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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 

berie na vedomie: 

1.  správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, je 
 výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013, a to: 

- ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, pracovisko Laurinská 20, Bratislava 
- ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
- ZUŠ Podjavorinskej 9, pracovisko Radlinského 53,  Bratislava 
 ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
- ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
- ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
- ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
- ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
- ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
- ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
- ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
- ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
- CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
- CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
- CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
- CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
- CVČ Gesaayova 6, Bratislava 
 

2. súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
 v základných umeleckých školách a centrách voľného času  v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2012/2013. 



  

Dôvodová správa 
 

V súlade s § 6 ods. 8 písm. h) bodmi 3 a 4 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 obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských 
zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, predkladá obecnej školskej rade (hlavné mesto SR 
Bratislava má zriadenú Mestskú školskú radu hlavného mesta SR Bratislavy) na vyjadrenie 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier voľného času za predchádzajúci školský rok (ďalej len „správa“). 
 
Zdroje informácií  
  

Zdrojom informácií pre vypracovanie tejto správy boli jednotlivé správy základných 
umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ) za školský rok 2012/2013, ktoré boli 
vypracované  podľa:  
- vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení, 

- koncepcie školy na roky 2012-2014 a stanovených úloh, ktoré si ZUŠ a CVČ určili na 
hodnotiaci školský rok 2012/2013, 

- plánu práce na príslušný školský rok, 
- získaných informácii o činnosti rady školy pri ZUŠ a rady školského zariadenia pri CVČ, 
- ďalších interných materiálov a podkladov súvisiacich s činnosťou ZUŠ a CVČ, 
- usmernenia oddelenia kultúry, školstva a športu k postupu schvaľovania správy 

zriaďovateľom, 
- oficiálnych štatistických údajov vypracovaných Ústavom informácií a prognóz školstva 

Bratislava (ÚIPŠ) a 
- materiálov prerokovaných v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislava 

(MsZ). 
 
Jednotlivé správy ZUŠ a CVČ: 
- boli prerokované v pedagogických radách ZUŠ a CVČ a v školských radách ZUŠ a radách 

CVČ, 
- spĺňanie štruktúry a obsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov bolo 

posúdené odbornými zamestnancami oddelenia kultúry, školstva a športu,  
- dňa 14.11.2013 boli správy ZUŠ a CVČ prerokované v komisii pre školstvo,  vzdelávanie 

a šport MsZ za účasti všetkých riaditeľov ZUŠ a CVČ, 
- sú k dispozícii v tlačenej forme a elektronickej forme na oddelení kultúry, školstva, športu 

a mládeže, 
- sú zverejnené na webovej adrese ZUŠ a CVČ a v tlačenej verzii sú sprístupnené 

rodičovskej verejnosti v ZUŠ a v CVČ. 
 

  Z dôvodu duplicitného prerokovávania správ v MsZ a z dôvodu, že poslanci MsZ sú 
oboznámení so správami prostredníctvom školských rád ZUŠ a rád školských zariadení CVČ, 
kde sú ich členmi, delegovaní MsZ za zriaďovateľa, operatívna porada primátora navrhla 
zmenu v procese schvaľovania jednotlivých správ ZUŠ a CVČ a prerokovávania súhrnnej 
správy v MsZ tak, aby schválenie a zverejnenie správ konalo v termíne do konca 
kalendárneho roka podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 
Z. z., t.j., aby riaditeľ ZUŠ a CVČ mohol zverejniť správu po schválení zriaďovateľom do 31. 
decembra v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke. Správy jednotlivých ZUŠ 



  

a CVČ, ktoré boli a aj budú predmetom rokovania v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport 
MsZ, sa budú prerokovávať spolu so  súhrnnou správu v MsR a MsZ každoročne vo februári. 
  Právne vákuum v procese schvaľovania správ sa vyriešilo na MsZ dňa 29.01.2014 
prijatím uznesenia MsZ č. 1379/2014, ktorým MsZ deleguje právomoc zriaďovateľa na 
primátora vo veci schvaľovania správ po predchádzajúcom prerokovaní správ v komisii pre 
školstvo, vzdelávanie a šport MsZ.  
 
Nová legislatíva – elokované pracoviská do siete škôl a školských zariadení SR 
 
 K 1. septembru 2013 ZUŠ poskytovali vyučovanie vo všetkých štyroch odboroch 
(výtvarný odbor, hudobný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor) a CVČ 
vykonávalo rôznu krúžkovú a záujmovú činnosť v takmer na 100 elokovaných pracoviskách 
mimo svoje sídla, najčastejšie v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti bratislavských mestských častí. V školskom roku 2012/2013 možnosť 
navštevovať ZUŠ a CVČ v elokovaných pracoviskách využilo týždenne 5 742 detí, žiakov 
a účastníkov CVČ. 
 Novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve hlavné mesto SR 
Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) malo povinnosť najneskôr do 30. júna 2013 písomne 
oznámiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“) základné údaje o elokovaných pracoviskách, ktoré požaduje zaradiť do siete 
škôl a školských zariadení SR.  
 Zákon definuje elokované pracovisko ako „trvalo zriadený uzatvorený priestor, v 
ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá sa riadi školským 
vzdelávacím programom ZUŠ, ktorej je súčasťou, resp. výchovno-vzdelávacím programom 
CVČ, ktorého je súčasťou a má doklad o zabezpečení priestorov (nájomnú zmluvu).  
 Takto definované elokované pracovisko teda potrebovalo nájomný vzťah k priestoru. 
Vzhľadom na skutočnosť, že toto sa nepodarilo v plnom rozsahu zabezpečiť zo strany 
prenajímateľov (mestských častí Bratislavy a riaditeľov základných škôl) a nájomcov (ZUŠ 
a CVČ), počet elokovaných pracovísk, ktoré zabezpečovali činnosť „bližšie k deťom“ sa 
znížil o 38. 
 Najviac elokovaných pracovísk sa zrušilo v mestskej časti Bratislava-Petržalka (15), 
v Rači (7), v Ružinove a v Starom Meste (po 5). Novo zavedená zákonná povinnosť 
zriaďovateľa, zaradiť elokované pracoviská ako súčasti ZUŠ/CVČ do siete škôl a školských 
zariadení SR zvýšila významne nároky na administratívnu činnosť riaditeľov ZUŠ/CVČ pri 
ich zriaďovaní.   
 K zrušeniu niektorých elokovaných pracovísk prišlo práve z dôvodov administratívnej 
náročnosti s vybavovaním a deklarovaním: 
1. nájomného vzťahu ku priestorom v základných a materských školách – mestské časti 

a základné školy pristupujú k podpisovaniu len jednoročných nájomných zmlúv, čo 
vytvára administratívnu opakujúcu sa činnosť po roku, 

2. proces zaradenia sa predlžuje i dlhým schvaľovacím konaním v miestnych 
zastupiteľstvách pri prenájmoch nad 10 dní v mesiaci, 

3. dokladov príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy, školského zariadenia sú 
v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci.  
K 31.08.2013 v ZUŠ poklesol počet žiakov o 233 a o 421 detí v CVČ. V CVČ počet detí 

nie je konečný, pretože do predloženia správy na prerokovanie do MsZ nebol na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte ukončený proces zaraďovania elokovaných 
pracovísk CVČ do siete pre školský rok 2013/2014. 
 



  

 
V tomto školskom roku sme : 
- novelou zákona riešili aj problematiku návštevnosti žiakov ZUŠ vo viacerých ZUŠ, 

vrátane neštátnych ZUŠ. Problém vznikol pre rodičov žiakov, ktorí mohli dieťa pre 
štatistické zisťovanie žiaka zapísať len raz, čestným prehlásením, z dôvodu výpočtu 
podielových daní len na 1 dieťa/žiaka, 

- administratívne riešili príspevky na záujmové vzdelávanie deťom s trvalým pobytom 
v hlavnom meste, ktoré navštevujú CVČ v iných mestách SR (45 detí) a naopak, 
žiadosťami o príspevok na deti, ktoré navštevujú CVČ mimo hlavné mesto v SR a majú 
trvalé bydlisko v hlavnom meste (136 detí). Návratnosť finančných prostriedkov do 
rozpočtu hlavného mesta bola cca 2 tis. Eur a naopak, 66 Eur hlavné mesto poukázalo na 
účet mesta Prešova.  
 
Znížený počet žiakov v ZUŠ/CVČ neovplyvnil záujem škôl zlepšovať podmienky 

v ZUŠ/CVČ, organizovať významné spoločné podujatia a spolupracovať na celomestských 
spoločných projektoch so ZUŠ a CVČ.  
Osobitne dávame do pozornosti významné úspechy a podujatia:  
1. ZUŠ Podjavorinskej nový školský rok 2013/2014 začala v zrekonštruovaných priestoroch 

na Radlinského 53 sa ukončilo 8 ročné provizórne pôsobenie v dočasných priestoroch na 
Mlynských Nivách. Podľa uznesenia MsZ č. 583/2012 z 26.04.2012 zriaďovateľ 
zabezpečil rekonštrukciu objektu (bývalej materskej školy) na Radlinského  ul. č. 53.  

2. Ministerstvo poverilo ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská reprezentáciou SR a EÚ na 
medzinárodnom podujatí, šíriť a udržiavať tradície slovenského folklóru a výsledky práce 
školského systému u nás. Slovensko bolo jediným reprezentantom EÚ na Medzinárodnom 
detskom festivale v Turkménsku v prímorskom stredisku Awaza. Zúčastnilo sa ho 11 
členov DFS Čečinka a 3 pedagogickí zamestnanci. Škola pripravila koncert talentovaných 
žiakov ZUŠ pri príležitosti zasadnutia Prezídia Európskej únie hudobných škôl (EMU) 
v našom hlavnom meste, na ktorý prijali pozvanie minister školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, primátor hlavného mesta Slovenskej 
republiky Milan Ftáčnik, členovia Prezídia EMU a ďalších vzácni hostia. 

3. Pri príležitosti 60. výročia ZUŠ Júliusa Kowalského pripravila vlastný/pôvodný muzikál 
Africké rozprávky s 1. premiérou 05.06.2013., v ktorom účinkujú žiaci zdravej society 
spolu so žiakmi so špeciálnymi potrebami. 

4. Pri príležitosti 60. výročia ZUŠ Hálkova usporiadala množstvo koncertov a prezentácií, 
ktoré vyvrcholili slávnostnou akadémiou. Spevácke oddelenie naštudovalo muzikálové 
predstavenie Snehulienka a sedem pretekárov skladateľa Vaša Patejdla. S predstavením sa 
ZUŠ predstavia premiérou na jar  2014. 

5. ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova v školskom roku 2012/2013 okrem účinkovania žiakov 
tanečného odboru na ZUŠ Fr. Jílka v Brne, galakoncerte v Divadle A. Mickiewicza 
v Cieszynie v Poľsku alebo na festivale v Györi v Maďarsku prezentovali svoje umenie 
prostredníctvom komorného súboru Allergo na otvorení Konzulátu Maltskej republiky. 
Okrem toho svoj repertoár mali možnosť predviesť aj na Veľvyslanectve Slovinskej 
republiky. Pedagógovia a žiaci so svojimi vystúpeniami pokračovali v rozvinutej 
spolupráci na Kubánskom veľvyslanectve a žiaci výtvarného odboru si priniesli 
z podujatia Festivale der Nationen, ktoré sa uskutočnilo v Rakúskom  meste Ebensee 
ocenenie Bronzového medveďa za kolekciu školských animovaných filmov.  

6. ZUŠ Exnárova ako jediná ZUŠ v rámci Bratislavského kraja sa v priebehu školského roka 
zapojila do unikátneho hudobného projektu VIRTUOSO. Detské a mládežnícke talenty zo 
základných umeleckých škôl konečne dostali možnosť ukázať sa svetu v plnej paráde. 



  

Osem detských orchestrov sformovaných  v každom krajskom meste sa spojilo do jedného 
veľkého 64 – členného Národného mládežníckeho orchestra. 

7. ZUŠ Daliborovo nám. zorganizovala v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a 
solidarity medzi generáciami spolupráci s Rodičovským združením pri ZUŠ a za pomoci 
grantového programu ARS BRATISLAVENSIS pre širokú verejnosť hudbymilovných 
Bratislavčanov galakoncert talentovaných žiakov ZUŠ s Richardom Rikkonom a do 
povedomia sa zapísala s veľkým úspechom i súťaž/prehliadky mladých organistov pod 
názvom Soireé mladých organistov. 

8. ZUŠ Miloša Ruppeldta Panenská umožnila v rámci klavírnych seminárov v školskom 
roku 2012/2013 prezentáciu Veselej klavírnej školy Agnes Lakos (Maďarsko) 
v spolupráci  s Music Forum v.o.s. Bratislava a zrealizovala II. ročník prehliadky mladých 
interpretov ZUŠ s medzinárodnou účasťou (Česko, Poľsko, Maďarsko) v rámci Festivalu 
„Dni Miloša Ruppeldta“. 

9. ZUŠ J. Albrechta Topoľčianska a partnerská fínska hudobná škola Länsi-Helsingin 
Musiikkiopisto sa stretli v rámci medzinárodného projektu „Slovensko a krajina tisícich 
jazier“  pri spoločnom koncerte a prehliadky Starého Mesta v Bratislave. 

10. ZUŠ Istrijská v rámci podujatia Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci predstavila 
širokej verejnosti repertoár dychového orchestra FOR Bratislava. 

11. CVČ Hlinícka  v spolupráci s TJ Rapid Bratislava v rámci projektu  „Výstavba atletickej 
dráhy“ umožnilo v areáli CVČ vybudovať atletickú dráhu z  umelého povrchu ALSATAN 
SC 11+2mm na pružnej priepustnej podložke EPPV V 70. 

12. CVČ Štefánikova pripravila programu v záhrade prezidenta SR vo forme tvorivých  dielní 
pre deti Slovenska s veľkou propagáciou CVČ. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1081/2014 zo dňa 13. 02. 

2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času  
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2012/2013. 
.



  

 
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
v základných umeleckých školách a centrách voľného času  
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  

za školský rok 2011/2013 

 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZUŠ a CV Č 
 
 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) bolo 
v školskom roku 2012/2013 zriaďovateľom 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ) a 5 centier 
voľného času (CVČ). 
 K  15.09.2012, k termínu štatistického zberu údajov, bolo na území hlavného mesta 
25 590 žiakov v základných školách (v počte sú zahrnutí aj žiaci súkromných a cirkevných 
základných škôl). V porovnaní s minulým hodnotiacim obdobím zaznamenávame nárast  
o 654 žiakov. Štatistický údaj žiakov povinnej školskej dochádzky na základných školách je 
ukazovateľom pre ZUŠ, ich potenciálnych žiakov a účastníkov CVČ. 
 ZUŠ (v tom verejnú, súkromnú a cirkevnú) navštevovalo 15 798 žiakov (z toho 2 414 
žiakov prípravného štúdia, 12 448 žiakov základného štúdia I. a II. stupňa, 69 žiakov 
rozšíreného a skráteného štúdia a 867 dospelých študentov). V porovnaní so školským rokom 
2011/2012 zaznamenávame nárast žiakov o 433. 
 V ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa vzdelávalo 9 386 žiakov v 
rôznych odboroch umeleckého vzdelávania podľa výkazu (Škol 24-01) k 15.09.2012, na 
druhej strane sme podľa výkazu (Škol 40-01) evidovali v školskom roku 2012/2013 8 797 
žiakov, t.j. žiaci ZUŠ sú uvedení v štatistike len raz v individuálnej alebo skupinovej forme 
vyučovania. V porovnaní s minulým školským rokom 2011/2012  počet žiakov vo verejných 
ZUŠ podľa štatistického vykazovania Škol 40-01 poklesol o 197 žiakov. K 30.06.2013 
poklesol počet žiakov v ZUŠ o 365. 
 K termínu štatistického zberu údajov 15. 09.2012 sa prihlásilo na pravidelnú činnosť 
CVČ 3 688 účastníkov vo veku do 15 rokov, čo predstavuje o 90 účastníkov menej oproti 
školskému roku 2011/2012.  
  

