a odmeny  súťažiacim na 
podujatiach.  
Budova nutne potrebuje plošnú rekonštrukciu fasády a čiastočnú opravu strechy. Vlastná 
kotolňa by vyriešila neúmerné náklady na vykurovanie.  
 
VIII. Údaje o finan čnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti  CVČ 
1.nančné a hmotné zabezpečenie činnosti CVČ – z rozpočtu zriaďovateľa: 

Mzdy:  61 900,- € 
Náklady na prevádzku a odvody: 127 050,- € 
Príjmy: 10 100,- € 
Spolu: 128 150,- € 
 
Finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu: 
- za vzdelávacie poukazy: 487,- € 
 
- na olympiády a súťaže: 5 622,- € 
 
IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na  rok 2011/2012 
a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Prvý zámer CVČ začalo centrum napĺňať vytváraním nových tanečných skupín . Súčasne 
dalo priestor mladým novým choreografom – odchovancom tanečných skupín. Začal sa 



profilovať  Tanečný dom – od hiphopu k novým tanečným trendom. Vznikli nové tanečné 
skupiny a to: Just Crew, Street girls, a Hip-Hop 
Cieľ splnený. 
 
Druhý zámer CVČ, vytvoriť reprezentatívny, variabilný priestor pre Detský parlament 
Bratislava IV.  
Cieľ nesplnený.  
  
Tretí zámer pod názvom: Priestor a Čas - CVČ Ateliér tvorivosti realizovali  všetky vekové 
kategórie členov výtvarných krúžkov a klubov. Ich výtvarné riešenia priestorov,  práce, 
vernisáž a výstavy boli uskutočnené v interiéroch. Výtvarné workshopy sa diali aj 
v exteriéroch CVČ. Podujatia mali  tvorivú atmosféru.  
Cieľ sa začal plniť. 
 
Štvrtý zámer s názvom: To sme my -  bol realizovaný propagačnými formami -  
zverejňovaním propagačných materiálov o činnosti CVČ pred vstupom do areálu  
a inštalovaním propagačných panelov, výrobou propagačných materiálov plagátov, letákov a 
letáčikov vyrobených pracovníkmi CVČ a v tlačiačiarenských firmách. Upútavací charakter 
propagácie umocnilo aj logo CVČ s nástennou maľbou na priečelí budovy, zrealizovanou 
deťmi. Priebežne bola kultivovaná zeleň v exteriéroch územia CVČ. 
Cieľ plnený priebežne. 
 
Piaty zámer s názvom: Nakuknite... sa  realizoval v krúžkoch. Do činnosti sa zapájali 
záujemcovia „neprebudení, nerozhodní“, ktorí si vyskúšali aktivity z ponuky CVČ.  Možnosť  
„ nakuknutia“ im umožňuje komunikovať s pedagógmi a členmi krúžkov.. Súčasne sme 
čerpali inšpiráciu z ich  spätnej väzby a reagovali sme na nové návrhy.   
Cieľ splnený formou streetworkera.  
 
Šiesty zámer s názvom:  Inštruktori – dobrovoľníci bol realizovaní a jeho prínosom boli 
novoprijatí praktikanti pre prácu s deťmi a vyškolení inštruktori ako vedúci na táboroch. 
Dobrovoľnícka činnosť obohatila prácu s deťmi v táboroch organizovaných CVČ. Zámer 
podporili svojou účasťou a pomocou na podujatiach aj študenti Pedagogickej a sociálnej 
akadémie z Dúbravky.  
Cieľ splnený.  
  
X. Oblasti, v ktorých CVČ  dosahuje dobré výsledky , a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a reba úraoveň výchovya vzdelávania zlepšiť v rátane návrhov opatrení  
 
Silné stránky:  
- vytváranie a ponúkanie aktivít prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch 
a kluboch s cieľom zmysluplného využívania voľného času detí, mládeže a dospelých 
- poskytovanie možností k plnohodnotnému využívaniu voľného času počas víkendov 
a prázdnin 
- realizácia podujatí jednorazových, cyklických a tiež už tradičných k aktuálnym 
príležitostiam 
- spolupráca s mestskými časťami v rámci športových súťaží, kultúry a umenia 
- záujem základných škôl a verejnosti o naše jednorazové podujatia 
- všetka činnosť je prevenčnou činnosťou voči negatívnym javom spoločnosti ( kriminalita, 
drogy) 
 



Slabé stránky: 
- nutné vytváranie a ponúkanie aktivít prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových 
útvaroch 
- nedostatok finančných prostriedkov na propagáciu činnosti , na zabezpečenie kvalitnejších 
materiálov na krúžky a na obnovu a rekonštrukciu budovy 
- vysoké náklady na prevádzku budovy 
 
Centrum voľného času je obmedzované legislatívou, či už na úseku  zamestnancov ( zákonník 
práce, školský zákon, zákon o pedagogických zamestnancoch, alebo na úseku finančnom  
(VZN o poplatkoch za činnosť, nedostatok finančných prostriedkov na činnosť a prevádzku 
budovy). Nové možnosti rozvoja centier prinesie zrejme navrhovaná zmena legislatívy v 
oblasti  financovania centier.     
 
 XI. Ďalšie informácie o CVČ  
 
1, Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ 
 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal kontrolu CVČ   dňa 8.12.2011. 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky . V správe sa konštatuje, že  priestory sú vybavené 
podľa charakteru činností, ktoré v nich prebiehajú. Upratovanie je zabezpečené vlastnou 
upratovačkou, v čase kontroly bol hygienický štandard zariadenia na dostatočnej úrovni, 
upratuje sa denne. 
     
2. Spolupráca s inými organizáciami 
  
Centrum spolupracovalo na veľmi úspešných veľkých podujatiach organizovaných inými 
organizáciami, členovia tanečných, výtvarných a ďalších krúžkov kooperovali na podujatiach 
mestských častí a veľkých podujatiach Bratislavy. Podieľali sa na nich aj aktivisti CVČ. 
Zameriavalo sa na rozšírenie kooperácie s občianskymi združeniami a ďalšími organizáciami 
a inštitúciami. Skvalitňovalo propagáciu všetkých druhov činností a prezentáciou svojej 
činnosti na verejnosti si posilňovalo svoju pozíciu v mestských častiach obvodu Bratislava IV 
i na území Bratislavy. Zabezpečovalo v kooperácii činnosť aj v kooperácii s inými 
organizáciami: Magistrátom Hl. mesta Bratislavy, s KŠÚ, Miestnymi úradmi Dúbravky, 
Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi, Lamača a Devína, Pedagogickou a sociálnou akadémiou 
v Dúbravke. Kooperovalo s , Domom kultúry Dúbravka, OKAT- om, SLOVART-om,  NOC, 
Červený kríž, McDonalds a ďalšími organizáciami .     
Organizácie a občianske združenia kooperovali aj na  podujatiach, v ktorých sa prezentovali 
talentované deti aj mládež z CVČ. Aktivisti CVČ, spoločne s členmi Detského parlamentu IV 
participovali na organizovaní podujatí. 
    
Ďalšie informácie o CVČ  
 
Deti zo ZŠ mestských častí Dúbravka, Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Lamač, Devín 
a Záhorská Bystrica môžu participovať na živote obcí, reprezentovať, byť zastúpení 
v Detskom parlamente Bratislavy a participovať na živote hlavného mesta. Na pôde Detského 
parlamentu rezonujú také závažné spoločenské témy ako drogy a šikanovanie na školách.  
 