II. ÚDAJE O ZUŠ   
  

ZUŠ zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho 
programu. Poskytujú základné umelecké vzdelanie, pripravujú na štúdium odborov 
vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, na štúdium na 
vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom, literárno-dramatickom a v novom odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. 

1. Zoznam ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
 

• ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, Bratislava - pracovisko MD POH Laurinská 
20, Bratislava 

• ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
• ZUŠ Podjavorinskej 9, Bratislava, s dočasným sídlom na Mlynských Nivách 37, 
• ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 



  

• ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
• ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
• ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
• ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
• ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
• ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
• ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
• ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 

 
V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sú v súčasnosti 2 ZUŠ jednoodborové; ZUŠ 

Miloša Ruppeldta, Panenská 11, ktorá má len hudobný odbor a ZUŠ Podjavorinskej 9, 
pracovisko Laurinská 53, v ktorej pracuje len výtvarný odbor.  
 ZUŠ Vrbenského, ZUŠ Daliborovo nám. a ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova sú 
trojodborové ZUŠ – nemajú literárno-dramatický odbor, na 5 tich ZUŠ sa vyučuje vo 
všetkých základných odboroch v hudobnom odbore (HO), výtvarnom odbore (VO), tanečnom 
odbore (TO) a v literárno-dramatickom odbore (LDO). Na 2 ZUŠ: ZUŠ Jána Albrechta, 
Topoľčianska 15 a ZUŠ Istrijská 22 sa vyučuje okrem v uvádzaných 4 klasických odborov aj 
v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (AMT).  

 
Údaje o počtoch žiakov z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 k 

15. 09. 2012  
z toho žiaci v jednotlivých 

odboroch          

Údaje o počtoch žiakov z 
výkazu Škol (MŠVVŠ 

SR) 40-01 k 15. 09. 2012 
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Počet 
žiakov 
spolu 

(stĺ. 8 + 
9) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Jesenského 550 106 77 39 328   300 250 550 
Panenská 670 0 0 0 670   570 69 639 
Podjavorinskej 171 0 171 0 0    171 171 
Exnárova 1088 75 270 37 706   662 381 1043 
Sklenárova 932 159 299 0 474   432 439 871 
Hálkova 670 34 166 41 429   341 271 612 
Vrbenského 479 86 133 0 260   232 212 444 
Batkova 871 180 230 40 421   406 420 826 
Istrijská 673 82 178 61 346 6  268 340 608 
Karloveská 1834 307 345 209 973   872 783 1655 
Daliborovo 693 64 142  487   459 201 660 
Topoľčianska 755 147 129 58 376 45  360 358 718 

spolu 9386 1240 2140 485 5470 51  4902 3895 8797 
 
Tabuľka uvádza dva rozdielne počty žiakov. Pre správnosť uvádzame, že v skutočnosti je 

v ZUŠ 8 797 žiakov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania, ale niektorí žiaci 
navštevujú dva a viac odborov, ktoré vyjadruje údaj s 9 386 žiakmi.  
   



  

2. Zavedenie nových predmetov v ZUŠ školskom roku 2012/2013 
 

V školskom roku 2012/2013 sa obohatil výchovno-vzdelávací proces o nové predmety 
v týchto ZUŠ: 
ZUŠ Vrbenského v súlade s koncepčným zámerom školy na roky 2012-2014 zaviedla nový 
predmet v hudobnom odbore - hra na violončele.  
ZUŠ Júliusa Kowalského rozšírila výtvarný odbor o predmet umelecké remeslá a hudobný 
odbor o hru na trúbke a hru na lesný roh.  
ZUŠ Daliborovo nám. začali v hudobnom odbore vyučovať predmety: na prvom stupni 
predmet hudba a počítač, hra na bicie nástroje a na druhom stupni predmet tanečná a džezová 
skupina. Rozšírené vyučovanie otvorilo predmety hra na basovej elektrickej gitare, hra 
elektrickej gitare, hra na klarinete a saxofóne a hra na organe.   
  
 Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia školy ZUŠ Hálkova naštudovala 
muzikálové predstavenie Snehulienka a sedem pretekárov skladateľa Vaša Patejdla, ZUŠ 
Júliusa Kowalského s veľkým úspechom absolvovala 1. premiéru dňa 05.06.2013 pôvodného 
školského muzikálu Africké rozprávky. V muzikáli sa predstavili žiaci zdravej society spolu 
so žiakmi so špeciálnymi potrebami. 
 

3.  Sieť ZUŠ v hlavnom meste  

V školskom roku 2012/2013 bolo v hlavnom meste 28 ZUŠ s počtom detí 15 798. Z toho 
12  ZUŠ s počtom žiakov 9 386 je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta (verejné ZUŠ) 
a 16 neštátnych ZUŠ (súkromných a cirkevných) s počtom žiakov 6 412. Celkovo sa o 433 
žiakov viac umelecky vzdelávalo v ZUŠ hlavného mesta ako v škol. roku 2011/2012  
 
Prehľad o počte ZUŠ a žiakov v hlavnom meste podľa zriaďovateľa k 15.09.2011

 a k 15.09.2012 v rozlíšení na skupinovú a individuálnu formu štúdia 

Rok 
Zriaďovateľ 

 ZUŠ 
Počet ZUŠ  

Počet 
žiakov v 
ZUŠ 

Počet žiakov 
v skupinovom 
vyučovaní 

Počet žiakov 
v individuálnom 
vyučovaní 

2011 verejné 

súkromné 

cirkevné 

12 

14 

1 

9427 

5239 

699 

3817 

3855 

334 

5610 

1384 

365 

 spolu     27 15 365 8 006 7 359 

2012 verejné 

súkromné 

cirkevné 

12 

15 

1 

9386 

5478 

934 

3916 

4045 

443 

5470 

1433 

491 

 spolu 28    15 798 8404 7394 

 

Podľa vyššie uvedenej tabuľky v súkromných a cirkevných ZUŠ vzrástol počet žiakov 
o 474 a vo verejných ZUŠ poklesol počet žiakov o 41. Počet ZUŠ vzrástol o 2 súkromné ZUŠ 
v mestskej časti Bratislava-Ružinov a 1 súkromná ZUŠ v mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení v SR. 

V súkromných ZUŠ prevláda skupinová forma vyučovania nad individuálnou formou 
vyučovania, t.j. prevládajú tanečné a výtvarné odbory nad hudobnými (individuálnym 
hudobným vzdelávaním na hudobné nástroje). Vo verejných ZUŠ sa zaznamenáva pokles 



  

žiakov v individuálnom štúdiu, ale z dlhodobého hľadiska táto forma výučby  prevyšuje počet 
žiakov oproti skupinovému vyučovaniu. Konštatujeme, že individuálny forma umeleckého 
vzdelávania je finančne mimoriadne náročná, nakoľko s jedným žiakom pracuje na hodine 
jeden pedagóg. 

 

5. Rozloženie žiakov vo verejných, súkromných a cirkevných ZUŠ v Bratislave podľa 
okresov a druhu štúdia  k 15.09 2012 a k 15.09.2011 
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Bratislava I 
verejné 
súkromné 

 
 

1391 
- 

 
 

108 
- 

1056 
- 

 
 

17 
- 

 
 

210 
- 

1411 

207 

156 

10 

1049 

197 

17 

- 

189 

- 

Bratislava II 
verejné 
súkromné  
cirkevné 

 

2020 
1283 
934 

 

303 
322 
158 

 

1528 
961 
746 

 

8 
- 
3 

 

181 
- 

27 

 
1996 
822 
699 

 
306 
205 
152 

 

1527 
615 
519 

 
8 
- 
4 

 
155 
2 
24 

Bratislava III 
verejné 
súkromné  

 
1149 
422 

 

194 
44 

 

857 
353 

 

3 
- 

 

95 
25 

 
1198 
346 

 
267 
24 

 
827 
298 

 
5 
- 

 
99 
24 

Bratislava IV 
verejné 
súkromné 

 

3378 
1071 

 

392 
264 

 

2740 
796 

 

28 
- 

 

218 
11 

 
3446 
1330 

 
486 
282 

 
2750 
1048 

 
26 
- 

 
184 

- 

Bratislava V 
verejné 
súkromné  

 

1448 
2702 

 

193 
436 

 

1156 
2255 

 

10 
- 

 

89 
11 

 
1376 
2534 

 
175 
559 

 
1114 
1973 

 
7 
- 

 
80 
2 

Spolu:  
verejné   
súkromné 
cirkevné 

15798 

9386 
5478 
934 

2414 

1190 
1066 
158 

12448 

7337 
4365 
746 

69 

66 
- 
3 

867 

793 
47 
27 

15 365 

9427 
5239 
699 

2622 

1390 
1080 
152 

11917 

7267 
4131 
519 

67 

63 
- 
4 

759 

707 
28 
24 

 V školskom roku 2012/2013 zaznamenávame pokles žiakov v prípravnom štúdiu 
o 208 žiakov (vo verejných ZUŠ  pokles o 200 žiakov, v súkromných ZUŠ pokles o 14 žiakov 
a v cirkevných nárast o 6 žiakov).  Z 1 190 žiakov prípravného štúdia vo verejných ZUŠ bolo 
520 detí (t.j. 43,69 %), v predškolskom veku. V základnom štúdiu bol nárast žiakov vo 
verejných ZUŠ o 70 žiakov, v súkromných ZUŠ o 234 žiakov a v cirkevných ZUŠ o 227 
žiakov. Celkový nárast žiakov v základnom štúdiu oproti minulému školskému roku bol o 531 



  

žiakov. V školskom roku 2012/2013 v porovnaní so školským rokom 2011/2012 využilo 
možnosť štúdia pre dospelých v ZUŠ o 108 dospelých osôb viac. 

III. ÚDAJE O CV Č    
 

CVČ uskutočňujú výchovno-vzdelávaciu činnosť ako pravidelnú záujmovú a príležitostnú 
činnosť. Pravidelná záujmová činnosť sa realizuje v záujmových útvaroch a oddeleniach. 
Príležitostná (nepravidelná) záujmová činnosť sa uskutočňuje formou podujatí, súťaží, 
olympiád, výletov, exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí detí; prázdninovú činnosť 
formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení; organizujú voľno-časové 
aktivity, na ktorých sa zúčastňujú i deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú CVČ v pravidelnej 
činnosti; vykonávajú i spontánne činnosti a realizujú vlastné projekty.  

Významnou činnosťou CVČ je spolupráca s Okresným úradom v Bratislave (bývalý 
Krajský školský úrad, neskôr obvodný úrad Bratislava) pri uskutočňovaní predmetových 
olympiád a postupových súťaží okresnej, ale i krajskej pôsobnosti, s materskými 
a základnými školami. Organizovaniu školských postupových predmetových súťaží 
a olympiád pripisujeme mimoriadny význam pre zvyšovanie kvality práce centier, pre ich 
prezentáciu žiakom škôl v lokalitách pôsobnosti a pre šírenie ich dobrého mena. Opakovane 
sa preukázal problém s financovaním týchto súťaží z dôvodov, že Okresný úrad v Bratislave 
prostredníctvom svojho odboru školstva nedostatočne zabezpečuje financovanie týchto súťaží 
podľa smernice o súťažiach, vydaných ministerstvom. Každoročne sa znižuje výška 
transferov na zabezpečenie súťaží, čo je dôvodom znižovania ich kvality – peniaze 
prichádzajú značne oneskorene, centrá nemajú na zabezpečenie členov porôt, občerstvenia, 
materiálno-technické zabezpečenie dostatok finančných prostriedkov a súťaže zabezpečujú 
zálohovo z prostriedkov zriaďovateľa.  

 

1.  Zoznam CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta (s obvodnou 
pôsobnosťou):  

• CVČ Štefánikova 35, Bratislava so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
• CVČ Kulíškova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, 
• CVČ Hlinická 3, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rača, 
• CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-

Dúbravka, 
• CVČ Gessayova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

2.  Počet účastníkov pravidelnej činnosti v CVČ k 15. 9.2012  

Údaje o počte detí z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 k 15. 9. 2012 
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počet členov záujmových 
útvarov 958 799 1189 405 923 4274 

v tom do 15 rokov 858 622 1049 284 875 3688 
  nad 15 rokov 100 177 140 121 48 586 



  

Údaje o počte detí z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. 9. 2012 

spolu 832 660 1189 405 767 3853 
  

I v tejto tabuľke konštatujeme rozdielne údaje počtu členov z rôznych štatistických 
zberov. Na vysvetlenie uvádzame, že CVČ fyzicky navštevuje 3 853 detí, ktoré sú vo 
viacerých záujmových útvaroch. V jednotlivých záujmových útvaroch je 4 274 členov. 

Fyzický počet členov v školskom roku 2012/2013 oproti školskému roku 2011/2012 
sa nepatrne zvýšil, a to o 77 členov. Nárast svojich členov zaznamenalo CVČ II, III a V. 

 

3.  Z činnosti CVČ v školskom roku 2012/2013  

 Školskom roku 2012/2013 sa realizovala zmena financovania CVČ. Kľúčom 
rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam bol počet detí od 5 rokov do 
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru 
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Očakávalo sa, že adresnosť toku 
finančných prostriedkov bude mať priaznivý vplyv na rozvoj CVČ, posilnenie odborného 
a pedagogického zázemia a na celkový záujem o výchovu a vzdelávanie detí v CVČ, čo sa 
napĺňa.  
 Zmena financovania priniesla aj svoje negatíva, zvýšenie administratívy, ktorá 
vyplývala „z adresnosti financovania“ – t.j. predmetom zvýšenej administratívy medzi obcami 
sa stali deti, ktoré navštevovali CVC v obci, v ktorej nemali trvalé bydlisko.  
 

Pravidelná záujmová činnosť 
v školskom roku 2011/2012 
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Počet záujmových útvarov  81 32 79 43 82 317 
z toho pre deti  do 15  rokov  74 22 68 37 79 250 

 

  

Pravidelná záujmová činnosť 
v školskom roku 2012/2013 
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Počet záujmových útvarov  79 28 80 35 80 302 
z toho pre deti  do 15  rokov  74 18 73 29 77 271 

 

 
 V CVČ pracovalo  3 688 členov v  záujmových útvarov pravidelnej činnosti detí do 15 
rokov, čo predstavuje oproti minulému školskému roku pokles o 90 detí. U starších 
účastníkov ako 15 rokov sa zaznamenal nárast o 125 osôb, t.j. fyzický počet bol 586.  
V porovnaní so školským rokom  2011/2012 sa počet záujmových útvarov znížil o 15. Pokles 
v počte záujmových útvarov sa zaznamenal vo všetkých CVČ. 



  

 CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta zabezpečujú podujatia podľa 
záujmu detí a požiadaviek rodičov, organizujú podujatia na území mestskej časti, ale i 
viacerých mestských častí, v ktorých pôsobia. V priebehu školského roka CVČ zrealizovali 
555 príležitostných podujatí s účasťou 30 377 detí, mládeže a dospelých. Z tohto počtu sa na 
akciách zúčastnilo 21 085 detí do 15 rokov.  
 Dôležitú úlohu centrá zaujímajú pri organizovaní táborovej činnosti počas školského 
roka a počas letných prázdnin. CVČ pripravili počas školského roka 40 táborov pre 694 detí. 
Počas letných prázdnin bolo zorganizovaných 39 táborov pre 768 detí. CVČ Klokan 
Pekníkova tradične zorganizovala jeden tábor pre 21 detí mimo Bratislavu. Prázdninových 
akcií sa zúčastňovali deti do 15 rokov. 
 CVČ sú dôležitým článkom spoločensko-kultúrneho života okresu a poskytovateľom 
záujmových programov a akcií, ktoré sú organizované na území hlavného mesta, ale aj 
spoluorganizátormi podujatí iných organizátorov. Takisto priamo tvoria a zapájajú sa do 
športových, kultúrnych, spoločensko-vedných, prírodovedných, umeleckých a jazykových 
projektov. Metodicky usmerňujú, vedú a poskytujú priestory a spoluprácu členom detských 
parlamentov, nadväzujú spoluprácu s občianskymi združeniami, materskými školami 
a základnými školami. 
 
 
4.  Nové v centrách 

 CVČ sa na otvorenie každého školského roka pripravujú zodpovedne podľa trendu 
a záujmu detí a mládeže. Taktiež sú pripravení v prípade veľkého záujmu žiadané krúžky 
zviacnásobiť. Záujemcom z menej početných krúžkov sa ponúka náhradné riešenia v iných, 
obsahom podobných útvaroch. Je veľmi ťažké v dnešnej dobe získavať deti a mládež na 
záujmovú činnosť, či už pravidelnú alebo príležitostnú, pretože existuje silná konkurencia 
ponúk zábavy a trávenia voľného času s ich neporovnateľnými materiálnymi a modernými 
lákavými možnosťami a bezplatnou účasťou záujemcov nehovoriac o tom, či atraktívna 
zábava je tak zmysluplná ako ponúka centrum so svojimi odbornými zamestnancami. 
 
 Aj v týchto podmienkach sa podarilo v školskom roku 2012/2013: 
 
CVČ Štefánikova prihlásili členov krúžku keramika, smalt, drôt pod vedením Lenky 
Lesňákovej na súťaž so svojimi prácami, ktorú organizuje ÚĽUV pod názvom „V krajine 
remesiel“. Za práce si deti priniesli 2. miesto za prácu Žofie Mičíkovej v oblasti Noty pre 
drôty a 3 uznania pre Anku Mičíkovú, Maxima Máčaja a Mateja Zvala.  
CVČ Kulíškova  zaradila medzi nové záujmové útvary : hudobná dielňa, Magic Time – 
angličtina pre najmenších, stolný tenis II., cvičenie na fit loptách, hobby klub, a pre ŠKD 
Poznaj svoje mesto, Dopraváčik a  Záchranár. 
CVČ Klokan Pekníkova  sa môže pochváliť choreografkou tanečnej skupiny M. A. G. , ktorá 
získala na celoslovenskej nezávislej súťaži moderného a módneho tanca TOP DANCING 2013 
v Topoľčanoch druhé miesto v hip-hope za  choreografiu juniorov a ocenenie za najlepšiu 
hudbu v kategórii juniori, v tej istej súťaži. 
CVČ Hlinícka vyniká bohatou záujmovou činnosťou a športovými úspechmi v karate, 
mažoretkách. Vybudovaním športového areálu pri centre chce podporiť športovanie detí aj 
v neformálnych skupinách. 
CVČ Gessayova pre kategóriu detí z MŠ vytvorilo šachový záujmový útvar a keramiku. 



  

IV. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH ZUŠ A CV Č 
  
1.  Počet zamestnancov 
 

V ZUŠ v školskom roku 2012/2013 bolo evidovaných 477 učiteľov. Na plný pracovný 
úväzok pracovalo 215 pedagógov, na kratší pracovný úväzok 144 pedagógov a na dlhší 
pracovný úväzok 118 pedagógov. S porovnaním s predchádzajúcim školským rokom 
konštatujeme , že na plný pracovný úväzok bolo zamestnaných o 59 pedagógov menej, o 101  
pedagógov menej pracovalo na kratší pracovný úväzok (2011/2012-245 učiteľov, 2012/2013 
144 učiteľov) a nad zákonnú mieru priamej vyučovacej povinnosti pracovalo 118 pedagógov. 
(v roku 2011/2012 vyšší pracovný úväzok malo 202 pedagógov). 

 
CVČ evidovali 33 pedagogických zamestnancov (o 4 pedagógov menej ako v školskom 

roku 2011/2012).  
 V školskom roku 2012/2013 fyzický počet nepedagogických zamestnancov v ZUŠ 
a CVČ sa nezmenil, bolo ich 102 zamestnancov. Z toho u 25 zamestnancoch boli kumulované 
činnosti, na vyšší pracovný úväzok ako je zákonná miera pracovalo 6 zamestnancov a na 
kratší pracovný úväzok 47 nepedagogických zamestnancov.  
 V školskom roku 2012/2013  ZUŠ a CVČ zamestnávalo spolu 616 fyzických osôb. Do 
uvedeného počtu nezaratúvame vychovávateľov, ktorí pracujú na dohody o vykonaní činností. 
  
2.  Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

 Vedenie ZUŠ a CVČ v rámci organizačných možnosti a finančných prostriedkov 
vytvárali podmienky tak, aby každý pedagogický a odborný zamestnanec mal motiváciu 
a zodpovednosť aktívne sa vzdelávať a  v konečnom dôsledku mal vplyv na celkovú úroveň 
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.   

Povinnosťou vedenia ZUŠ a CVČ bolo vypracovávať ročný plán kontinuálneho 
vzdelávania zamestnancov podľa potrieb školy a zariadenia a možnosti ich financovania. 
Pedagogickí zamestnanci ZUŠ a CVČ sa zúčastnili nasledovných foriem 
kontinuálneho/akreditovaného štúdia: 
  
Prehľad foriem a účastníkov vzdelávania  v školskom roku 2012//2013;  

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 

Uvádzanie do praxe 21 
Priebežné 28 
Aktualizačné  vzdelávanie 10 
Špecializačné inovačné vzdelávanie 22 
Špecializačné kvalifikačné vzdelávanie 15 
Vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov 20 

 
V porovnaní s minulým školským rokom sa kontinuálneho vzdelávania zúčastnilo o 24 
zamestnancov ZUŠ a CVČ menej. O tento typ vzdelávania je však neustály záujem, najmä 
z dôvodu získavania kreditov pre zvýšenie platu.  

Učitelia a vychovávatelia boli účastníkmi aj rôznych priebežných vzdelávaní formou 
seminárov, konferencií a work shopov.  

3.  Výkony pedagogických zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zapájali do rôznych kultúrno-spoločenských súťaží 
ako porotcovia, priamo boli organizátormi súťaží a podujatí, seminárov, reprezentovali školu 



  

na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach, alebo boli priamo členmi umeleckých 
zoskupení. Mnohí sú aktívnymi umelcami v telesách, ktorí reprezentujú našu krajinu i za 
hranicami republiky. 

Výkony pedagógov je potrebné vidieť pri spolupráci s médiami, televíziou, získavaní 
sponzorov, príprave žiakov na kastingy, propagácie školy v písomnej forme, 
fotodokumentácii, vo videotékach, na webovej stránke, v školských kronikách a v spolupráci 
s rodičmi a širokou verejnosťou.  

V nemalej miere pripravujú vystúpenia žiakov aj pre rôzne firemné a spoločenské akcie. 
Nie je zriedkavé vidieť žiakov ZUŠ s kvalitou mladých umelcov vypĺňať  program na akciách 
veľvyslanectiev alebo zastupiteľských úradoch v Bratislave. 
 
4. Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ a CVČ 
 
 Vynikajúce výsledky pedagógov ZUŠ a CVČ každoročne oceňuje primátor hlavného 
mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. V roku 2013 boli ocenení:  

- Paed Dr. Melánia Musilova učiteľka zo ZUŠ Eugena Suchoňa  Batkova, 
- Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ zo ZUŠ Istrijská , 
- Mgr. Jurij Blinov a Mgr. Martina Zaťková, učitelia zo ZUŠ Miloša Ruppeldta Panenská, 
- Mgr. Erika Fáberova, riaditeľka ZUŠ Ľudovíta Rajtera a pedagogička PaedDr. 

Radoslava Füllerova , 
- Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka ZUŠ Hálkova a Mgr. art. Helena Adamovičová 

učiteľka zo ZUŠ Hálkova, 
- Jarmila Danková, učiteľka zo ZUŠ  
- Ildikó Szalaiová, pedagóg zo ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská. 
 

 Pri príležitosti ocenenia žiakov v rámci projektu Talentovaná mládež v školskom roku 
2012/2013 si ocenenie primátora prevzali títo pedagógovia : 
- Mgr. art. Aneta Lednická zo ZUŠ Eugena Suchoňa Batkova, 
- Mgr. Martina Zaťková zo ZUŠ Miloša  Ruppeldta Panenská, 
- Aneta Tóthová zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera, 
- Mgr. art. Alena Heribanová zo ZUŠ Hálkova, 
- Květoslava Freitová zo ZUŠ Daliborovo nám., 
- Jana Spálová, Mária Slaninová ,Mgr. art. Ľudovít Satury, Mgr. art. Valéria Bánovská zo 

ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská. 
 
5. Mimoriadna reprezentácia pedagogických zamestnancov ZUŠ na medzinárodných 
podujatiach v zahraničí: 
 

 Talentovaní žiaci ZUŠ, ktorí sa pravidelne zúčastňujú  súťaží  v SR s medzinárodnou 
účasťou si prirodzene otvárajú dvere aj za hranice našej krajiny. Skúseností z iných krajín sú 
cenné a tvoriví pedagógovia dokážu z minima príležitostí a finančných prostriedkov vyťažiť 
pre svojich žiakov maximum skúseností. Viacerí pedagógovia ZUŠ pochopili, že pre 
talentovaných žiakov je priestor na Slovensku preskúmaný a je potrebné ich motivovať k 
zdokonaľovaniu sa a získavaniu skúsenosti a ocenenia aj mimo SR. Veľkým prínosom pre 
žiakov ZUŠ sú medzinárodné aktivity pedagógov za hranicami SR, ktoré sa zúročia 
kontaktmi a nadviazaním spolupráce medzi školami. A že máme takýchto pedagógov, ktorí 
získavajú svojou prácou na medzinárodnom poli priestor pre  talentovaných žiakov ukazujú 
tieto výsledky: 

- Pedagógovia zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova Dobromila Baloghová pôsobila ako 
lektorka na Letnej škole animovaného filmu vo Vyhniach. Účinkovala na koncerte 



  

k nedožitým 75. narodeninám V. Havla a účinkovala na Medzinárodnej výstave Svět knihy 
Praha.  

- Pedagógovia Katarína Reháková a Mariana Konečná vystúpili na koncerte pri príležitosti 
osláv 40. výročia založenia ZUŠ Marie Podvalové v Prahe – Čakoviciach na Slávnostnom 
koncerte pedagógov školy, 

- žiaci výtvarného odboru za  kolekciou svojich prác pod vedení pedagógov Čiernikova, 
Kuzmová a Moravčíková zo ZUŠ Hálkova boli ocenení diplomom za účasť na Medzinárodnej 
súťaži výtvarnej tvorby detí a mládeže v Poľsku v meste Totúň, 

- žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa Batkova z tanečného súboru Klnka sa zúčastnili na XVI. 
Detskom medzinárodnom folklórnom festivale v Českej republike v Břeclave,  na 
Medzinárodnom festivale „AEDA EUROPA“ v Pétfürdő  (Maďarsko). Za vystúpenie si žiaci 
priniesli z 2 kategórii 2 Grand Prix a cenu primátora mesta Pétfürdő. Okrem týchto 
medzinárodných podujatí sa zúčastnila Klnka v PERU, tiež na medzinárodnom festivale 
ľudových tancov a v Stockolhme na veľvyslanectve v SR a  vo Viedni na Mexickom 
veľvyslanectve predviedla svoje tanečné umenie.  
- XX. Ročník medzinárodnej súťaže W.A. Mozarta pre mladých klaviristov v Brne pre 

žiakov do 11 rokov reprezentovala ZUŠ Linda Vanayová pod vedením učiteľky Aleny 
Klattovej a výtvarné práce žiakov výtvarného odboru pedagógov Mgr. Barbory 
Nevřelovej a PaedDr. Melánie Musilovej boli zaslané do Rumunska v rámci projektu 
„Šanca pre Modrý Dunaj“. 

- Z pedagógov ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská  bol Mgr. art. Ľudovít Satury ocenený za 
prípravu víťaza súťaže na 17. ročníku medzinárodnej súťaže „Mistra Josefa Musiky“ 
v Novej Pake v ČR; Mgr. Art. Zita Slavíčková získala Čestné uznanie za klavírny 
sprievod na 17. ročníku medzinárodnej súťaže „Mistra Josefa Musiky“ v Novej Pake 
v ČR., akad. sochár Marek Žitňan za účasť na putovnej výstave v Rusku na Slovenskom 
inštitúte v Moskve. 

V. AKTIVITY ZUŠ A CV Č  
 

Vedenie a pedagógovia ZUŠ a CVČ vynakladali množstvo obetavej práce, aby umožnili 
deťom, žiakom a mládeži dostatok príležitostí prezentovať sa svojimi cieľavedome získanými 
zručnosťami v širokej škále umeleckých odborov, záujmových zameraní v oblastiach kultúry, 
športu, prírodovedy, v spoločensko-humanitných aktivitách alebo technických činnostiach. 

Aktivity ZUŠ a CVČ môžeme vnímať ako aktivity realizované v rámci ZUŠ a CVČ, 
v rámci lokality mestskej časti a hlavného mesta, podujatí organizovaných hlavným mestom, 
alebo účasťou na celoslovenských a medzinárodných akciách.  