Vzájomné vzťahy medzi CVČ, deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, 
ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú sú štandardne dobré. CVČ akceptuje pripomienky 
rodičov i verejnosti. Rodičia spolupracujú s Centrom na podujatiach. Dobrovoľne sa 



zúčastňujú ako dozor na podujatiach, ktoré si vyžadujú pomoc. Sú zastúpení v Rade CVČ. 
Pomáhajú v niektorých druhoch činnosti aj materiálnym zabezpečením. Radi sa zúčastňujú 
priamo na činnosti a komunikujú s deťmi o jej obsahu. 
CVČ vytvorilo priestory pre rodičov čakajúcich počas krúžkovej činnosti na menšie deti. 
Pracovníci CVČ sú počas celého roka v kontakte s rodičmi detí, navštevujúcimi  krúžky a 
poskytujú im informácie o činnosti a snažia sa vytvárať atmosféru porozumenia 
 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Centra voľného času, Gessayova ul. 6, Bratislava 
 za školský rok  2011/2012 

 
 
I. Základné informácie o školskom zariadení 
 
a/ Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: Centrum voľného času 
Adresa:   Gessaayova 6, 851 03 Bratislava 
Kontakty:  
Telefónne číslo:  02/ 623 15 979 
Faxové číslo:   02/ 623 15 979 
Internetová adresa:  www: cvcgessayova.eu 
e-mailová adresa:  riaditel@cvcgessayova.eu   
 
 

b/ Vedúci zamestnanci školského zariadenia 
 
Meno riaditeľa: Mgr. Alžbeta Varjúová 
Menovaná od 1.7.2009, volebné obdobie do roku 2014 
Ďalší vedúci zamestnanec: Mgr. Katarína Búliková, zástupkyňa riaditeľky 
 
 
c/ Údaje o rade školského zariadenia 

Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Gessayova 6 bola ustanovená 
v zmysle § 24 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 po voľbách dňa 
6.05.2008 s počtom členov 11. Funkčné obdobie začalo dňom 6.05.2008 na obdobie 4 rokov 
a skončilo dňa 17.05.2012. 
 
Členovia rady: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia  Zvolený/ delegovaný za 
1. Mgr.Oľga Švecová predseda pedagogických zamestnancov 
2. PaedDr. Miroslava Šutorová podpredseda pedagogických zamestnancov 
3. Valéria Šimonová členka nepedagogických zamestnancov 
4. Eleonóra Cíferská členka rodičov 



5. Peter Pasti člen rodičov 
6. Denisa Krásna členka rodičov 
7. Monika Paulovičová členka rodičov 
8. Anna Dyttertová členka zriaďovateľa  
9. Jana Panáková členka zriaďovateľa 
10. PaedDr. Juraj Monsberger člen zriaďovateľa  
11. Mária Poláková členka zriaďovateľa 
 

Centrum voľného času (CVČ) požiadalo zriaďovateľa v zmysle metodického pokynu  
o zníženie počtu členov rady z 11 na 7. Nové funkčné obdobie rady školského zariadenia 
začalo ustanovujúcim zasadnutím rady na obdobie 4 rokov, t.j. do roku 2016. Ustanovujúce 
zasadnutie rady sa konalo až v mesiaci september 2012, nakoľko zástupcovia do rady zo 
strany zriaďovateľa boli zvolení na zasadnutí MZ konaného v dňoch 28.-29.6.2012. 

 
Členovia rady: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia  Zvolený/ delegovaný za 
1. Mgr.Oľga Švecová predseda pedagogických zamestnancov 
2. Mgr.Eva Burdíková členka pedagogických zamestnancov 
3. Zuzana Kissová členka nepedagogických zamestnancov 
4. Zuzana Miškolci členka rodičov 
5. Peter Danihel člen rodičov 
6. Anna Dyttertová členka zriaďovateľa, poslankyňa MZ  
7. Jana Panáková členka zriaďovateľa 
 

Rada školského zariadenia sa zišla v školskom roku 2011/2012 v septembri 2011, 
v marci 2012, v apríli 2012 a v júni 2012. Na svoje zasadnutia pravidelne pozývala riaditeľku 
centra a vyjadrovala sa k aktuálnym otázkam riadenia a činnosti centra. Na svojich 
zasadnutiach prerokovávala nasledovné materiály: 
 
September 2011  
- Prerokovanie a schválenie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch centra za 

školský rok 2010/2011 
- Vyhodnotenie letnej prázdninovej činnosti centra v roku 2011 
- Výchovný plán na školský rok 2011/2012 
- Prerokovanie plánu práce centra na školský rok 2011/2012  
 
Marec 2012   
- Výchovno-vzdelávacie výsledky a materiálno-technické  zabezpečenie činnosti v 1. 

polroku školského roka 2011/2012  
- Výsledky hospodárenia centra v roku 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012   
- Výročná správa o činnosti rady školského zariadenia 
- Letná prázdninová činnosť v roku 2012 
Apríl 2012 
- Príprava a zabezpečenie volieb do rady školského zariadenia pri CVČ na nové volebné 

obdobie 
- 9.5.2012 – voľby zástupcov z radov pedagogických zamestnancov 
- 9.5.2012 -  voľby zástupcov z radov nepedagogických zamestnancov 



- 10.5. až 16.5.2012 – voľby zástupcov z radov rodičov  
    -  

Jún 2012 
- Neformálne stretnutie členov  - záhradná slávnosť Rozprávkovo – podujatie v areáli 

centra pre deti z MŠ,ZŠ a ich rodičov 
- Ustanovujúce zasadnutie novej Rady školského zariadenia pri CVČ sa konalo dňa 

26.9.2012, na ktorom členovia rady CVČ zvolili za predsedníčku Rady ŠZ Mgr. Oľgu 
Švecovú.  

d/ Iné poradné orgány riaditeľa školského zariadenia 

Hlavnou činnosťou poradných orgánov bolo dávať riaditeľke centra podnety pre riadenie a 
koordinovanie činnosti CVČ s cieľom napĺňať úlohy stanovené vo výchovnom programe 
centra a v pláne práce CVČ.  

Poradnými orgánmi riaditeľky centra sú: 

- Pedagogická rada 

- Rada rodičov 

Pedagogická rada je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov CVČ. Schádza sa 
spravidla 3-krát v školskom roku na svojom zasadnutí. Rokovala na nich o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za hodnotené obdobie, riešila vzniknuté problémy pri zabezpečovaní 
výchovno-vzdelávacej práce a jej materiálno-technického zabezpečenia, a prijímala opatrenia 
na ich odstránenie, prípadne zlepšenie. Vyjadrovala sa k navrhovaným pedagogickým 
dokumentom, výchovnému plánu centra a k celkovému chodu CVČ.  

 

September 2011 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2010/2011 

- Plán práce CVČ na školský rok 2011/2012 

- Rozvrh hodín ZÚ 

- Pedagogická dokumentácia 

- Priestorové, materiálne a personálne podmienky na záujmovú činnosť 

 

Február 2012 

- Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za 1. polrok 

- Aktuálne úlohy na 2. polrok školského roka – ďalšie smerovanie záujmovej činnosti  

- Zovšeobecnenie poznatkov z vnútroškolskej kontroly za 1. polrok 

- Letná prázdninová činnosť 2012 

 

Máj 2012 – mimoriadne zasadnutie 

- Vnútorný predpis CVČ o priznávaní a uznávaní kreditov podľa § 47 ods.1, písm.e) 
zákona  

č. 317/2009 Z .z. o pedagogických zamestnancoch  



 

Jún 2012   

- 15.6.2012 – slávnostná pedagogická rada k 25. výročiu CVČ 

Jún 2012 

- Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2011/2012 

- Pripravenosť letnej prázdninovej činnosti 2012  

 

II. Údaje o deťoch školského zariadenia 

a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v centre v školskom roku 2011/2012 
 
K termínu 15.09.2011  
Počet záujmových útvarov:  82   z toho pre deti do 15 rokov: 79 
Počet členov záujmových útvarov: 881  tohodo 15 rokov  859 
K termínu 30.06.2012 
Počet záujmových útvarov:  82    z toho pre deti do 15 rokov: 9 
Počet členov záujmových útvarov 834    z toho do 15 rokov:   788 
 
Názvy jednotlivých záujmových útvarov (ZÚ)  a počet detí v nich:  
 
Záujmová oblasť:  Názov ZÚ:   Počet ZÚ/úč počet ZÚ/ úč. 
        1.polrok   2. polrok 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klubové a umelecké  Výtvarný    2/24  2/23  
činnosti – KaUČ  Keramika    30/308  28/284 
    Ľudové remeslá- Priadka  1/10  1/10  
    Vitráž Tiffany    1/7  1/5 
    Maľovanie na hodváb a textil  1/5  1/2 
    Papierové všeličo   2/22  2/24 
    Kamarátka korálka, drôtik  1/7  0 
    Mamaklub    1/48  1/48 
    Hobby klub    1/5  1/3 
    Farbičky – čarbičky   2/13  2/14 
    Malí tanečníci    1/17  1/12 
    Gitara     1/7  1/5 
    Točenie na hrnčiarskych kruhoch 1/6  1/11 
    Tanečný    3/37  3/41 
    Pohybovo-tanečný   1/7  1/7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výpočtová technika  Programovanie – robotika  2/14  2/10 
VT    Počítačová grafika   1/8  1/8 
    Praktický užívateľ PC  1/6  1/6 
    Internetoví nadšenci   1/20  1/20 
    Práca na PC    2/19  2/19 
     
Prírodoveda   Rybársky    1/16  1/14 
Prír    Starostlivosť o zvieratká  4/29  4/34 



    Zvieratká v Minizoo   3/36  3/33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telovýchovné a športové Šikovné mačiatka   1/11  1/9  
aktivity   Šachové rébusy pre talenty  1/9  1/12 
TaŠA    Zápasenie    1/6  2/18 
    Malí šachisti na MŠ   4/46  4/44 
    Stolný tenis    1/3  0 
    Plávanie    5/75  5/60 
    Mladí vodáci    1/16  1/12 
    Turistický- Sokolíci   1/15  1/15 
    Florbal     1/9  11/7 
    Klub stolného tenisu   1/24  1/24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkom:        82/881  82/834 
   
 

Aj keď ponuka záujmových útvarov každoročne prevyšuje záujem verejnosti, centrum 
sa na otvorenie každého školského roka pripravuje zodpovedne. Taktiež sme pripravení 
v prípade veľkého záujmu žiadané krúžky zviacnásobiť. Záujemcom z menej početných 
krúžkov ponúkame náhradné riešenia v iných, obsahom podobných útvaroch. 
 Realizáciou projektu práca s hlinou v MŠ , ktorého autorkou je pani Peková, sme 
naštartovali úzku spoluprácu s MŠ v našej pôsobnosti. Na jednej strane pomáhame zvyšovať 
kredit predškolských zariadení, na druhej strane deti pokračujú v tejto činnosti aj po príchode 
do základnej školy. Mnohé z nich sa chvália, že oni už s hlinou pracovali a pokračujú už 
v pokročilejšej forme. Okrem troch keramických krúžkov v centre pracovalo 17 krúžkov 
v MŠ a 6 krúžkov v ZŠ Budatínska. Významným prvkom sú aj učebné programy zamerané na 
túto problematiku, ktoré sú alternatívou k učebným osnovám a podporujú u detí trojrozmerné 
videnie. Zároveň sa oživujú tradície a deti získavajú odborné kompetencie v práci s hlinou – 
cit, predstavivosť, nápaditosť, rozvíjajú fantáziu, grafomotorické zručnosti. 
 Ďalšou oblasťou je oblasť prírodovedná. Naše MINI ZOO priťahuje každoročne veľa 
záujemcov o starostlivosť o zvieratká. Je to možno spôsobené aj tým, že doma nemôžu 
chovať žiadne zvieratká, tak si túto túžbu plnia v záujmových útvaroch. Sú vekovo rozčlenené 
a obsahovo prispôsobené návštevníkom. Zároveň sú prípravou k environmentálnej výchove 
a k etickému správaniu sa. Vhodne dopĺňajú všeobecné znalosti o prírode. 
 Tanečné útvary pracovali v centre i v MŠ  Bradáčova, Strečnianska a svoju prácu 
prezentovali na vystúpeniach v MŠ, v Dome kultúry,  na podujatiach centra napr. ku Dňu 
matiek, MDD a pod.  
 Výtvarné krúžky okrem získavania zručností a skúseností s materiálom, ponúkajú aj 
materiál na skrášľovanie priestorov MŠ a centra. 

V oblasti športu bolo záujem  aj o krúžky plávania, turistiky, rybársky, mladých 
vodákov. Pokles sme zaznamenali v športových krúžkoch stolného tenisu, florbalu , v 2. 
polroku sa však postupne zvyšoval záujem o krúžky zápasenia. 
 Záujem poklesol aj o záujmové útvary pravidelnej práce s počítačmi, deťom viac 
vyhovuje voľnejšia klubová forma činnosti ( Internetklub). Na druhej strane nás však teší, že 
sa darilo krúžku Robotika. Jeho členovia sa zúčastnili súťaže FIRST LEGO League na 
Slovensku v stavbe a programovaní robotov pre vekovú kategóriu základné školy – ako 
najmladší a nováčikovia skúsili atmosféru súťaže, získali skúsenosti a hlavne – neskončili 
poslední. 

Záujem bol aj o činnosť Mama klubu, v rámci ktorého sa malé deti učia rôznymi 
aktivitami a formami začleňovať do kolektívu detí  v materskej škole, neskôr v základnej 



škole, čím si vychovávame budúcich potencionálnych záujemcov o našu činnosť, a to nielen 
v záujmových krúžkoch. 

Špecifickou  formou je  detská herňa pre rodičov s deťmi vo veku 2 – 6 rokov, ktorá je 
pre návštevníkov otvorená denne. Je využívaná aj deťmi, ktoré čakajú na svoj krúžok.  

Je veľmi ťažké v dnešnej dobe získavať deti a mládež  na záujmovú činnosť, či už 
pravidelnú alebo príležitostnú, pretože existuje silná konkurencia v množstve občianskych 
združení, súkromných a cirkevných zariadení, no predovšetkým  veľkých obchodných centier 
s množstvom atraktívnych podujatí s ich neporovnateľnými finančnými možnosťami 
a bezplatnou účasťou záujemcov. 
 
b/ Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2011/2012  
 
Počet podujatí, akcií:       113       
Počet účastníkov  na podujatiach, akciách:  6 235 z toho účastníkov do 15 rokov: 4 922 
 
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 2 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka:  41 z toho účastníkov do 15 rokov:  41 
 
Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. r. 201/2012   15 
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk.r. 2011/2012    418 
               z toho účastníkov do 15 rokov:   418 
 
c) Novozaložené oddelenia, záujmové útvary v školskom roku 2011/2012: 
 

V tomto školskom roku boli vytvorené nové záujmové útvary: Pohybovo- tanečný  
s integrovanými deťmi, Kamarátka korálka – priateľ drôtik,  Šikovné mačiatka, Starostlivosť 
o zvieratká pre kategóriu detí z MŠ (2) , Zápasenie (2). 