Významné inštitúcie hlavného mesta spolupracujú so ZUŠ a CVČ počas celého roka 
pri tradičných oslavách, výročiach a spomienkových podujatiach firiem alebo hlavného 
mesta. Vystúpenia a prezentácie detí, mládeže alebo dospelých sú vedené profesionálnymi 
pedagógmi a odbornými pracovníkmi z praxe. Okrem toho sa žiaci venujú muzicírovaniu 
v hudobných telesách, alebo žnú popredné miesta na celoslovenských a medzinárodných 
súťažiach výtvarných, tanečných a v divadelných alebo muzikálových formáciách. 

Individuálne aktivity žiakov a účastníkov ZUŠ a CVČ, úspechy pedagogických 
zamestnancov a ich ocenenia sú podrobne uvedené v jednotlivých správach ZUŠ a CVČ, 
ktoré sú prílohou tejto súhrnnej správy. 
 
1. Projekty ZUŠ  
 

Výnimočnými aktivitami ZUŠ sú vlastné projekty alebo účasť v medzinárodných 
projektoch. Uvádzame len tie , ktoré vznikli v roku 2013. alebo do ktorých sa zapojili  ZUŠ 
ako do novovytvorených projektov 2012/2013. 



  

ZUŠ Júliusa Kowalského vytvorila dva vlastné projekty: 
- Kurzy komornej hry pre žiakov ZUŠ prostredníctvom profesionálnych kurzov komornej 

hry členmi Muchovho kvarteta pre žiakov bratislavských ZUŠ a  
- Krajská komorná súťaž pre nástroje renesančné a barokové a kompozície pre žiakov 

bratislavského kraja, 
- Škola je spoluorganizátorom medzinárodnej súťaže Vianočné stretnutia v Európe 

(Christmas meeting from Europe za účasti súťažiacich z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, 
Kazachstanu, Poľska, Bulharska a Slovenska. 

ZUŠ Podjavorinskej  sa pravidelne zapája do medzinárodných výtvarných projektov a žiaci sa 
umiestňujú svojimi prácami na popredných miestach. Tak napríklad 17 žiakov sa zúčastnilo 
Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy v Lidiciach 2012 v ČR. Žiaci získali 3 čestné 
uznania. Účasť žiaka na projekte  Varšava 2013 v Poľsku posunula žiaka do druhého 
výberového kola, čo je na medzinárodnej úrovni veľkým úspechom. 
ZUŠ Exnárova sa aktívne zapojila do : 
- Projekt PORTRÉTY. Cieľom tohto projektu, ktorý vznikol zo spolupráce slovenskej 

sekcie ISCM (International Society for Contemporary Music – Medzinárodná spoločnosť 
pre súčasnú hudbu), EMCY Slovakia a AZUŠ SR je priebežne zapojiť čo najviac učiteľov 
a žiakov ZUŠ do interpretácie najnovšej hudby s cieľom v priebehu roka 2013 sa cca 60 
slovenských ZUŠ aktívne zapojí do celosvetového festivalu ISCM v Košiciach zo 60 
krajín z celého sveta. Záštitu nad týmto projektom prebral minister školstva. 

- Projektu „New Music fod Kids and Teens, ktorý organizuje Medzinárodná spoločnosť pre 
súčasnú hudbu ( ISCM ) na Slovensku jej slovenská sekcia. Projekt určený učiteľom a 
žiakom Základných umeleckých škôl. Jeho cieľom je zapojiť mladých hudobníkov a ich 
učiteľov do štúdia a prezentácie súčasnej vážnej hudby. Základňu študijného materiálu 
zabezpečuje databáza prístupná cez internet, kde si učitelia môžu zadarmo stiahnuť 
skladby domácich a zahraničných autorov. Pomoc pri štúdiu ponúkajú renomovaní 
odborníci na interpretáciu súčasnej hudby v podobe seminárov a tvorivých dielní. Záštitu 
nad projektom prebral minister školstva. 

ZUŠ Ľudovíta Rajtera  usporiadala 
- koncerty v rámci projektu New Music for Kids and Teens z tvorby skladateľov 20. a 21. 

storočia a podujatie Con Anima spojené s premietaním animovaných filmov,  
- Projekt Hommage a Miroslav Šmíd - projekt osláv nedožitých 80. narodenín dirigenta 

Lúčnice a Orchestra mladých v ZUŠ, 
- benefičné podujatie na počesť vynálezcu kontaktnej šošovky O Wichterle,  
- medzinárodný projekt Talenty, ide projekt, ktorým sa podporujú najtalentovanejšie deti 

(dohoda o spolupráci škôl v Györi ), 
ZUŠ Jozefa Kresánka : 
- žiačka, víťazka národnej súťaže sa zúčastnila ako hosťka národnej hudobnej súťaže 

v Luxembursku 3 „Európske koncerty“ huslistky Terézie Hledíkovej (Luxembourg, Esch-
sur-Alzette), 

- účasť žiakov a učiteľov na medzinárodnom programe, VI. ročníku festivalu poľskej hudby 
v Györi, 

- „Hrajeme si za školou“ účinkovanie hudobnej skupiny J&S Band v programe družobnej 
ZUŠ z Třinca v Parku v areáli ZUŠ v Třinci , 

- Festival „Stretnutie s folklórom - Hudba regiónov“ Účasť DFS Čečinka na VII. ročníku 
medzinárodného festivalu v Poľsku v mestách  Lębork a Sopoty, 

- XXIX. ročník festivalu Fryderyka Chopina -vystúpenie DFS Čečinka na medzinárodnom 
festivale, ktorého ústrednou témou bolo pripomenutie si 20. výročia nadviazania 
diplomatických vzťahov medzi Slovenskou a Rakúskou republikou v meste Gaming, 



  

- „Deň Bratislavskej ulice v Moskve“- Účasť členov tanečnej zložky DFS Čečinka na 
významnom kultúrnom a spoločenskom podujatí v Moskve, ktorého prioritným cieľom 
bolo hodnotenie vzájomných vzťahov dvoch európskych metropol - Bratislavy a Moskvy 
Bratislavská ulica v Moskve, 

- účasť na súťažnom divadelnom  festivale  MEDart  Cenu „ Altan slávy“ l Prostějov ČR  
získal DS LANO s predstavením „Bar u Etka“ pod réžiou pedagogičky Mgr. art. Barbory 
Jurinovej a pedagogičky Mgr. art. Veroniky Kořínkovej. 

ZUŠ Jána Albrechta 
- reprezentovali žiaci výtvarného odboru v Medzinárodnom putovnom projekte v „Civic 

Minds Terms“ Bratislava, Viedeň, Krakow, Praha, ktorého vyzývateľom je Organizácia 
Art movement, 

- projekt „Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu“ škola pripravila pre tento medzinárodný 
projekt jubilejný koncert k 100. výročia narodenia bulharského skladateľa P. Chadžieva . 

 
2. Projekty  CVČ 
 

 Výnimočnými aktivitami CVČ sú vlastné projekty a účasť na projektoch hlavného 
mesta SR Bratislavy – napr. Bratislava pre všetkých alebo vianočné dielne a organizovanie 
aktivít pri rôznych príležitostných kultúrnych a regionálnych podujatiach. 
CVČ Štefánikova v spolupráci so zastúpením Európskej komisie  na Slovensku pripravilo 
súťaž pre žiakov  7.roč. o Európskej únii. Žiaci prezentovali svoje vedomosti získané 
samostatne. Táto obvodná súťaž „Spoznajme Európu“ spojenú s výstavou k Roku 
dobrovoľníctva v rámci súťaže Európa v škole je jedinou súťažou  pre túto vekovú kategóriu. 
CVČ Klokan Pekníkova sa zapojila do projektu Schuler Begegnung mit OstEuropa, ktorého 
vyzývateľom bolo Ministerium mit Familie, Kinder. Cieľom projektu rozvíjanie jazykovej 
kultúry v nemeckom jazyku a konverzácii u detí ZŠ/G.  
 
 
VI. VÝSLEDKY INŠPEK ČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 
INŠPEKCIOU SR 
 

 V školskom roku 2012/2013 Štátna školská inšpekcia nevykonala inšpekciu v žiadnej 
základnej umeleckej škole ani v  centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta. 
 
VI. VÝSLEDKY KONTROL  
 

 Mestské zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na roky 2012 a 2013 a útvar 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s týmto plánom uskutočnil 
kontroly na vybraných  ZUŠ a CVČ. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie všeobecných 
právnych predpisov, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a následné kontroly 
na prijaté opatrenia z predchádzajúcich kontrol. V prípade zistených nedostatkov kontrolou, 
vedenie ZUŠ a CVČ  prijalo opatrenia na ich odstránenie a v súlade s  uznesením MsZ č. 
691/2005 zo dňa 26.05.2005 predložili informačný materiál o prijatých opatreniach na 
odstránenie nedostatkov finančnou kontrolou na MsZ. Útvar hlavného kontrolóra  v školskom 
roku 2012/2013 uskutočnil kontroly v týchto ZUŠ a CVČ: 
 
Organizácia Termín vykonania kontroly 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa od 18.09.2012 do 09.10.2012 
Základná umelecká škola Jána Albrechta od 12.03.2013 do 10.04.2013 
Základná umelecká škola Istrijská  od 28.03.2013 do 23.05.2013 



  

Organizácia Termín vykonania kontroly 
Základnej umeleckej Jozefa Kresánka od 15.04.2013 do 23.05.2013 
Centrum voľného času Klokan Pekníkova od 16.05.2013 do 12.06.2012 
Centrum voľného času  Hlinícka  od 21.06.2013 do 16.09.2013 
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta od 09.07.2013 do 15.07.2013 
 
 Konštatujeme, že útvar mestského kontrolóra nezaznamenal žiadne závažné porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Jednotlivé kontroly sú zverejnené na webovom 
sídle zriaďovateľa. 
 Štátna školská inšpekcia nevykonala žiadnu kontrolu v ZUŠ a CVČ. 
 
 
VII. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY Z UŠ A CVČ  

 
Vo všetkých predchádzajúcich kapitolách sa ich obsah mohol zamerať len na úspechy, 

mimoriadne aktivity a ocenenia tých najlepších. Výchovno-vzdelávací proces a reprezentácia 
školy, mesta a zriaďovateľa žiakmi a pedagógmi je na veľmi vysokej úrovni.  

Horšie je to s priestorovými a materiálno-technickými podmienkami ZUŠ a CVČ. 
Deficit opotrebovanosti, ktorý majú ZUŠ a CVČ v materiálnom vybavení, 

v nástrojovom parku, vybavení interiéru školských budov, nedostatku finančných 
prostriedkov na opravy školských pomôcok a hudobných nástrojov sa zväčšuje. 

V neposlednom rade školské budovy stoja už dlhší čas pred komplexnou 
rekonštrukciou, napr. pred výmenou okien, zateplením budov, obnov fasád, výmenou 
odkvapových rúr, opravou elektroinštalačných rozvodov alebo  opravou striech. 

Hlavné mesto v rámci možností každoročne uvoľňuje finančné prostriedky z rozpočtu 
mesta na doriešenie spomínaného deficitu, s poľutovaním len na odstraňovanie havárií 
a nevyhovujúceho priestorového vybavenia škôl, ktoré nemali doposiaľ vlastné priestory 
alebo boli nedostatočné na výkon činnosti, pre ktoré boli zriadené.  

Uznesením MsZ č. 411/2011, ktoré zaviazalo primátora hlavného mesta riešiť 
priestorové vybavenie troch škôl: ZUŠ Júliusa Kowalského, ZUŠ Podjavorinskej a ZUŠ 
Exnárovej sa úspešne plní. V zmysle uznesenia hlavné mesto umiestnilo ZUS Júliusa 
Kowalského do nebytových priestorov MD POH na Laurinskú 20 a  minulý školský rok 
prostredníctvom investorskej organizácie GIB zrekonštruovalo budovu bývalej materskej 
školy Radlinského 53, do ktorej sa presťahovala ZUŠ Podjavorinskej, ktorá 8 rokov bola 
v dočasných priestoroch v budove mestskej organizácie Marianum na Mlynských Nivách 37.  
 Hlavné mesto vykonalo rad rokovaní s kompetentnými pracovníkmi z mestskej časti 
Bratislava Ružinov a s odbornými pracovníkmi magistrátu so zámerom vyriešiť priestory aj 
ZUŠ Exnárovej, ktorá má v súčasnosti najhoršie priestorové podmienky pre výchovno-
vzdelávací proces. Priestory na Exnárovej 6 sú pre potreby ZUŠ nedostatočné a 
nevyhovujúce, vyučovanie musí prebiehať aj v 8 elokovaných pracoviskách na iných 
základných školách. Problém hlavné mesto intenzívne rieši. 
 V budúcnosti priestorové problémy zhorší aj nová legislatívna úprava o zaraďovaní 
elokovaných pracovísk ZUŠ a CVČ do siete škôl a školských zariadení SR. Časovo náročná 
administratíva okolo elokovaných pracovísk môže mať z následok ich zrušenia, čo povedie 
k úbytku žiakov a ich odchod do malých súkromných ZUŠ, umiestnených len v prenajatých 
triedach základných a materských škôl v Bratislave a problém podchytiť záujem deti  
v predškolskom veku a veku do 10 rokov vo využívaní služieb CVČ. 
 V tejto správe poukazujeme na skutočnosť, že vedenie ZUŠ a CVČ hľadajú cesty na 
čiastočné odstraňovanie deficitu nedostatku finančných prostriedkov na zvýšenie kvality 
práce školy vlastnými silami a získavaním finančných prostriedkov z iných zdrojov ako je 



  

rozpočet školy (sponzorské, občianske združenia, 2 % z dní fyzických občanov, pomoc 
rodičov, granty), pretože  rozpočet školy vo viacerých prípadoch je len na úhradu 
nevyhnutných revízií kotlov, bleskozvodov, hasiacich prístrojov, elektroinštalácie, 
elektrických spotrebičov a povinnej deratizácie. (napr. ZUS Daliborovo nám., ZUŠ Hálkova, 
ZUŠ Jozefa Kresánka, CVČ Štefánikova...). 
 Problematika priestorového a materiálno-technické podmienky je podrobne 
zdokumentovaná v jednotlivých správach ZUŠ a CVČ.  
  

Škola a školské zariadenie 

Prioritné riešenie 
priestorov, odstránenie 

havárie alebo havarijného 
stavu 

Poznámka 

ZUŠ Exnárova nedostatočné priestory pre 
činnosť ZUŠ 

získanie  nových priestorov 
sa pripravuje prístavbou 
a rekonštrukciou budovy  

ZUŠ Istrijská havarijný stav budovy, 
zatekajúca strecha 

je zaradená do plánu 
rekonštrukcií, nakoľko 
budova nevyhnutne potrebuje 
investície do rekonštrukcie 
strechy, kúrenia, 
dobudovania podkrovnej 
časti a výmeny okien.  

CVČ Klokan Pekníkova zabezpečenie vlastného 
kúrenia z dôvodu obavy  
zrušenia dodávky tepla od 
súčasného dodávateľa, 
zlý stav budovy celkovo 

 

ZUŠ Jozefa Kresánka 
ZUŠ Hálkova 

havarijný stav kanalizácie na 
Sekulskej, Karloveskej a 
Hálkovej 

 

ZUŠ Daliborovo nám.,  
ZUŠ Ľudovíta Rajtera 
CVČ III, CVČ IV  a CVČ V 
ZUŠ Jána Albrechta 

vyžaduje si komplexnú 
rekonštrukciu exteriéru 
budovy, zateplenia a výmenu 
okien,  

 

CVČ Štefánikova historická  
budova 
 

Vyžaduje opravu havarijného 
stavu omietok – ohrozenie 
chodcov, výmena okien, 
zateplenie 

 

ZUŠ Miloša Ruppeldta Vyžaduje si opravu 
zatekajúcej strechy, výmena 
okien, oprava fasády celej 
budovy 

 

 

VIII. FINAN ČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPE ČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI  ZUŠ A CVČ V ROKU 2011  
 
 Správa o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ 
a CVČ (ďalej len „finančná správa“) sa predkladá zriaďovateľovi každoročne do 15. februára 
v súlade s rozpočtovými pravidlami hlavného mesta za predchádzajúci kalendárny rok. 



  

 Finančné správy sú podkladom pre vypracovanie záverečného účtu hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2012, schváleného v MsZ dňa 12.12.2013.   
 Celkové finančné výdavky hlavného mesta na prevádzku a mzdy 12 škôl a 5 centier (v 
tom aj žiaci II. stupňa, žiaci študujúci popri zamestnaní a študenti vysokých škôl) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta boli vo výške  7 520 tis. Eur .   
 Z rozpočtu hlavného mesta bolo poskytnutých 6 710 tis. Eur a príspevky rodičov a 
žiakov sa vykazovali vo výške  810,3 tis. Eur.  
 Kapitálové výdavky vo výške 23 725 eur boli určené z rozpočtu hlavného mesta pre 
CVČ Hlinícka 3, Bratislava na výstavbu náučného chodníka a atletickej dráhy. Z rozpočtu 
hlavného mesta sa uvoľnilo 10 tis. Eur a 13,7 tis. Eur poskytla TJ Rapid Bratislava. 
 
  
1. Prehľad  čerpania bežných výdavkov a použitých  kapitálových  výdavkov  ZUŠ   
 

Bežné  výdavky,  kapitálové výdavky    2008 2009 2010 2011 2012 

Prepočítaný počet žiakov* 9153 9440 9473 9490 9413 

Bežné výdavky spolu v tis.  € 5631 6048 6142 6260 6541 

Z toho mzdy a odvody v tis.  € 3480 3898 5345 4653 5 639 

Príspevky žiakov a rodičov tis. € 570 627 626 677 732,736 

Kapitálové výdavky v tis.  € 716,90 389,00 153,14 111 - 

Výdavky na jedného žiaka v € 615 640 648 659 694,89 

Výdavky na jedného žiaka po odpočítaní 
 prijatých príspevkov od žiakov a rodičov 
(školného) v € 

552 574 582 588 617,04 

*    prepočítaný počet žiakov  za príslušný rok je: 2/3 počtu žiakov predchádzajúceho šk. roka 
a 1/3 počtu žiakov budúceho šk. roka 
 
 
2.  Prehľad čerpania bežných výdavkov a použité kapitálové výdavky CVČ 
 

Bežné  výdavky,  kapitálové výdavky  2008 2009 2010 2011 2012 

Prepočítaný počet účastníkov 4 229 4 241 3 987 3579 4251 

Bežné výdavky spolu v tis. € 969 990 1006 960 978 

Z toho mzdy a odvody v tis.  € 438 455 604 620 633 

Príspevky účastníkov a rodičov v tis.  € 136 128 104 116 77,687 

Kapitálové výdavky v tis. Sk € 0 0 0 0 23,7 

Výdavky na  jedného  účastníka v € 229,17 233,60 252,50 268 230 

Výdavky na jedného účastníka po  odpočítaní 
prijatých príspevkov od žiakov a rodičov 
(školného) v € 

197 203 226 235 211,78 

 
Okrem zdrojov hlavného mesta a školného ZUŠ/CVČ získavalo na svoju činnosť 

finančné prostriedky z výberu vzdelávacích poukazov, občianske združenia pri ZUŠ a CVČ si 
zvýšili finančné zdroje získaním 2% z dane fyzických osôb, zapájaním sa do grantového 
systému hlavného mesta alebo iných organizácií v meste. Dôležitými príjmami sú pre 
ZUŠ/CVČ materiálne alebo finančné dary sponzorov. Rozloženie iných zdrojov v roku 2012: 



  

- vzdelávacie poukazy: 25 939,8 €, 
- granty: 9 100,- € 
- 2 % z DFO: 12734,43 €, 
- Sponzor a *príspevky OZ pri ZUŠ: 3 410,57 € 
- Príspevky z OZ pri ZUŠ/CVČ uviedli len niektoré ZUŠ/CVČ , preto tento údaj nie je 

úplný. 
 
  Na bežné výdavky spojené s činnosťou 88 neštátnych škôl a školských zariadení 

poskytlo hlavné mesto transfery vo výške  6 012,7 tis. Eur. 

IX. ZÁVER  

 V záverečnej časti správy hodnotíme 10 ročnú existenciu ZUŠ/CVČ pod 
zriaďovateľskou pôsobnosťou hlavného mesta. Je to hodnotenie stavu a výzvy pre ďalšie 
smerovanie zriaďovateľa v riadení a financovaní umeleckého vzdelávania a v podpore 
záujmovej činnosti detí a mládeže vo voľnom čase. 

 
1. ZUŠ 

 
SILNÉ STRÁNKY 
- 12 ZUŠ má sídlo v budovách , ktoré sú 

majetkom hlavného mesta,  
- 6 škôl má udelený čestný názov,  
- 6 škôl  má vyše polstoročnú tradíciu 

svojej existencie,  
- vysoká kvalifikovanosť pedagógov 

a úspešnosť absolventov ZUŠ v praxi a na 
zahraničných vysokých školách 
umeleckého zamerania, 

- školy sú tvorcami pôvodných muzikálov, 
divadelných predstavení, majú vlastné 
hudobné zoskupenia, orchester, 

- jednotlivci alebo  zoskupenia dosahujú 
výborné ocenenia aj za hranicami mesta 
a republiky, 

- ZUŠ pripravuje podujatia, semináre, 
koncerty, súťaže s účasťou zahraničných 
umelcov,  

- schopnosť škôl vytvárať, udržiavať 
a rozvíjať družobné vzťahy so školami 
v zahraničí (Francúzsko, Česká republika, 
Maďarsko, Juhoafrická republika, Poľsko, 
Maďarsko, Chorvátsko, Rakúsko, Rusko), 

- možnosť realizácie 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 inštitút,  

SLABÉ STRÁNKY 
- nedostatok vlastných priestorov a záujem 

rodičov mať skupinovú formu výučby  
v ZUŠ blízko k deťom núti  vedenie škôl 
vyhľadávať elokované pracoviská za 
odplatu, 

- ťažšia kontrolná činnosť výchovno-
vzdelávacieho procesu na elokovaných 
pracoviskách, 

- nevyhovujúci technický stav hudobných 
nástrojov (klavír) a materiálneho vybavenia 
odborov a predmetov,  

- vysoké administratívne zaťaženie,  
- zlý stav školských budov, 
- nedostatočné ohodnotenie pedagogických 

zamestnancov, 
- nedostatok finančných prostriedkov na 

ohodnotenie tvorivých zamestnancov, 
rozširovania predmetov a modernizovanie 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- nedokonalosť najmä zákona 317 / 2009 
a jeho dopad v praxi (zaradenie absolventov   
konzervatórií do 8. platovej  triedy, 
kreditový systém vzdelávania  

 



  

- školy spolupracujú 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, B. 
Gráffová ). 

 
PRÍLEŽITOSTI 
- investovanie do rekonštrukcie školských 

budov, interiérov a vybavenosti školy 
modernými učebnými pomôckami zvýši 
konkurencie schopnosť škôl, 

- spolupráca s európskymi školami 
umeleckého zamerania,  

- tvorba hodnotných projektov so 
zapojením všetkých odborov a škôl s 
participácie Magistrátu hlavného mesta 
Bratislavy, 

- zapájanie žiakov do regionálnych, 
národných a medzinárodných súťaží a 
umeleckých prehliadok, 

- rozvíjať predpoklady pre umeleckú tvorbu 
individuálnou starostlivosťou o žiakov,  
vychovávať žiakov  k vlastnej tvorbe, 
interpretácii, rozvíjať u nich vzájomnú  
spoluprácu, 

- získavanie mimorozpočtových zdrojov , aj 
z EÚ, 

- maximálne využiť kapacitu budov 
k zvýšeniu počtu prijatých detí na 
umelecké vzdelávanie, 

- spoločný nákup hudobných nástrojov 
výberovým konaním 

 

RIZIKÁ  
- morálne a technické opotrebovanie 

školských budov a materiálne vybavenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu znižuje 
atraktívnosť školy a zvyšuje náklady na 
prevádzku, 

- zlé platové podmienky absolventov 
konzervatórií, znevýhodnenie v platovom 
zaradení od 1. 11. 2009, 

- vysoký záujem potenciálnych žiakov , ale   
nedostatok tried, t.j. nemožnosť prijatia na 
štúdium ZUŠ odliv na iné ZUŠ,  

- stále sa meniaca legislatíva, kladie vyššie 
nároky na štátne školy, nie na súkromné, 

- na štátnych školách žiaci musia striktne 
dodržiavať učebné plány, ktoré obsahujú aj 
neatraktívne predmety, ktoré často 
odrádzajú talentovaných žiakov od 
kvalitnej školy k menej kvalitnej, ale 
atraktívnej súkromnej ZUŠ, 

- pedagogickí zamestnanci sú na viacerých 
školách na konci produktívneho veku,  

- nízka kultúrna vyspelosť širokej verejnosti 
a ignorovanie podpory umeleckého 
vzdelávania a umenia ako takého, 

- zvyšovaním elokovaných pracovísk 
neštátnych ZUŠ hrozí odchod 
kvalifikovaných učiteľov do neštátnych 
ZUŠ často aj so žiakmi, ktorých si 
v najmladšom veku vychovala ZUŠ,  

- častá migrácia pedagógov v tanečnom 
odbore, ale i žiakov z dôvodu vzniku 
nových hip - hopových tanečných skupín, 
súkromných tanečných štúdií a súkromných 
základných umeleckých škôl 

 
2. CVČ 

 
SILNÉ STRÁNKY 
- vysoká kreativita, flexibilita, ochota 

pedagogických zamestnancov pracovať 

SLABÉ STRÁNKY 
- podmienky štátneho programu finančnej 

podpory záujmového vzdelávania 



  

nad rámec bežných povinností, 
- kvalifikovaný pedagogický personál,  
- táborová činnosť počas školského roku 

a v čase letných pre deti a mládež, ktorým    
rodičia nedokážu vyfinancovať aktivity vo 
finančne náročnejších inštitúciách,  

- organizovanie okresných súťaží- 
predmetových olympiád a postupových 
súťaží, ako aj športových súťaží 

 

prostredníctvom „ vzdelávacích poukazov“, 
- zlý technický stav objektov centier, ich 

energetická náročnosť, (okná, fasády, 
chýbajúce zateplenie, 

- nedostatok finančných prostriedkov na 
údržbu a opravy centier, 

- veľký počet záujmových útvarov s malým 
počtom účastníkov, 

- pomerne nízka mzdová úroveň interných aj 
externých pracovníkov, potreba hľadať 
alternatívne formy motivácie 
zamestnancov,  

- budovy CVČ nie sú rozmiestnené tak, aby 
deťom z rôznych mestských častí boli 
aktivity CVČ dostupné (CVČ III, CVČ  
IV),  

- nedostatočná sociálna a stimulačná 
motivácia pedagogických zamestnancov 
v odmeňovaní 

 
PRÍLEŽITOSTI 
- lepšia spolupráca CVČ so ZŠ, 

predškolskými zariadeniami, SŠ, 
športovými zväzmi, SAŠS, partnerskou 
organizáciou, zriaďovateľom a mestskými 
časťami 

- revitalizácia športového areálu CVČ na 
Hrobákovej ulici, využitie vonkajších 
priestorov, 

- poskytovať priebežnú pedagogickú prax 
pre poslucháčov VŠ s pedagogickým 
zameraním, 

- participácia na projektoch,  
- hľadanie spolupráce s inými 

organizáciami pre voľno-časové aktivity 
a realizácia spoločných projektov  

- RIZIKÁ  
- zmena v systéme financovania práce 

s deťmi a mládežou, 
- konkurencia množstva súkromných, 

cirkevných zariadení, občianskych združení 
a  ich lepšie finančné možnosti,  

- presýtenosť trhu s ponukami 
voľnočasových aktivít, 

- dôsledkom zaraďovania elokovaných 
pracovísk do siete škôl a školských 
zariadení , ktoré je náročné na  
administratívne vybavovanie hrozí 
otvorený súhlas k poklesu detí v CVČ, 

- nedostatočné finančné zdroje pre CVČ 

 
3. Vyhodnotenie hlavných úloh zo školského roku 2011/2012 
 
 OKŠŠM si pre obdobie školského roku 2011/2012 v spolupráci s vedením ZUŠ a CVČ 
a odborných útvarov magistrátu stanovilo dve priority na zefektívnenie komunikácie medzi 
ZUŠ/CVČ a zriaďovateľom a zníženie finančných nákladov na správu školských bytov.  

Priorita 1  Vybudovať kompatibilné informačno-technologické prostredie základných 
umeleckých škôl a centier voľného času (ZUŠ a CVČ) za účelom prepojenia ich  
informačných systémov v reálnom čase s Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 Konštatujeme, že 7 ZUŠ z 12 ZUŠ k 31.12.2013 spĺňa kritéria pre kompatibilné 
informačno-technologické prostredie za účelom pripojenia sa na informačné systémy 
magistrátu. Zabezpečením si rýchlejšieho internetu a dokúpením si technického zariadenia 



  

k PC budú spĺňať požadované kritéria ďalšie 4 ZUŠ. Jedna ZUŠ nespĺňa určené technické 
a technologické požiadavky pre prácu v reálnom čase s informačnými systémami školy 
a magistrátu. Štyri CVČ majú vybudované kompatibilné technické a technologické prostredie 
s magistrátom, jedno CVČ tieto požiadavky bude spĺňať v priebehu školského roka 
2013/2014. Uvedená priorita môže byť naplnená v nasledujúcom školskom roku.  

Priorita 2 Zabezpečiť kvalifikovanú, efektívnu a hospodárnu  správu bytov v školských 
budovách základných umeleckých škôl a centier voľného času  

Vyhodnotenie: Úloha nie je splnená. Jedným z dôvodov je určenie kompetencií v otázkach 
správy bytov v školských budovách v novej organizačnej štruktúre magistrátu 
a nevyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte hlavného mesta na zabezpečenie 
zámeru. Spracovateľ musí nadviazať na analýzu školských bytov a pokračovať v školskom 
roku 2013/2014 v stanovených realizačných krokoch. V roku 2013 bol konštituovaný 
organizačnou zmenou nové oddelenie nájomného bývania, ktoré sa uvedenému problému 
venuje. 