 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školského zariadenia 
 
Pedagogickí zamestnanci /PZ/  
 
 
Záujmová 
oblasť 

Fyzický počet 
PZ k 15.9.2011 

Fyzický počet 
PZ k 30.6.2012 

Počet tých, 
ktorí mali 
nižšiu 
výchovnú 
povinnosť 

Počet tých, 
ktorí mali 
vyššiu 
výchovnú 
povinnosť 

Počet PZ,  ktorí 
pracujú na 
dohodu 
o vykonaní práce 
/DVP/ alebo 
dohodu 
o vykonaní 
činností /DVČ/ 

KauČ 5 5 1+2 0 18 
VT 1 1 0 0 2 

Prír. 0 1 1 0 1 
TaŠA 1 1 0 0 9 

 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 



Všetci interní pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Externí 
zamestnanci, vedúci záujmových útvarov ( prijatí na základe dohody o pracovnej činnosti), po 
odbornej stránke spĺňajú požiadavky na vzdelanie.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ  
 
PaedDr. Miroslava Šutorová absolvovala aktualizačné vzdelávanie vyhlásené Odborovým 
zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na overenie profesijných kompetencií  
s názvom: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-
komunikačných technológií pre začínajúcich. Získala 10 kreditov. 
Mgr. Švecová, Mgr. Burdíková a PaedDr. Šutorová si podali prihlášky na inovačné 
vzdelávanie pod názvom Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov školských 
výchovno-vzdelávacích zariadení na základe ponuky Metodicko-pedagogického centra 
Ševčenkova 11, Bratislava- neboli zaradené. 
PaedDr. Šutorová si podala 3 prihlášky na aktualizačné vzdelávania v oblasti telesnej 
výchovy a športu-  nebola zaradená ani do jedného. 
Mgr. Katarína Búliková, zástupkyňa riaditeľky má podanú prihlášku  na inovačné vzdelávanie 
vedúcich pedagogických zamestnancov – zatiaľ nezaradená.   
V zmysle pokynov zriaďovateľa sme vypracovali vlastný Vnútorný predpis na priznávanie 
a uznávanie kreditov za tvorivé aktivity súvisiace s  výkonom pedagogickej činnosti podľa § 
47a ods. 1, písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý 
bol schválený na pedagogickej rade dňa 30.5.2012. 
 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 
Priebežné 0 0 0 0 
Špecializačné inovačné 0 0 0 0 
Špecializačné kvalifikačné 0 0 0 0 
Aktualizačné 1 1 0 0 
Vzdeláv.ved.pedag..zamest 0 0 0 0 
 
 
Nepedagogickí zamestnanci /NZ/k 30.06.2012 
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IV. Aktivity školského zariadenia 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo školské zariadenie 
     

Názov  aktivity CVČ Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Oblasť VT a prírodovedy   
Matematická olympiáda pre 5.a 9. 
ročník ZŠ 

69 okresné kolo súťaže 

Jesenné prázdniny - herňa 15 prázdninová činnosť 
Súťaž v stavaní robotov  6 okresné kolo súťaže FIRST LEGO League 
Technická olympiáda 22 okresné kolo súťaže 
Geografická olympiáda  
kat. E,F,G,H,I  

149 okresné kolo súťaže 

Fyzikálna olympiáda, kat. E,F   16 okresné kolo súťaže 
 

Učebný program na PC a zvieratká 
– MŠ Macharova  

23 učebný doplnkový program 

Chemická olympiáda, kat. Dz  32 okresné kolo súťaže 
 

Matematická olympiáda pre 6.,7. 
a 8. roč. ZŠ 

82 okresné kolo súťaže 

Program na PC a zvieratká – MŠ 
Gessayova 

22 učebný doplnkový program 

Pytagoriáda -  kat. 
P3,P4,P5,P6,P7,P8 

249 okresné kolo súťaže 

Program na PC, zvieratká a Vv – 
MŠ Gessayova  

21 učebný doplnkový program 

Program na PC, zvieratká a Vv – 
MŠ Gessayova 

20 učebný doplnkový program 

Program na PC, zvieratká a Vv – 
MŠ Macharova 

26 učebný doplnkový program 

Program na PC, zvieratká a Vv – 
MŠ Gessayova 

18 učebný doplnkový program 

Environmentálna výchova pre MŠ 
Macharova 

23 výchova k ochrane životného prostredia 

Program na PC, zvieratká a  Vv – 
MŠ Macharova 

21 učebný doplnkový program 

Program na PC, zvieratká a  Vv – 
MŠ Gessayova 

30 učebný doplnkový program 

Environmentálna výchova pre MŠ 
Macharova 

22 výchova k ochrane životného prostredia 

Program na PC, zvieratká a  Vv – 
MŠ Gessayova 

27 učebný doplnkový program 

Biologická olympiáda, kat. C – 
obvodné kolo 

14 okresné kolo súťaže 

Biologická olympiáda, kat. D – 
obvodné kolo 

15 okresné kolo súťaže 

Biologická olympiáda, kat. E – 15 okresné kolo súťaže 



Názov  aktivity CVČ Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Poznaj a chráň prírodu- obvodné 
kolo 
Biologická olympiáda, kat. F – 
Rastliny a zvieratká našich lesov -
obvodné kolo / 4. a 5.roč. ZŠ/ 

30 okresné kolo súťaže 
 
 

Slávnostné odovzdávanie odmien 
najúspešnejším žiakom v okresných 
kolách predmetových olympiád 
a postupových súťaží 

125 motivácia žiakov, práca s talentovanými 
deťmi 

Oblasť klubových a umeleckých 
činností - KaUČ 

  
 

Deň otvorených dverí v CVČ  108 prezentácia jednotlivých činností v CVČ, 
propagácia, nábor a zápis do ZÚ  

Stridžie dni v Mamaklube 
Strašidielka v klube 
Pirátska párty 
Moja mama 
Tancuj, tancuj 

131 spoločné aktivity rodičov a detí v rámci 
klubu 

Tekvicový deň- jesenné prázdniny v 
CVČ  

26 prázdninová činnosť    

Posedenie pri čaji – 6x 171 cyklus podujatí Mamaklubu 
Dobrý anjel - piatkové tvorivé 
vianočné dielne v CVČ – 20 x                                  

515 rozvoj tvorivosti a zručností v práci 
s rôznym materiálom,  
motivácia, pomoc deťom v núdzi 

Dobrý anjel -sobotné tvorivé dielne  
– Vianoce v CVČ  - 3 x 

358 spoločné aktivity rodičov s deťmi vo 
voľnom čase  

Vystúpenie členov tanečných ZÚ-   
Mikuláš v CVČ 

73 prezentácia činnosti ZÚ na verejnosti 

Olympiáda zo slovenského jazyka a 
literatúry 

18 okresné kolo súťaže 

Šaliansky Maťko J.C. Hronského 17 okresné kolo súťaže v prednese ľudovej 
povesti 

Olympiáda v anglickom jazyku 31 okresné kolo súťaže 
Olympiáda v nemeckom jazyku 13 okresné kolo súťaže 
Dejepisná olympiáda 52 okresné kolo súťaže 
Valentín – tvorivá dielňa 31 rozvoj tvorivosti, výroba darčekov  
Jarné prázdniny- prímestský tábor 
s dennou dochádzkou detí na 
činnosť 

15 prázdninová činnosť 

Európa v škole – literárna časť  44 okresné kolo súťaže 
Európa v škole- výtvarná časť 42 okresné kolo súťaže 
Sobotné tvorivé dielne – Veľká noc 
v CVČ – 3 x 

244 spoločné aktivity rodičov s deťmi vo 
voľnom čase 

Veľkonočné tvorivé dielne v CVČ   83 rozvoj tvorivosti a zručností detí zo 
školských klubov pri ZŠ 

Hviezdoslavov Kubín 79 okresné kolo súťaže v recitácii 
Štúrov Zvolen 20 okresné kolo súťaže v rétorike 



Názov  aktivity CVČ Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Slávik Slovenska 32 okresné kolo súťaže v speve ľudových 
piesní 

Vernisáž výstavy výtvarných prác 
ŠKD v rámci projektu  Malý Muk 

59 multikultúrny projekt  
 

MDD pre firmu SIEMENS 137 propagačná činnosť- sobota 
Tvorivá dielňa pre ŠKD Holíčska 42 rozvoj tvorivosti a zručností detí zo 