Realizačné kroky  
� Určiť kompetenčne oddelenie magistrátu a výkon plnenia odzverenia bytov v školských 

budovách  a súčinnosť jednotlivých oddelení pri realizácii priority (OSN, ONN, OTZ, 
LPO, FO) , 

� v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy odzveriť 13 bytov v školských budovách 
ZUŠ a CVČ, vystaviť dodatok k protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov, 

� riešiť právny stav užívateľov bytov tak, aby sa nájmy zlegalizovali súčasným užívateľom 
bytov, alebo sa  neoprávneným užívateľom bytov zrušilo  užívanie bytov, 

� vypracovanie nájomných zmlúv oprávneným užívateľom bytov alebo preklasifikovanie 
voľných bytov na nebytové priestory (v súlade so stavebným zákonom), resp. ubytovňu 
pre „školských“ zamestnancov, 

� energeticky odčleniť byty od školských budov s montážou samostatných meračov energií 
v bytoch v školských budovách ZUŠ a CVČ. 

Dať vypracovať náklady na odčlenenie médií v bytoch v školských budovách. 
 
4. Stanovenie hlavných úloh na školský rok 2013/2014 
 
4.1. Priorita 2 z roku 2011/2012 - Zabezpečiť kvalifikovanú, efektívnu a hospodárnu  
správu bytov v školských budovách základných umeleckých škôl a centier voľného času 
4.2 Zabezpečiť majetkovo-právny vzťah škôl a školských zariadení k budovám, v ktorých 
sídlia (ZUŠ Exnárova, ZUŠ Istrijská, ZUŠ Podjavorinskej – Radlinského, CVČ Pekníkova) 
4.3 Vypracovať novú metodiku pre efektívne riadenie ZUŠ a CVČ (metodika nového 
rozpočtovania výkonov a potrieb, ekonomických a PaM činností k zvýšeniu efektivity 
vlastných činností ZUŠ a CVČ).  



  

KOMISIA  PRE  ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA  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 2012/2013 

Komisia po diskusii odporú ča mestskému zastupite ľstvu schváli ť správy  
základných  umeleckých škôl  a centier vo ľného času v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok  2012/2013,  a to: 
 
1.  ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, Bratislava (pracovisko Laurinská 20) 
2.  ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9,  Bratislava (pracovisko Radlinského 53) 
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 9 prítomných členov komisie všetci za 
Bratislava 14.11.2013 

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

vzdelávanie a šport MZ 
Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič, tajomník komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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 Súhrnnej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ a CVČ, ich výsledkov 
a podmienkach za školský rok 2012/2013 
 
Komisia po prerokovaní správy a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Súhrnnú správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti ZUŠ a CVČ, ich výsledkov a podmienkach za školský rok 2012/2013 
 
 
Hlasovanie:   
za  - 10 
zdržal sa -   0 
proti  -   0 
 
 
 
 
Bratislava 23.01.2014 
 
 
 
 

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

vzdelávanie a šport MZ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy  Júliusa Kowalského Jesenského 6,  pracovisko 
Laurinská 20, Bratislava za školský rok 2012/2013 

 

 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
 
Zriaďovateľ:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy:    Základná umelecká škola Júliusa Kowalského 
Adresa:        Jesenského 6, 811 01 Bratislava 
Kontakty:   tel.: 02/54630152  

                      fax: 02/54630151  
www:   www.zusmoyzesskola.eu 
e-mail:   moyzesskola@stonline.sk 
 
b) Vedúci zamestnanci školy 
 
Meno riaditeľa: Mgr. Dagmar Prokešová, štatutár 
Volebné obdobie: 6/2013 – 6/2018       
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Bc. Renáta Beňovičová – zástupkyňa, zástupkyňa štatutára 
Mgr. art. Ladislav Kamocsai, zástupca 
 
c) Údaje o rade školy  
Členovia RŠ  
Anna Králiková – (za rodičov)  predseda 
Libuša Vávrová – (za rodičov) podpredseda 
Zuzana Hrašková – (za rodičov) členovia 
Jana 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 2012/2013: 
27. september – plán činnosti školy – potreby v súvislosti s presťahovaním, koncepcia školy, 
príprava rozpočtu 
17. január – čerpanie rozpočtu, výber školného, plán osláv 60. výročia 
13. marec – príprava výberového konania na riaditeľa, koncerty k výročiu školy, premiéra  
4. jún – otváranie obálok k výberovému konamiu na riaditeľa školy, vyhodnotenie škol. roku  
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 



  

Umelecká rada –  zasadnutie každý mesiac :  umelecko – výchovná činnosť školy , koncerty, 
súťaže, pracovné cesty pedagógov a žiakov. 
 
II. Údaje o žiakoch školy  
Počet žiakov k 15 .9. 2011 – 564 žiakov 
z toho PŠ – 87 
HO - 263 
TO – 110 
LDO – 40 
VO – 64 
 
Počet žiakov k 30. 6. 2012 – 520 žiakov 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 
2012 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: 47  z toho deti MŠ  - 27 
Hudobný odbor:  251-25-41  z toho absolventi k 30.6.2013:  Počet žiakov 
rozšíreného štúdia HO: 8-1  13      317 
Tanečný odbor: 63-7-32  z toho absolventi k 30.6.2013: Počet žiakov 
rozšíreného štúdia TO: 0  5      102  
Výtvarný odbor: 65-5-4  z toho absolventi k 30.6.2013: Počet žiakov 
rozšíreného štúdia VO: 0  0      74 
Literárno-dramatický odbor:36-1-3 z toho absolventi k 30.6.2013: Počet žiakov 
rozšíreného štúdia LDO: 0  0      40 
Spolu stav k 30. 06. 2013  - 550 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2013:  83 žiakov 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
Klasifikácia:  
Prospeli s vyznamenaním – 315 žiakov 
Prospeli – 228 žiakov 
Neprospeli – 7 žiaci 
a) Novozaložené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie školskom roku 

2012/2013) :  
– výtvarný odbor  - umelecké remeslá  
– hudobný odbor – hra na trúbke, hra na lesný roh 
 

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  
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Spolu: 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Škola má 38 pedagogických zamestnancov. 
Z toho ukončené VŠ : 29 
Ukončené stredoškolské vzdelanie – Konzervatórium : 4 
Študujúci VŠ : 5 
 
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              1   
Priebežné      
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné     
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1 1   

 
 
 
 
 
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. 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 15. 9. 2012 
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Údaje o počte NZ školy/ŠZ  
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
  



  

Názov aktivity školy 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  

Vianočný baletný večer prezentácia žiakov TO a LDO 

Novoročný koncert prezentácia žiakov HO 

Valentínsky koncert prezentácia žiakov HO 

Koncert  
dychového oddelenia 

koncert žiakov a pedagógov dychového oddelenia 

  

KONCERTY K   60.  
VÝROČIU ŠKOLY 
 

 

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

Učiteľský koncert prezentácia pedagógov školy 

Koncert bývalých 
absolventov školy   

 

Galakoncert hudby záverečné vystúpenia žiakov HO 

Koncert  
populárnej hudby 

prezentácia žiakov HO 

Galakoncert Návraty záverečné vystúpenie žiakov TO 

Absolventský koncert 3 záverečné vystúpenia absolventov HO 

 
Africké rozprávky – pôvodný muzikál  - 1.premiéra 5. 6. 2013 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 
Súťaž Gbely 
2.miesto 
Pinguis (scénický tanec – deti) 
2.miesto 
Stereotyp (Malé chareografie – mládež) 
Mgr.art. Veronika Koprnová – pedagóg 14 žiakov 
 
Celoštátna prehliadka pantomímy a pohybových divadiel PAN 2012 v Liptovskom Mikuláši 
3.miesto v kat. „súbory“ – Na púšti 
3.miesto v kat. - Inscenačný kľuč 
Špeciálne ocenenie za herecký prejav – Tereza Stachová 



  

DS Čiarový kód Bratislava 
Pedagóg Mgr. Petra Hulinová  , 20 žiakov 
 
Mladý violončelista Slovenska 2013 v Kežmarku 
1.miesto 3.kategória 
Rebekah Lesan - violončelo 
Nadija Rabčevska – klavír 
Mgr. Dagmar Prokešová – pedagóg 
 
Krajská súťaž v komornej hre renesancie a baroka 
1.kategória čestné uznanie 
Sexteto – Sarah Salayová, Barbora Ivanová, Nikola Stankeová, Dominika Spálová (spev)
     Marília Kamenistá (violončelo), Marian Bakočka (klavír) 
Pedagóg Bc.Renáta Beňovičová, Michaela Fidlerová, Mgr.Dagmar Prokešová 
Mgr.art. Silvia Schwarzbacherová ArtD. 
 
1.kategória 3.miesto 
Flautové duo – Helena Hycláková, Slávka Hycláková 
Pedagóg Veronika Zaťková 
1.kategória 2.miesto 
Sexteto – Fatima Yehiaová (husle), Timothy Lesan (husle), Adam Hladík (zobcová flauta), 
Rebecah Lesan (violončelo), Hana Riečanová, Laura Ondrušová (perkusie) 
Pedagóg Mgr.Gabriela Badinová, Veronika Zaťková 
 
2.kategória 2.miesto 
Trio – Viktória Ivic (spev), Greta Poláková (spev), Ján Slávik (gitara) 
3.kategória 3.miesto 
Sexteto – Adela Polášková, Hana Sumbalová, (spev, perkusie), Júlia Kozáková, Natália 
Mináriková (spev), Marília Kamenistá (violončelo), Marcela Koňanová (klavír) 
Pedagóg – Bc. Renáta Beňovičová, Michaela Fidlerová, Ivica Neshybová,  

      Mgr.Dagmar Prokešová 
 

3.kategória 1.miesto – absolútny víťaz 
Husľové trio – Anna Lesan, Jennifer Lesan, Jacob Lesan 
Pedagóg Mgr. Gabriela Badinová 
 
Celoslovenská výtvarná súťaž  Talent – Umenie – Kumšt  v Žiline 
Henrieta Királyová – postup do finále 
Mgr. Irjo Malovaný – pedagóg 
 
16.ročník krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivo sti a ochotníckeho divadla  
pre dospelých hrajúcich pre deti v Modre 
Stretnutie s malou Táliou 
3.miesto 
DDS Čiarový kód veľkosti M – pedagóg Mgr. Petra Hulinová 
za hru - Nová v starom dome 
Účasť 
DDS Čiarový kód veľkosti L 
za hru – Prvý dojem 
   Krabice ulice 



  

DDS Čiarový kód veľkosti M 
za hru – Prišli sme vám to tu vymaľovať 
 
Účasť v celoslovenskom kole umelecko – kartografickej súťaže „Detská mapa sveta 2013“ 
Pochvalný list 
Adriana Bónová 
Dorota Šiagiová 
Barbara Marettová 
 
Medzinárodné fórum umení Bratislava-Viedeň 
„Viano čné stretnutia v Európe“ 
3. miesto 2.kat.-Rebekah Lesan – violončelo 
2. miesto 2.kat. - Júlia Tomová – spev 
1. miesto 2.kat. -Fatima Yehiaová – spev 
1. miesto 3. kat.- Andrea Panáková – spev 
 
Interpreta čné kurzy s členmi Mucha quartet 
Anna Lesan – husle 
Jennifer Lesan – husle 
Jacob Lesan – husle 
Pedagóg Mgr. Gabriela Badinová 
 
6.celoštátna súťažná prehliadka ZUŠ v hre na keyboard v Považskej Bystrici 
Bronzové pásmo , 2.kategória 
Patrícia Furdová 
Pedagóg Mgr. Soňa Radulová 
 
Divadelné konfrontácie 2013 – malá krajská žatva  
3.miesto Čiarový kód veľ.XL, Bratislava –  
Pedagóg Mgr. Petra Hulinová 
 
13.ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava 2013“ 
Tereza Heftyová – zlaté pásmo 1.kategória v sólovej hre na klavíri 
Timothy Lesan - zlaté pásmo 1.kategória v sólovej hre na husliach 
Andrew Lesan - strieborné pásmo 1.kategória v sólovej hre na klavíri 
Simona Stahlová - bronzové pásmo 1.kategória v sólovej hre na klavíri  
Jennifer Lesan - strieborné pásmo 3.kategória v sólovej hre na husliach  
     Cena mesta Trnavy 
Jennifer Lesan- strieborné pásmo 4.kategória v sólovej hre na klavíri 
Pedagógovia – Ivica Neshybová, Mgr. Gabriela Badinová,  Mgr.art. Silvia Schwarzbacherová 
ArtD, Mgr.art. Ladislav Patkoló 
 
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 Kurzy komornej hry pre 
žiakov ZUŠ 

 Ponuka profesionálnych kurzov 
komornej hry členmi Muchovho 

21.- 
27.10.2012 



  

kvarteta pre žiakov bratislavských 
ZUŠ  

Vlastný projekt školy Krajská komorná súťaž Súťaž pre nástroje renesančné a 
barokové a kompozície pre žiakov 
bratislavského kraja 

15.-18. 3.2013 

NP CSKP Fórum mení – 
Jekaterinburg, 
INTERCENTER Praha 

Vianočné stretnutia 
v Európe 
 

Medzinárodná súťaž interpretov 
klasickej popovej, džezovej 
a folklórnej hudby 

2. -3.12.2012 

  
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
     V školskom roku 2012/ 2013 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  2012/ 2013 nebola na škole vykonaná  kontrola Útvarom    
mestského kontrolóra hl.m. SR Bratislavy  
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
 Škola sídli od septembra 2012 v priestoroch   budovy MDPOH na Laurinskej ulici č. 
20 na 3.-5. poschodí, kde sídli riaditeľstvo školy a k dispozícii máme 22 učební na troch 
poschodiach.  Úpravou objektu v júli 2012 sme získali veľkú koncertnú sálu s kapacitou 80 
miest, malú baletnú sálu, malú divadelnú sálu, vypalovaciu miestnosť pre výtvarný odbor 
a zborovňu pre pedagógov. Na 3. poschodí máme miestnosť pre rodičov sprevádzajúcich deti. 
Samostatný (zverený) objekt na Šancovej 39, kde sú 3 učebne - tanečné sály,  je pracoviskom  
tanečného a LD odboru.  K dispozícii sme mali do konca školského roka  detašované triedy 
v budovách Základných škôl – Dubová ul. a ZŠ Matky Alexie,  Palackého ul. – spolu 8 tried. 
(zrušením elokovaného pracoviska ZŠ Matky Alexie sme neprišli ani o jedného žiaka – 
potrebu tried sme zvládli na Laurinskej) 

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 29 
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: 448 495,00 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 46 155,00 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške :  0 boli použité: 0 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 16.582,11 € 
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 



  

 Prvoradým cieľom pre školský rok 2012/2013 bolo adekvátne sa aklimatizovať 
v nových priestoroch na Laurinskej ulici, dôstojne zvládnuť oslavy 60. výročia školy 
kvalitnými koncertmi a premiérou pôvodného muzikálu Africké rozprávky, v ktorej účinkujú 
žiaci zdravej society spolu so žiakmi so špeciálnymi potrebami. Súčasne vrátiť škole stratené 
kontakty so zahraničnými partnermi. – Škola sa stala spolu organizátorom medzinárodnej 
súťaže Vianočné stretnutia v Európe (Christmas meeting from Europe), ktorej 
účastníkmi sú súťažiaci z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Kazachstanu, Poľska, Bulharska a 
Slovenska. Prioritou školy je zotrvať na vysokej kvalitatívnej úrovni medzi ZUŠ v Bratislave 
a na Slovensku, ako plnoorganizovaná, 4-odborová škola s ponukou špičkových pedagógov 
a výsledkov, s ponukou špeciálnej pedagogiky hudby pre žiakov so špeciálnymi 
potrebami (jediná škola na Slovensku),  naďalej dosahujúca vysokú  úspešnosť našich 
žiakov  pri prijatí na umelecké a pedagogické školy odborného zamerania -  stredné aj vysoké. 
Hlavným zámerom do najbližších rokov skvalitniť technické a estetické zázemie školy a 
vytvori ť nový odbor  mediálnej tvorby. Tento 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 dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 
 
Silné stránky Slabé stránky 

 - 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 
 

- slabšie nástrojové vybavenie školy hlavne 
v dychovej sekcii – nedostatok financií 
- nedoriešené vybavenie tanečných sál podľa 
vyuč. Štandardov (baletizol, tyče) – 
nedostatok financií 
-  málo možností zahraničnej prezentácie 
školy a spolupráca v rámci EÚ 
- pomalá inovácia mediálnej a zvukovej 
techniky – nedostatok financií 
 

Príležitosti Riziká 
Riešenie nástrojového vybavenia v spolupráci 
s rodičmi a sponzormi 
- otvorenie ďalších tried poskytovaného 

- Nástrojové vybavenie zabezpečovať 
postupne podľa možností rozpočtu 
školy a RZ 



  

vzdelávania – hudobný odbor -rozšírenie 
dychového odboru o plechové nástroje - 
trúbka, lesný roh 
 Výtvarný odbor – otvorenie pododboru 
umeleckých remesiel 
Otvorenie pododboru – základy zvukovej 
tvorby a hudobnej réžie 

- Udržateľnosť pododboru umelecké 
remeslá s ohľadom na vekové 
kategórie študentov (fluktuácia)- 
stabilizácia 

- Finančná náročnosť pododboru - 
základy zvukovej tvorby a hudobnej 
réžie – možný presun do 2. polroku šk. 
r. 2013/14 

 
 
Silné stránky: 

Priestorové vybavenie školy 
Od septembra 2012 má školy nové sídlo na Laurinskej ulici 20, nad priestormi MDPOH. 
Nájomné priestory BKIS v celkovej rozlohe 897,7 m2  má škola prenajaté do r.2020 s tým, že 
po preklasifikovaní daných priestorov na školské priestory budeme žiadať zriaďovateľa –
mesto Bratislava, ktorému predmetné priestory patria,  o samostatnú a trvalú nájomnú 
zmluvu. Naše nové priestory na Laurinskej ulici spĺňajú všetky kritériá kvalitnej školy, 
akusticky, hygienicky, esteticky. Škola získala nové a kvalitné priestory pre koncertnú sálu, 
divadelné aj tanečné štúdio. Riešenie potrebuje výťah v budove, z technických príčin 
odstavený z prevádzky. Škola začína 3. poschodím a je potrebné zabezpečiť bezbariérový 
prístup žiakom aj návštevníkom školy. (Rovnako aj učiteľom). 
Priestory nám zverené zriaďovateľom na Šancovej ulici 39 postupne opravujeme, všetky 
plánované opravy okrem výmeny okien  a zateplenia budovy boli uskutočnené, budovu sme 
z dôvodu 2 krádeží zabezpečili špeciálnymi mrežami. 
 
Personálna stratégia 
V tejto oblasti sa nám už podarilo naplniť predstavy z roku 2008. Škola má pedagogický zbor 
rovnomerne vekovo rozložený, vysoko kvalifikovaný, 98% pedagógov je vysokoškolsky 
vzdelaných. Mojim osobným cieľom v tejto oblasti je podpora a ponuka ďalšieho vzdelávania 
pedagógov, hlavne mladých. 1. kvalifikačná skúška a odborné kurzy nástrojové, metodické, 
sociálno - spoločenské, prednášky z oblasti detskej psychológie, pediatrie považujem za 
dôležitú cestu aj v súvislosti s  kariérnym rastom pedagógov, realizovaný MŠ SR.  
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.  
 
Umelecko –výchovná stratégia 
Spoluprácu s inými školami sme zásadne prehodnotili. Rozhodli sme sa nepokračovať 
prvoplánovo v družobných stykoch, nakoľko aj situácia na týchto školách sa rokmi značne 
zmenila a profilácia škôl už neposkytuje priestor na racionálnu spoluprácu. Zaujímavejším je 
pre nás otvorená spolupráca odborová v kontakte s jednotlivými odbormi vybraných škôl. 
Vďaka možnostiam reprezentácie vlastnej školy sa budeme v najbližšom období venovať 
nadväzovaniu kontaktov aj medzinárodných kontaktov v ČR, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, 
Rusku a Chorvátsku. Sme otvorení kontaktom a osloveniam aj z vonku, čoho dôkazom je 
naša aktivita v medzinárodnej súťaži. Vianočné stretnutia v Európe. Rovnako dôležitá je pre 
nás spolupráca s pedagógmi konzervatórií, okrem metodických dní máme trvalý záujem o 



  

konzultačné hodiny pre pedagógov našej školy. Škola dosahuje dlhodobo mimoriadne dobré 
výsledky na celoslovenských, ale aj medzinárodných súťažiach predovšetkým v husľovom 
odbore, komornej hudbe a klavírnom odbore, ale aj v tanečnom, LDO a výtvarnom odbore. 
Za posledných 5 rokov prinášame z každej súťaže umiestnenia.  
V roku 2008 sme okrem prezentácie školy v súvislosti s 55. výročím vzniku – získali čestný 
názov ZUŠ Júliusa Kowalského, vydali sme  profilové CD/DVD, usporiadali 10 
reprezentačných koncertov. Škola  usporiadala v roku 2011 už 5. ročník súťaže  Komornej 
hudby renesancie a baroka. 
V roku 2013 sme v rámci osláv 60. výročia školy predviedli rad špičkových koncertov, 
tematicky cielených k týmto oslavám, premiérovali sme pôvodný autorský muzikál, 
pripravujeme jeho vydanie na CD a podľa miery sponzorstva by sme ho radi vydali aj na 
DVD.  
       
Slabé stránky 
Z dôvodu nedostatku financií škola stratila možnosť zahraničných ciest žiakov na festivaly, 
súťaže v širšom priestore EÚ, aj na družobné kontakty v zahraničí (mimo ČR). Budova na 
Šancovej ulici nemá dokončené úpravy priestorov – opravy – zateplenie vonkajších stien, 
výmena okien. V rámci kapitálových výdavkov v predminulom roku sme získali vypalovaciu 
pec pre VO, počítače pre výuku HV (Sibelius). Technológie zvukovej a obrazovej techniky 
sme tiež v predchádzajúcom období napriek plánom nenakúpili. 
 
Príležitosti 
Súčasná technická a priestorová vybavenosť školy umožňuje výrazne zvýšiť atraktivitu aj 
reprezentáciu školy na „trhu“ škôl nielen v regionálnom, celoštátnom, ale aj medzinárodnom 
obraze. 
 
 
Riziká 
Je potrebné zvažovať plány s reálnymi možnosťami rozpočtu školy, ktorý je plne závislý na 
možnostiach zriaďovateľa. Ciele a úlohy stanovovať síce podľa predstáv expanzie v kvalite aj 
kvantite vyučovacieho procesu a prezentačných cieľov školy, avšak kontrolovať 
a vyhodnocovať aktuálne možnosti týchto úloh.  
 
XI. 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 
 
XI Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 



  

Kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola v škole vykonaná v roku 2011,  
s výsledkom priemerným s ohľadom na vtedajšie sídlo školy na Jesenského ulici. Realizáciu 
opatrení sme vyriešili zmenou sídla na Laurinskú ulicu.  Prostredie tejto budovy dovoľuje 
rôzne nadštandardné podmienky, napríklad samostatnú miestnosť pre čakáreň rodičov, 
profesionálna baletná sála, vysoko kvalitná koncertná sála, reprezentatívnosť a atraktivita 
priestorov, ekonomicky racionálne využiteľné triedy s dobrou svetelnosťou, možnosťou 
regulácie kúrenia, dostatok hygienických zariadení s dvoma sprchami, atď. 
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. Nové 
priestory na Laurinskej ulici vyvolali na strane rodičov veľkú radosť aj pomoc pri chystanom 
sťahovaní a dofinancovaní elektronického vrátnika. 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,  
 
Spolupráca s grantovými organizáciami 
Tak ako v minulosti sme 4x úspešne získali 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 pre rok 2014 na zakúpenie koncertného 
krídla. Sme v rokovaní s nadáciou Afrika firmy IKEA  o získanie prostriedkov na tvorbu 
DVD nášho muzikálu Africké rozprávky. V decembri 2013 pripravujeme vlastné vydanie CD 
nahrávky piesní z menovaného muzikálu. 
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 2012/2013 

 
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: 20. 7. 2012 – 19. 7. 2016 
Členovia Rady školy v školskom roku 2012/2013: 
Mgr. Anna Dojčanová, (predsedníčka, zástupca rodičov) 
Mgr.A.  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) 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2012/2013: 
Termíny: 9. 10. 2012, 25. 2. 2013, 1. 7. 2013 
Základné témy rokovaní: 
počty prijímaných žiakov, prerokovanie školského vzdelávacieho programu pre 1. ročník 
druhej časti prvého stupňa, 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. 
 
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 17. 10. 2012, 28. 11. 2012, 23. 1. 2013, 17.4. 2013, 7. 5. 2013, 
19. 6. 2013, 26. 6. 2013, 26. 8. 2013. 
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 12. 9. 2012, 28. 11. 2012, 
23. 1. 2013, 17. 4. 2013. 
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: 12. 9. 2012, 21. 11. 2012, 23. 1. 2013, 26. 4. 2013, 19. 6. 2013 (PK klávesových 
nástrojov), 3. 9. 2012, 17. 10. 2012, 17.4.2013, 12. 6. 2013 (PK strunových nástrojov), 
3. 9. 2012, 13. 11. 2012, 15. 4. 2013, 20. 6. 2012 (PK dychových nástrojov), 28. 11. 2012, 
22. 1. 2013, 17. 4 2013, 28.5.2013 (PK spevu), 17. 10. 2012, 10. 4. 2013,  3. 6. 2013 
(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. 2012 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Hudobný odbor:  
Prípravné štúdium: 45       z toho deti MŠ: 14                   
I. stupeň: 417                 z toho absolventi k 30.6.2013: 28  
+  rozšíreného štúdia:  7        z toho absolventi k 30.6.2013: 0   
II. stupeň: 85                   z toho absolventi k 30.6.2013: 8  
+  rozšíreného štúdia:    2                 z toho absolventi k 30.6.2013: 1   
ŠPD: 114                          z toho absolventi k 30.6.2013: 9   
   
Spolu stav k 30. 06. 2013: 632 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012: 193 
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 4. ročníka 1. časti I. stupňa, žiaci s rozšíreným 
vyučovaním, kontrahujúci žiaci 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 4 4 0 0 
Priebežné      
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné     
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1 1   



  

 
Aktualizačné vzdelávanie organizované MPC: 

Prezentácia záverečnej práce s názvom Návrh projektu atestačnej práce. Ukončenie 
aktualizačného vzdelávania, MPC, Bratislava - Mgr. Magdaléna Šperkerová 
 
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: 
15. 10. 2012 John Cage a hu(d)by, Prednášky, výstava a koncert, YMCA, pozorovatelia: 
Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. 
28. 2. 2013 Majstrovský interpretačný kurz klavírnej hry, Komárno, pozorovatelia: 
Mgr. Viktória Kobelová, Hana Mišťúriková  
14. 3. 2013 Mozartove klavírne koncerty – prednáška, Koncertná sieň Dvorana VŠMU, 
Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD. – aktívny účastník 
3. 5. 2013 Seminár súčasnej hudby: „Hudobno- pedagogické diela Györgya Orbána pre 
malých aj veľkých“, ZUŠ Szentendre, Maďarsko, pozorovatelia: Mária Samarjayová 
3. 6. - 17. 6. 2013 Uskutočnenie prieskumu O používaní aktivizačných metód v PŠ a 1. roč. 
vo výučbe klavíra medzi pedagógmi 12 základných umeleckých škôl. Mgr. Magdaléna 
Šperkerová 
7. 6. 2013 Workshop: klavír 20. a 21. storočia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 
Katedra Hudobnej vedy, Bratislava, pozorovatelia: Mgr. art. Mária Fedorová  
13. 6. 2013 Workshop: Viviana Sofronitzky – kópia Lisztovho nástroja Mgr. art. Zuzana 
Zamborská, PhD. – aktívny účastník 
26. - 28. 8. 2013 Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA, účastníci: Mgr. art. Mária 
Fedorová, Mgr. Magdaléna Šperkerová, Mgr. Anna Borošová, Olívia Cvečková, 
Mgr. art. Jana Mrázová, ArtD., Mgr. art. Monika Nagyová, Mgr. art. Veronika Kissová, Klára 
Bokesová, Jonáš Boroš - žiak z triedy Márii Feckovej ako aktívny účastník 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 
 
Ocenenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy pre pedagóga za mimoriadne výsledky  
na súťažiach: Mgr. Martina Zaťková 
Ocenenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy za dlhoročné zásluhy:  
Mgr. Jurij Blinov ( kategória: vynikajúci učiteľ) 
 
Mimoriadne  ocenenia žiakov ZUŠ: 
 
Ocenenie primátora  hlavného mesta SR Bratislavy, za mimoriadne výsledky na súťažiach: 
Tatiana Hajzušová (Mgr. Martina Zaťková) 
 
Mimoriadna reprezentácia ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 
V školskom roku 2012/2013 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. 11. 2012 – Mladí klaviristi 2012- celoslovenská súťaž v sólovej hre na 

klavíri, ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava 
Jonáš Boroš,  - 2. miesto, cena za objavnú dramaturgiu (pedagóg: Mária Fecková) 

� 24. 11. 2012 IV. ro čník celoslovenského súťažného festivalu v komornej hre 
žiakov ZUŠ Musica camerata Ján Albrecht – kvarteto:  
Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Barbora Klappalová , Ľubomíra Trnavská – zlaté  
pásmo  (Pedagóg: Andrea Pietrová, Magdaléna Burešová, Mgr. Anna Borošová) 

� 24. 11. 2012 – 16.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja 
v hre na husliach Prešporský Paganini 
Ferdinand Slezák – 2. miesto (pedagóg: Daniela Bogaczová), účinkovanie na Koncerte 
víťazov 25. 11. 2012 – Pálffyho palác 

� 4. - 5. 12. 2012 - IV. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša 
Ruppeldta 
Sólová hra na dychových nástrojoch 
Matej Dižo  - saxofón - 3.miesto (pedagóg: prof. Alexander Stepanov, CSc.) 
Sólový klasický spev 
Benjamin Stevin Davidson – I. kategória – čestné uznanie (pedagóg: Mgr. art. Ján 
Vaculík, ArtD.) 
Tatiana Hajzušová – III. kat. - 1. miesto, laureát súťaže, cena O. Trebitschovej za 
najlepší umelecký prejav  (pedagóg: Mgr. Martina Zaťková) 

� 20. 4. 2013 Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti 2013  
Tatiana Hajzušová – mimoriadne ocenenie: cena hudobného fondu za najlepšiu 
interpretáciu slovenskej skladby (pedagóg: Mgr. Martina Zaťková) 

� 25. 4. 2012  13. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
Sólová hra na husliach: 
Ferdinand Slezák  – strieborné pásmo (pedagóg: Daniela Bogaczová) 
Sofia Danišová  – strieborné pásmo (pedagóg: Daniela Bogaczová) 
András Petöcz  – strieborné pásmo (pedagóg: Mgr. art. Ľudmila Zápotočná) 
Komorná hra: 
Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Barbora Klappalová , Ľubomíra Trnavská – 
strieborné pásmo (Pedagóg: Andrea Pietrová, Magdaléna Burešová, Mgr. Anna 
Borošová) 

� 7. 6. 2013  5. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky Juliusa von Beliczayho 
v komornej hre, Komárno 
Komorná hra: 
Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Barbora Klappalová , Ľubomíra Trnavská – zlaté 
pásmo   
(Pedagóg: Andrea Pietrová, Magdaléna Burešová, Mgr. Anna Borošová) 
Sólová hra:  
Ferdinand Slezák -  zlaté pásmo, laureát súťaže (pedagóg: Daniela Bogaczová) 
Sofia Danišová – bronzové pásmo (pedagóg: Daniela Bogaczová) 

 
 
Údaje o počte NZ školy k 30.6.2013 
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
 
ZUŠ v školskom roku 2012/2013 pripravila 18 verejných koncertov, 44 interných 
koncertov vrátane triednych prehrávok.  
 