školského klubu detí 
Záhradná slávnosť  Rozprávkovo-  
3. ročník 

177 spoločná aktivita centra a rodičov k MDD, 
vytváranie tradície  

Hurá prázdniny – stretnutie detí 
s Majstrom N 

92 ukončenie školského roka  

Stretnutie k  25. výročiu vzniku 
CVČ v Petržalke 

46 neformálne stretnutie bývalých a terajších 
pracovníkov centra  

Slávnostné vyhodnotenie okresných 
kôl predmetových olympiád spojené 
s odovzdávaním cien 

125 Oceňovanie  práce talentovaných detí 

Oblasť  telovýchovných 
a športových aktivít 

  

Metodické stretnutie učiteľov Tv 
k tvorbe kalendára športových 
súťaží 

11 spoločný postup k súťažiam 

MO – Majstrovstvá okresu 
v cezpoľnom behu žiakov a žiačok 

133 okresné kolo športovej súťaže 

MO v stolnom tenise - žiačky 22 okresné kolo športovej súťaže 
MO v stolnom tenise –žiaci, sk.A,B 23 okresné kolo športovej súťaže 
MO v stolnom tenise – žiaci, sk.C + 
finále 

32 okresné kolo športovej súťaže 

MO florbal – mladší žiaci 55 okresné kolo športovej súťaže 
MO florbal – starší žiaci 99 okresné kolo športovej súťaže 
MO florbal - dievčatá 49 okresné kolo športovej súťaže 
MO malý futbal staršie žiačky 54 okresné kolo športovej súťaže 
MO malý futbal starší žiaci, sk.A,B 78 okresné kolo športovej súťaže 
MO malý futbal starší žiaci sk.C+ 
finále 

88 okresné kolo športovej súťaže 

Šachový turnaj detí z MŠ o Pohár 
princa Fritza  

36 plnenie plánu práce 

MO basketbal-  žiaci 56 okresné kolo športovej súťaže 
MO basketbal-  žiačky 48 okresné kolo športovej súťaže 
Olympiáda zručností  68 rozvoj športových aktivít 
Noc v CVČ   17 členovia turistického ZÚ 
MO vybíjaná sk. A 55 okresné kolo športovej súťaže 
MO vybíjaná sk. B 54 okresné kolo športovej súťaže 
MO vybíjaná sk. finále 52 okresné kolo športovej súťaže 
MO atletika – skok do výšky 27 okresné kolo športovej súťaže 
MO v streľbe-žiaci, žiačky 37 okresné kolo športovej súťaže 
MO hádzaná – žiaci, žiačky 58 okresné kolo športovej súťaže 
MO volejbal - žiačky  77 krajské kolo športovej súťaže 



Názov  aktivity CVČ Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

MO volejbal - žiaci 65 krajské kolo športovej súťaže 
MO atletika – ostatné disciplíny 120 okresné kolo športovej súťaže 
LADY CUP Petržalka- halový 
turnaj žiačok vo futbale, 0. ročník 

107 rozvoj športových aktivít, založenie 
tradície 

Pasovačka – súťaž v zápasení 
žiakov a žiačok 

55 rozvoj športových aktivít, propagácia ZÚ 
zápasenie 

Penalta – futbalový turnaj  starších 
žiakov  sk. A,C  

93   rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

Penalta – futbalový turnaj sk. B,D 89 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

LADY Penalta – futbalový turnaj 
sk.A-D 

107 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

Mini + Penalta + Lady Penalta  159 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

MiniPenalta- futbalový turnaj 
mladších žiakov  sk. A, D 

152 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

MiniPenalta- futbalový turnaj 
mladších žiakov  ŠF  

97 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

„ Dni  Petržalky “  
– finále 25. ročníka futbalového 
turnaja Penalta, 16. ročníka 
Minipenalta, 1. ročníka Lady 
Penalta    

199 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce, 
upevňovanie tradície 

„ Dni  Petržalky “  
– finále 15. ročníka futbalového 
turnaja MiniPenalta 

32 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

 
Podujatia sú uvádzané chronologicky, tak ako boli realizované v zmysle časového plánu 
podujatí a aktivít centra na školský rok 2011/2012. 
 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo 
 

Názov aktivity centra Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

„ Bratislava pre všetkých “ 
Vyhlasovateľ:  Hlavné mesto SR 
Bratislava 

 
20 

propagačný happening CVČ a ZUŠ na 
Hlavnom námestí, výtvarno-kreatívne 
dielne a animácie v stánku CVČ  ( sobota / 

„Detské vianočné dielne“ / 3 dni/ 
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto SR 
Bratislava 

 
15 

spoločné trojdňové víkendové  propagačné 
podujatie CVČ a  ZUŠ Bratislavy  

Malý Muk 
Vyhlasovateľ: MČ Petržalka 

59 aktivita zameraná na rozvoj multikultúrnej 
výchovy 

 
 
Údaje o zapojenosti resp. tvorbe projektov CVČ 
       



Vyzývateľ na 
predkladanie 

projektu, resp. vlastný 
projekt CVČ 

 
Názov projektu 

 
Cieľ projektu a cieľová 

skupina 

Termín začatia 
realizácie 

a ukončenia 
realizácie 

CVČ  vlastný projekt, 
podporený grantom 
Hlavného mesta SR 
 

Dobrý anjel 
v Petržalke  

Prostredníctvom 
výtvarných, remeselných 
aktivít detí  rozvinúť 
informačnú kampaň na 
získavanie darcov/ rodičov/ 
pre projekt neziskovej 
organizácie Dobrý anjel. 
Tvorivé dielne pre deti 
z MŠ, ZŠ, ŠKD, ZÚ CVČ, 
rodičia s deťmi, verejnosť  
/ výroba anjela / 

November – 
december 2011 
Vernisáž 
vyrobených 
anjelov v MŠ, 
ZŠ a CVČ 
uskutočnená 
8.12.2012 
v budove 
Technopolu. 
schválený 

CVČ  vlastný projekt Šachové kráľovstvo, 
2. ročník 

Rozvoj šachu v Petržalke- 
rozšírenie aktivít  smerom 
k materským a základným 
školám (MŠ + ZŠ) 

September 
2011- jún 2012 

CVČ  vlastný projekt Práca s hlinou –  
2. ročník 

Projekt pre materské školy- 
zvýšiť počet záujemcov 

September 
2011- jún 2012 

CVČ  vlastný projekt Projekt využitia 
objektu Hrobákova 5 

Využitie priestorov na 
športovú činnosť- deti 
a mládež Petržalky 

Jún 2011 - trvá 

CVČ   
( finančná pomoc MČ 
Petržalka) 
 

Rozprávkovo-
záhradná slávnosť –  
3. ročník 

Spoločná aktivita rodičov 
s deťmi – oslavy MDD 

Jún 2012 
Použité vlastné 
finančné zdroje 
neschválené 

Hlavné mesto SR- 
grant 

Eko lentilky Prázdninové aktivity Leto 2012 
schválený 

Hlavné mesto SR 
grant 

Aspoň jeden deň preč 
z Bratislavy 

Prázdninové aktivity 
(autobusové výlety v rámci 
LT) 

Leto 2012 
neschválený 

MČ Petržalka 
Finančná pomoc 

Remeselný dvor 
 

Ľudové remeslá -tvorivé 
dielne a aktivity pre deti  

Marec 2012 – 
jún 2012 
neschválený 

Nadácia SPP Dedičstvo regiónov Revitalizácia Izby starej 
matere v CVČ,  
deti- členovia ZÚ, rodičia, 
verejnosť 

Október 2011 – 
september 2012-
neschválený 

 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V sledovanom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.  
 
VI. Výsledky finančnej a  ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v CVČ 
 
V sledovanom školskom roku bola v termíne od 20.10.2011 do 8.11.2011 vykonaná Útvarom 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy následná finančná  kontrola. Kontrolu vykonali 



zamestnankyne útvaru mestského kontrolóra JUDr. Viera Michalová a Ing. Katarína 
Kalasová.  
Prijaté a vyhodnotené opatrenia 
1. Prikladať k faktúram objednávky so všetkými náležitosťami. 
Termín: trvalý      Zodpovedná: účtovníčka, pokladníčka 
 
2. Zabezpečiť jednotné číslovanie faktúr v knihe faktúr, v účtovníctve a na krycích listoch. 
Termín: ihneď, trvalý     Zodpovedná: účtovníčka 

K bodom 1.,2: K faktúram boli vystavené objednávky (najmä k telefonickým), čím sa 
dodržala kontinuita následnosti objednávok a  ich číslovanie. Účtovníčka i pokladníčka boli 
upozornené na nutnosť dodržiavania legislatívy. 
Opatrenie sa plní. 
 
3. Zosúladiť uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
s ustanoveniami §§ 223 až 228a Zákonníka práce. 
Termín: ihneď, trvalý     Zodpovedná: personalistka 
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa snažíme uzatvárať so 
zamestnancami vopred s časovým predstihom a sú splatné po vykonaní práce, pokiaľ KŠÚ 
v Bratislave nežiada zúčtovanie finančných prostriedkov postupových súťaží a olympiád skôr. 
Opatrenie sa plní. 
 
4. Vykonávať inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti najmenej štyrikrát  za 
účtovné obdobie. 
Termín: ihneď, trvalý     Zodpovední: riaditeľka, pokladníčka 
Inventarizácia pokladne – vytknuté veci boli nedopatrením založené v inventarizácii majetku, 
záznamy boli presunuté k pokladničným zápisom ( za rok 2008, 2009). Kópie inventarizácie 
pokladne budú vkladané do celkovej inventarizácie majetku CVČ a originály do 
pokladničného denníka ku dňu vykonávania inventarizácie. 
Opatrenie sa plní. 
 
5. Uzatvárať pracovné zmluvy až po predložení výpisu z registra trestov a plnenia 
kvalifikačných predpokladov. 
Termín: ihneď, trvalý     Zodpovední: riaditeľka a personalistka 
Pracovné zmluvy budú uzatvárané až po predložení požadovaných materiálov. 
Opatrenie sa plní. 
 
6. Pri odmeňovaní zamestnancov dbať na dodržiavanie zákonov č. 553/2003 Z.z., č. 317/2009 
Z. z. a dôsledne vyhotovovať Rozhodnutia o výške a zložení platu. 
Termín: ihneď, trvalý     Zodpovední: riaditeľka a personalistka 
Zistené nedostatky ( sčítacie chyby) boli odstránené. Zamestnanci s chybnými rozhodnutiami 
o výške a zložení platu dostali nové, správne rozhodnutia. Personálna zamestnankyňa bola 
upozornená na dôsledné vyhotovovanie personálnych spisov. 
Opatrenie sa plní. 
 
7. Vysporiadať preplatok na funkčnom plate vo výške 223,50 €. 
Termín: 31.12.2011     Zodpovední: riaditeľka a personalistka 
Uvedený preplatok na funkčnom plate bol zamestnankyni stiahnutý v mesiaci október 2011. 
Opatrenie splnené. 
 



8. Poskytovať odmeny zamestnancom podľa § 20 a osobné príplatky podľa § 10 zákona 
o odmeňovaní na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Zabezpečiť, 
aby aj jednorázovo priznané osobné príplatky boli súčasťou Rozhodnutia o výške a zložení 
funkčného platu. 
Termín: ihneď, trvalý     Zodpovední: riaditeľka, personalistka  

a vedúci zamestnanci 
Osobné príplatky priznané v mesiaci september 2011 sú súčasťou rozhodnutia o výške 
a zložení funkčného platu. Prípadné mzdové ohodnotenia práce zamestnancov budeme voliť 
formou odmeny za prácu vykonávanú nad rámec pracovných povinností, na základe návrhu 
zodpovedného zamestnanca. 
Opatrenie sa plní, časť už splnená. 

 
9. Pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru dodržiavať ustanovenia § 
224 ods. 1 písm. c) tak, aby nároky zamestnanca neboli priaznivejšie ako nároky a plnenia 
vyplývajúce z pracovného pomeru. V nadväznosti na uvedené upraviť výšku odmeny 
dohodnutú v dohode o pracovnej činnosti č. 73/11 zo  dňa1.4.2011. 
Termín: ihneď      Zodpovední: riaditeľka a personalistka 
V dohode o pracovnej činnosti č. 73/11 zo dňa 1.4.2011 bola znížená odmena z 300,- € na 
250,- € mesačne. 
Opatrenie splnené. 
 
10. Na pracovnej porade prerokovať závery z následnej finančnej kontroly a zodpovedných 
zamestnancov upozorniť na zistené nedostatky. 
Termín: do 15.12.2011    Zodpovedná: riaditeľka 
Závery z následnej finančnej kontroly boli prerokované na pracovnej porade dňa 30.11.2011. 
Všetci zamestnanci CVČ boli upozornení na skutočnosť, že treba k vyúčtovaniam za zverené 
finančné prostriedky prikladať všetky náležitosti podľa povahy zálohy a na dodržiavanie 
vnútorného poriadku CVČ. Zároveň bola uskutočnená porada s personalistkou/mzdárkou, 
účtovníčkou a pokladníčkou, na ktorej boli podrobne rozobraté nedostatky z následnej 
finančnej kontroly s  upozornením, že prípadné ďalšie vzniknuté nedostatky budú považované 
za porušenie pracovnej disciplíny s príslušnými následkami. 
   
11.Dohodu o pracovnej činnosti č. 73/11 zo dňa 1.4.2011 ukončiť najneskôr ku dňu 
31.01.2012. 
Termín: v texte      Zodpovedná: riaditeľka 
Uvedená dohoda bola ukončená ku dňu 31.1.2012. 
Opatrenie splnené. 
 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
 

CVČ zabezpečuje svoje aktivity v centrálnej budove na Gessayovej ul. a v budove na 
Hrobákovej ul. Obe budovy boli pôvodne projektované ako materské školy. 
Na realizáciu záujmovej činnosti boli potrebné viaceré úpravy priestorov , čo sa viac  podarilo 
na Gessayovej ulici, kde sú k dispozícii  upravené učebne - prírodovedná, učebňa výpočtovej 
techniky, viacúčelová učebňa – Izba starej matere, spoločenská miestnosť s univerzálnym 
využitím, ateliéry – výtvarný, sklársky na vitráže, keramický na prácu s hlinou, vybavený 
dvomi hrnčiarskymi kruhmi a vypaľovacou pecou.                            



Pre činnosť Mamaklubu a aktivity pre mladšie deti je určená herňa veľmi dobre vybavená 
preliezačkami, cvičebnými pomôckami, hračkami. Pre tanečné a pohybové krúžky je určený 
tanečný ateliér so zrkadlami. Pre prírodovedné krúžky slúži aj Minizoo. 

V budove na Hrobákovej ulici sú upravené priestory pre pohybové a športové krúžky, 
dve herne stolného tenisu, malá posilňovňa, klubovňa. Časť priestorov na poschodí je 
prenajatá dvom neziskovým organizáciám. Od júna 2012 je časť priestorov bývalého 
technického traktu prenajatý OZ Kolkársky klub Spoje Bratislava. 

Uvedené priestory centra sa nám podarilo upraviť a zariadiť aj za finančnej pomoci 
rodičov 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. K efektívnemu regulovaniu tepla by však jednoznačne 
prispela výmena netesniacich okien a dverí.   

Potrebné finančné prostriedky na opravy sme zapracovali do návrhu rozpočtu centra 
na roky 2012 – 2014 s určením priorít. 

V priebehu školského roka sme doplnili vybavenie centra novými učebnými 
pomôckami- športové náradie pre vodákov, plavcov z daru SIEMENS + boli zakúpené dve 
mobilné keramické vypaľovacie pece. V rámci projektu Infovek máme možnosť pripojenia na 
sieť v  budove na Gessayovej prostredníctvom technológie wifi. Voľné priestory mimo 
činnosti centra  – sú využívané prenájmami  ( Joga, Hravá angličtina ). 
 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku 2011 
 
1. Dotácie z rozpočtu mesta:  205 588 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné:  16 086,50 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške: 986 € boli použité: na OON 

( odmeny pre externých vedúcich záujmových krúžkov) vo výške 986 €  
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (RZ pri CVČ, občianske združenia):  

dary: SIEMENS - 1 500 € na letné prázdninové aktivity 2011 a športové vybavenie 
centra, 
dar od Milana Ftáčnika – 3 000 € na nákup keramickej pece ( rozšírenie aktivít 
smerom k MŠ ) 

5. Iné finančné prostriedky: za súťaže a olympiády z KŠÚ    7 490 € 
 
IX. Ciele, ktoré si centrum určilo v koncepčnom zámere rozvoja CVČ na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
Pokračovať v organizovaní osvedčených a žiadaných aktivít typu tvorivé dielne.  K sobotám 
pribudli aj piatkové tvorivé dielne a podľa záujmu ZŚ a ŠKD aj v iné dni.  
 
- Piatky – 18 TD/ 515 účastníkov, soboty – 6/ 602 účastníkov, v iné dni 3/ 125 

účastníkov. Plní sa priebežne. 
 

- Ponuku výchovno-vzdelávacích aktivít naďalej rozširovať smerom k deťom 
v materských školách formou záujmových útvarov tak, aby sa stali súčasťou programu 
jednotlivých MŠ ( šach, tanec,  keramika, výtvarná výchova ). 
V  rámci projektu Práca s hlinou boli otvorené na 10  MŠ krúžky keramiky ( 17 ZÚ – 
187 detí), na 4 MŠ krúžky šachu ( 4 ZÚ – 46 detí) , na 2 MŠ tanečné krúžky ( 31 detí), 
na 2 MŠ výtvarné krúžky ( 24 detí). Plní sa priebežne, zvyšuje sa počet    záujemcov. 
 



- Pokračovať v realizovaní spoločných aktivít detí a rodičov vo voľnom čase v rámci  
Mamaklubu, zaviesť tradíciu vo víkendových podujatiach a klubových posedeniach.  
Plní sa priebežne, vytvorená tradícia záhradnej slávnosti- teraz už 3. ročník, nesplnené, 

  tradícia vo víkendových podujatiach 
 

- Rozšíriť ponuku výučbových programov pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ŠKD ako formy 
alternatívneho vyučovania na dopĺňanie, upevňovanie a overovanie  vedomostí 
získaných v škole a ktoré nie sú bežné v školách: keramika, ľudové remeslá, 
netradičná výtvarná výchova, starostlivosť o zvieratká, počítačové programy. 
Priebežne sa plní, boli zo ZŠ Holíčska, Turnianska, Lachova, zo strany detí 
a pedagógov je záujem, neochota zo strany vedení škôl . 
  

- Naďalej koordinovať prípravu a  organizovanie predmetových olympiád 
a postupových súťaží v úzkej spolupráci s KŠÚ, ZŚ, SŚ a ostatných 
spoluorganizátorov. Realizuje sa v zmysle termínovníka uvedených súťaží vydaného 
Iuventou. Okresné kolá predmetových olympiád a postupových súťaží – 20/ 797 
účastníkov, športových súťaží – 19/ 1070 účastníkov.  Priebežne sa plní. 
 

- Za účelom skvalitnenia propagácie a informovanosti verejnosti aktualizovať webovú 
stránku pružnejšie, urobiť ju príťažlivejšou. 
Splnené + nový panel pri  hlavnom vchode, informácie sú poskytujú aj cestou letných 
táborov, tlače, iné webové stránky ( Deti v akcii), a pod. 
 

- Využívať možnosti na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom nových 
projektov na aktivity a materiálno-technické vybavenie centra. Pravidelné zadávanie 
projektov, žiaľ máloktoré sú schválené. Sú viac preferované občianske združenia a 
neziskové organizácie. Získali sme dary  od sponzorov na mobilné keramické pece, 
športové vybavenie a prázdninovú činnosť ( Ftáčnik, Siemens, Danihel). Priebežne sa 
plní. 
 

- Prezentovať činnosť CVČ počas podujatí v Bratislave – napr. Bratislava Námestie 
deťom, Dni Petržalky – PENALTA, tradičný futbalový turnaj žiakov ZŠ a OGY, 
MINIpenalta, prezentáciou činnosti záujmových útvarov. 
Splnené 
 

- V spolupráci s OZ Kolkársky klub Spoje Bratislava uskutočniť revitalizáciu 
športového areálu centra na Hrobákovej ulici.      
Prenájom časti priestorov a pozemku bol schválený v mestskom zastupiteľstve až 
v júni 2012.Revitalizácia areálu sa uskutoční až po dokončení stavby haly. Úloha trvá. 
 

- Zaviesť pravidelnosť vo víkendových tématických podujatiach. 
Úloha zatiaľ nesplnená 
 

- Uskutočňovať propagačné podujatia v školách, MŠ, na verejnosti. 
Uskutočnené na ZŠ Budatínska, MŠ Strečnianska, Turnianska, Škola pre nadané deti – 
pre deti a aj ich rodičov. 
Priebežne sa plní. 
 

- Zriadiť Klub „Domček“, členmi ktorého budú záujemci o prácu s deťmi – 
dobrovoľníci, ako aj externí spolupracovníci, zameraný na odbornú prípravu členov na 



prácu s deťmi a mládežou. 
Nadviazaný kontakt s Pedagogickou a sociálnou akadémiou Bullova ul., zostáva 
osloviť mládežnícke organizácie a OZ v Petržalke, účasť na spoločnom stretnutí, 
organizovaného Radou mládeže BSK 
 
Plnenie výchovného programu CVČ sme realizovali prostredníctvom pravidelnej 

záujmovej činnosti, príležitostnej záujmovej činnosti a prázdninovou činnosťou. Všetci 
pedagogickí zamestnanci- vychovávatelia dodržiavali  jednotnosť v pedagogickej 
dokumentácii, čiastočne s ňou mali problémy externí zamestnanci, čo sa však vyriešilo.  
Podľa výchovného programu sa uskutočňovala výchova a vzdelávanie, ktoré neposkytuje 
stupeň vzdelania, ale rozvíja kompetencie dieťaťa . 
Výstupom absolventov záujmovej činnosti v centre je osvojený súbor kľúčových kompetencií 
stanovených výchovným programom CVČ. 
       
 
X. Oblasti, v ktorých ŠZ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení. 
 
Silné stránky 
 

• Spolupráca s MČ Bratislava- 
Petržalka, Magistrátom hl. m. SR 
Bratislavy, s materskými a základnými 
školami, školskými klubmi detí, 
záujmovými zväzmi, telovýchovnými 
jednotami, športovými zväzmi. 

• Spolupráca s rodičmi. 
• Tvorba a realizácia projektov, 

získavanie finančných prostriedkov na 
ich realizáciu. 

• Organizovanie príležitostnej činnosti 
pre verejnosť, tematické soboty  
v CVČ. 

• Organizácia obvodných kôl 
predmetových olympiád 
a postupových súťaží. 

• Práca s matkami na materskej resp. 
rodičovskej dovolenke a ich deťmi, 
príprava detí na vstup do materskej 
školy, do kolektívu 

• Organizácia prázdninovej činnosti. 
• 25 ročná tradícia centra 
• Vytvorenie dvoch vysunutých 

keramických ateliérov 
• Množstvo záujemcov o vykonávanie 

pedagogickej praxe – SŠ a VŠ  
 

Slabé stránky 
 

• Opotrebovaný technický stav oboch 
budov centra, ich vysoká energetická 
náročnosť s následkami vysokého 
podielu financií na krytie nákladov za 
energie a opravy. 

• Nedostatok finančných prostriedkov 
na údržbu a opravy centra. 

• Postupné havarijné situácie v dôsledku 
zlého technického stavu budov. 

Príležitosti 
 

Riziká 
 



• Obsah ponuky centra musí byť  
nadstavbou ponuky na materských, 
základných a stredných školách . 

 
 

• Sústreďovať talentované deti vo 
všetkých oblastiach pod vedením 
skúsených odborníkov – príprava na 
budúce povolanie / smer, škola/. 

• Získavanie prostriedkov na 
skvalitnenie materiálno-technického 
vybavenia a technického zhodnotenia 
budov – projekty, sponzori. 

• Skvalitňovať spoluprácu s obyvateľmi 
Petržalky- využitie ich vedomostí, 
skúseností a zručností v našej práci, 
s dôrazom na seniorov. 

• Nárast demografickej krivky. 
• Možnosť zvyšovania odbornej úrovne 

v kontinuálnom vzdelávaní. 
 

• Zmeny v systéme financovania práce 
s deťmi a mládežou. 

• Konkurencia množstva súkromných, 
cirkevných zariadení, občianskych 
združení a ich lepšie finančné 
možnosti a bezplatné ponuky. 

 

 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
- Záujmový krúžok mladí rybári – 2.- miesto na Majstrovstvách Slovenska v rybolovnej   

technike  
- Mladí šachisti zo ZÚ šachové rébusy : M SR detí a mládeže v praktickom šachu ( 

Stará Lubovňa) :  Simon Seleng 6. miesto v kategórii chlapci do 8 rokov ( 12  
účastníkov), Miško Barnáš  7. miesto v uvedenej kategórii, Simonka Barnášová ( 5 
rokov) – 4. miesto v kategórii dievčatá do 8 rokov ( 4 účastníčky), 

- M SR detí a mládeže v zrýchlenom šachu ( Martin): Simonka Barnášová 5. miesto  ( 
11 účastníčok) + vyhodnotená ako 3. najlepšia do 6 rokov, Miško Barnáš 6. miesto  a  
Simon Seleng 8. miesto ( z 31 účastníkov), 

- Dobré výsledky aj v sérii náborových turnajov GPX ( Seleng, Barnáš, Barnášová, 
Chlpek,  Nagy,  Skrinár ), 

- ZÚ zápasenie : oblastnej súťaže žiackej ligy sa zúčastnili pretekári – Andrej Mertel 2. 
miesto v hmotnosti do 44 kg , Marian Chudý  36 kg – 6. miesto.  

 
 
XI.  Ďalšie informácie o školskom zariadení. 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom zariadení. 

Zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola vo februári 2012 
vykonaná   kontrola so zameraním: Posúdenie hygienického štandardu zariadenia počas 
organizovania denného tábora – jarné prázdniny 2012. 
V mesiaci júl 2012  – 2 x vykonaná kontrola – letné prázdniny 2012 ( 1x na Gessayovej, 1x 
na Hrobákovej ul.). 



Všetci členovia záujmových útvarov boli na začiatku školského roka poučení 
o bezpečnosti pri práci, oboznámení so zásadami správania , ktoré sú zakotvené v školskom 
poriadku CVČ. 
Všetci zamestnanci centra absolvovali školenie BOZP. 
2 x ročne zabezpečujeme deratizáciu priestorov v oboch budovách centra.  
Dôsledne dbáme na dezinfekciu sociálnych zariadení  a Minizoo používaním odporučených 
dezinfekčných prípravkov pri upratovaní. 
 
2. Spolupráca centra voľného času. 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí. 

Rodičia pomáhajú napĺňať výchovno-vzdelávací program centra nielen finančnou 
podporou, ale aj aktívnou účasťou  a pomocou hlavne pri organizovaní podujatí a aktivít 
v rámci Mama klubu, tvorivých dielní  a pod. Založili sme tradíciu - oslava MDD v centre už 
tretí rok sa koná formou záhradnej slávnosti pod tematickými názvami, tohto roku Jašovanie-
šašovanie. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami. 
 

- Rodičovské združenie pri centre voľného času, od založenia CVČ pomáha pri 
 materiálnom zabezpečení jednotlivých foriem činností.  
- Zápasnícky klub Dunajplavba Bratislava bol nápomocný organizačne i materiálne pri 
 zakladaní ZÚ zápasenie a pri organizácii propagačného podujatia – „Pasovačka“. 
 LADY TEAM, s.r.o Bratislava a Združenie športových klubov Petržalky pomáhali pri 
 dievčenskom futbalovom turnaji aj finančne. 

 
2.3. Spolupráca s miestnymi organizáciami, magistrátom. 
 

Centrum spolupracuje s mestskou časťou 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),  
projektovými partnermi.  

Spolupráca s MŠ:  
Druhý rok rozvíjame spoluprácu v rámci záujmovej činnosti –projekt práca s hlinou, šach. 
Environmentálna výchova na MŠ – ponuka programov, stretnutia so zvieratkami v Minizoo. 
Prínosom je prezentácia centra pred rodičovskou verejnosťou potenciálnych budúcich členov 
našich záujmových krúžkov. 
  Spolupráca so ZŠ, ŠKD:  
Ťažisko spolupráce spočíva v spoločných projektoch, v spoločnom organizovaní  
predmetových olympiád, športových súťaží,  v prenajímaní priestorov na činnosť centra. 

Veľmi aktívna a dobrá je spolupráca so ZŠ Gessayova 2, predurčuje ju k tomu aj 
blízkosť školy. ŠKD – zapojenosť detí do krúžkov centra- celoročne, ŠJ- zabezpečovanie 
občerstvenia pre aktivity organizované centrom pre školy, zabezpečovanie stravy  pre deti, 
účastníkov letnej prázdninovej činnosti centra. 
 Podľa potreby, pri riešení vzniknutých problémov spolupracujeme s MÚ MČ 
Petržalka,  Metodicko-pedagogickým centrom Ševčenkova ul. – vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov. 
 
2.4. Iná spolupráca 
 



Veľmi dobrá je spolupráca s Jednotou dôchodcov Slovenska – so ZO v Petržalke, 
v rámci ktorej môžu seniori využívať na športové účely priestory centra na Hrobákovej ulici, 
predovšetkým herne stolného tenisu. Každoročne realizujú v  mesiaci október v rámci 
Seniorfestu turnaj v stolnom tenise „O pohár starostu Petržalky“. 

Firma Global plus s.r.o na Tematínskej ulici každoročne zabezpečuje stravovanie 
účastníkov našich letných prázdninových táborov. 
 
 
 
 
 

KOMISIA  PRE  ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  HL.  MESTA  SR  BRATISLAVY 
PRIMACIÁLNE.  NÁM. 1,   PSČ  814 99  BRATISLAVA 1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

S t a n o v i s k o 
 
k správam 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 2011/2012 
 
Komisia po diskusii odporúča mestskému zastupiteľstvu 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  
2011/2012, a to: 
 
1.  ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
13. CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
14. CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
15. CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
16. CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CVČ Gesaayova 6, Bratislava 
 
 
Hlasovanie: 
z 8 prítomných členov komisie všetci za 
 



Bratislava 15.11.2012 
 

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

vzdelávanie a šport MZ 
 

 
 

Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie 

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 2011/2012 

Kód uzn.: 13.5 
15.3 

Uznesenie č. 741/2012 
     zo dňa 28. 11. 2012 

 
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  2011/2012, a to: 
1.  ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
2.  ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
13. CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
14. CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
15. CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
16. CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CVČ Gesaayova 6, Bratislava 
 