Verejné koncerty: 
 

� 13. 11. 2012 Jesenný koncert venovaný 93. výročiu založenia školy, Mirbachov palác, 
17.00 h. 

� 2. 12. 2012 Družobný koncert komorného orchestra z konzervatória B. Bartóka, 
Maďarsko a komorného orchestra ZUŠ M. Ruppeldta, Kostol Sedembolestnej Panny 
Márie, Betliarska 3, 16.30 h.         

� 7. 12. Vianočná koleda pre ZUŠ, odzneli dva koncerty: Najmenší koledníci venujú 
Zuške, 16.30 h., Vianočný čas prichádza..., 18.30 h, Koncertná sieň O. Trebitschovej 

� 15. 12. 2012 Adventný koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 16.30 h. 
� 18. 12. 2012 Čarovné Vianoce ZUŠ, Koncertná sieň Bratislavského hradu, 17.00 h. 
� 14. 2. 2013 Valentínsky koncert, Koncertná sieň Mirbachov palác, 17.00 h. 
� 10. 4. 2013 Jarný koncert, Mirbachov palác, 17.00 h. 
� 18. 4. 2013 Koncert hudby 20. a 21. storočia, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 

17.00 h. 
� 11. – 12. 5. 2013 Festival Dni Miloša Ruppeldta – 2 koncerty:  

11. 5. – Koncert mimoriadne ocenených, víťazov kategórií a laureátov súťaže 
3. a 4. ročníka súťaže Dni Miloša Ruppeldt, Pálffyho palác, 17.00 h. 
12. 5. – Umenie nás spája, Koncert komorných orchestrov, Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, 16.00 h. 

� 17. 5. 2013 Z lásky a vďaky (Koncert venovaný ku Dňu matiek), Klarisky, 17.00 h. 
� 29. 5. 2013  I. Absolventský koncert, Zichyho palác, 17.00 h. 
� 5. 6 .2013  II. Absolventský koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 18.00 h. 
� 7. 6. 2013 Môj prvý verejný koncert (oficiálne uvedenie najmenších do koncertného 

života), Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
� 18. 6. 2013 Záverečný koncert školy, Koncertná sieň Pálffyho paláca, 17.00 h. 
� 21. 6. 2013 Noc hudby v ZUŠ, odzneli dva koncerty: 
� Spolu nám to ide ľahšie. Rodinný koncert , Koncertná sieň O. Trebitschovej, 19.00 h. 
� Žijeme hudbou. Koncert pedagógov, Koncertná sieň O. Trebitschovej, 21.00 h. 

 
Organizácia odborných seminárov: 
 
V školskom roku 2012/2013 ZUŠ zorganizovala dva klavírne semináre:  



  

20. 2. 2013 Klavírny seminár a otvorené hodiny Mgr. art. Petra Pažického, ArtD. 
Téma: Klasicizmus kontra barok a romantizmus 
(Rozdielnosť základných štýlotvorných prvkov klavírnej interpretácie v skladbách týchto 
období – artikulácia, frázovanie, agogické zmeny. Estetické a výrazové charakteristiky hudby 
týchto období.) 
12. 6. 2013 Prezentácia Veselej klavírnej školy Agnes Lakos (Maďarsko) v spolupráci 
s Music Forum, v. o. s. Bratislava 
 
Otvorené hodiny: 
 
30. 1. 2013 Seminár a workshop Mgr. art. Tomáša Boroša, PhD. o improvizácii – interný 
seminár pre pedagógov klavírnej hry ZUŠ 
30. 5. -31. 5. 2013  MDD so ZUŠkou – oslava MDD spojená s talentovými skúškami na ZUŠ 
zábavnou formou 
19. 6. Deň otvorených dverí:  
19. 6. Mgr. Miroslava Paulová – otvorená hodina žiakov prípravného štúdia pod názvom 
„Malí muzikanti“ 
19. 6. Workshop zborového spevu – Mgr. art. Roberta Tišťana, PhD. 
 
Organizácia súťaže: 
 
4. ročník súťaže základných umeleckých škôl „ Dni Miloša Ruppeldta“  
Termín konania súťaže: 4. a  5. december 2012 

 4. december 2012 –  Sólová hra na dychových nástrojoch 

 5. december 2012 – Sólový klasický spev 

Charakteristika projektu: 

4. 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. 
Každá zo súťaží prebiehala samostatne z vlastným vyhodnotením. Spolu sa zúčastnilo oboch 
súťaží 195 účastníkov z 3 regiónov. 
Obe poroty na záver súťaže vyhodnotili nielen súťažné výkony, ale pozitívne  ohodnotili 
i  interpretačnú úroveň jednotlivých kategórií súťažiacich.  
4.ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta, ktorý prebiehal 
v nástrojovom obsadení: sólová hra na dychových nástrojoch  a klasický sólový spev 
podporuje nielen hudobnú kreativitu detí a mládeže, objavuje nové nádejné talenty, ale je 
vynikajúcou príležitosťou  komparácie práce pedagógov  základných umeleckých škôl.  
Pozitívne možno hodnotiť i stúpajúcu účasť a  záujem  o obe súťaže. 
 
Organizácia festivalu:  
 
Druhý ro čník prehliadky mladých interpretov  základných umeleckých škôl 
s medzinárodnou účasťou 
 



  

Festival Dni Miloša Ruppeldta 
 

V školskom roku 2012/2013 ZUŠ v spolupráci s Radou rodičov ZUŠ M. Ruppeldta 
zorganizovala druhý ročník festivalu Dni Miloša Ruppeldta. 
 
Charakteristika projektu: 
Hlavnou myšlienkou vzniku festivalu je prezentácia najkvalitnejšieho interpretačného umenia 
žiakov slovenských základných umeleckých škôl ako i poukázanie na kultúrno-spoločenský 
prínos umeleckých škôl, vždy s dvojročným cyklom. 
Festival Dni Miloša Ruppeldta je prehliadkou mladých interpretov zo základných umeleckých 
škôl s medzinárodnou účasťou. Pozvanie prijali školy z Českej republiky, z Poľska 
a Maďarska. Festival je cyklom dvoch koncertných podujatí zároveň i prezentáciou práce 
interpretačného umenia žiakov základných umeleckých škôl. Pre samotných účastníkov 
festivalu je pozitívnou motiváciou pre ich ďalšiu odbornú vzdelanosť vo svojom odbore. 
Taktiež je i prehlbovaním a spoločensko-kultúrnym zbližovaním medzi umeleckým školami 
na Slovensku a zahraničím.  
Dňa 11. mája 2013 sa uskutočnil prvý festivalový koncert, na ktorom sa predstavili ví ťazi 
jednotlivých kategórií a laureáti 3. a 4. ročníka súťaže Dni Miloša Ruppeldta. Koncert sa 
uskutočnil v koncertnej sieni Pálffyho paláca.  
Druhý festivalový koncert 12. mája pod názvom Umenie nás spája prebiehal v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca. Na koncerte sa predstavili štyri komorné orchestre zo ZUŠ M. 
Ruppeldta, Barokový orchester z Hudobnej školy I. a II. stupňa Karola Lipinskiego, Lublin – 
Poľská republika, Komorný orchester Jana Nosku zo Základnej umeleckej školy, Hodonín – 
Česká republika a Komorný orchester z Konzervatória Bélu Bartóka, Budapešt – Maďarsko.  
Oboch koncertných podujatí sa zúčastnili približne 200 účastníkov.  
Festival sa stretol s pozitívnym ohlasom najmä vďaka vysokej interpretačnej úrovni 
samotných účastníkov. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 

� 15.9.2012  Dobrý trh na Panenskej v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a pod 
záštitou starostky Táne Rosovej organizuje občianske združenie PUNKT, program 
pripravili: Mgr. Jurij Blinov, prof. Alexander Stepanov, CSc., Mgr. art. Eva Ďurišová 

� 20. 9.2012  IX. Charitatívny večer „Ružová noc“, pod záštitou  
podpredsedníčky Národnej rady SR Renáty Zmajkovičovej, organizátorkou   
prezidentka OZ Orin Panacea Ivana Christová – žiak z triedy Daniely Bogaczovej 

� 7.11. 2012  Koncert „Portréty“, organizátor: New music for kids and teens,  Malá sála 
Reduty, žiak z triedy Kláry Bokesovej (klavír) 

� 10.-11. 9. 2012 Nahrávanie CD s Míšou Rúžičkovou v Ivory štúdiu , Bratislavský 
detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD. 

� 9. 12. 2013 Vystúpenie v rámci živého betlehému v Zichyho paláci, Bratislavský 
detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD. 

� 24. 2. 2013 Koncert v rámci krstu CD Míša deťom (DK Ružinov), Bratislavský detský 
zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD. 

� 23.3.2013  Dobrý trh na Panenskej v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto 
program pripravili žiaci a pedagógovia oddelenia dychových nástrojov:  
prof. Alexander Stepanov, CSc., Mgr. Jurij Blinov, Mgr. art. Eva Ďurišová, 
Mgr. art. Marcel Vén (keyboard) 

� 21. 6. 2013 Galakoncert laureátov súťaže Nitrianska lutna, organizátor: ZUŠ 
J. Rosinského Nitra – žiaci Mgr. art. Márii Blesákovej (klavírne duo) 



  

� 21. 6. 2013 Noc hudby – spolupráca s Hudobným centrom – podujatie pod názvom 
Zážitok na každom roku – Dva koncerty: „Spolu nám to ide ľahšie“ rodinný koncert, 
účinkovali žiaci a ich rodinný príslušníci  

� „Žijeme hudbou“ – koncert pedagógov, účinkovali: Mgr. art. Veronika Kissová, Hana 
Mišťúriková, Dana Rychlová, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., Mgr. art. Mária 
Blesáková, Monika Nagyová, Mgr. Ľudmila Zápotočná, Andrea Pietrová, 
Mgr. art. Michal Slezák, Mgr. Martina Zaťková, Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD., 
Michaela Nováková, Denisa Šlepkovská, a.h. 

� 26. 6. 2013 Spomienkový večer na M. Rúfusa, Cikkerov dom, hudobný program 
pripravili žiaci z triedy Gabriely Mendelovej, Mgr. Ruženy Návojovej, Veroniky 
Polomskej korepetícia: Mgr. Ruženy Návojová 

 
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 

Ars Bratislavensis 
Predkladateľ: 
ZUŠ Miloša Ruppeldta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ars Bratislavensis 
Prekladateľ:  
Rada rodičov ZUŠ M. 
Ruppeldta 

4. ročník súťaže žiakov  
základných 
umeleckých škôl Dni 
Miloša Ruppeldta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhý ročník 
prehliadky mladých 
talentov základných 
umeleckých škôl 
s medzinárodnou 
účasťou  
Festival 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. 
 
 
Hlavnou myšlienkou vzniku 
festivalu je prezentácia 
najkvalitnejšieho 
interpretačného umenia žiakov 
slovenských základných 
umeleckých škôl ako i 
poukázanie na kultúrno-
spoločenský prínos umeleckých 
škôl, vždy s dvojročným 
cyklom. 
Cieľová skupina: 
Účastníci festivalu, pedagógovia 
umeleckých škôl, pedagógovia 
umeleckých škôl, odborná a laická 
verejnosť. 
 

4. - 5. 12. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5.-12.5.2013 

 
 



  

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V sledovanom školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 
inšpekciou. 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ  
 
Na základe poverenia na výkon kontroly č. 10/2013 zo dňa 9. 7. 2013 v súlade s  plánom 
kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2013, schváleného uznesením 
č. 1168/2013 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26. 6. – 
27. 6. 2013, vykonali zamestnanci ÚMK Ing. Mária Velická, Ing. Peter Šinály, Ing. Filip 
Húščava v čase od 9. 7. 2013 do 15. 7. 2013 následnú kontrolu plnenia opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami, vykonanou 
v roku 2010. Na základe správy o výsledku  kontroly prijala ZUŠ  dňa 23. 8. 2013 opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. V súlade s § 14 ods. 
2 písm. h/ má za úlohu určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky následnou 
finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu do 
31. 10. 2013. Správu o plnení prijatých opatrení predloží mestskému kontrolórovi v termíne 
do 31. 10. 2013. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
ZUŠ M. Ruppeldta sídli na Panenskej ulici č.11, má dve elokované pracoviská, ZŠ  
a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 a ZŠ Mudroňova 83.  
Dňa 29. 1. 2013 došlo v sídle ZUŠ Miloša Ruppeldta v budove na Panenskej u. č. 11 
k havárii. V dôsledku zamrznutého odkvapového zvodu a výrazne poškodenej izolácie strechy 
vytopilo vo veľkom rozsahu triedu č. 19 a priľahlý sklad učebných pomôcok v ľavom krídle 
budovy. Následne dňa 30. 1. 2013 padol premočený strop v spomenutom sklade učebných 
pomôcok. Havária bola okamžite ohlásená oddeleniu technického zabezpečenia budov 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislava (v súčasnej štruktúre správy  začlenené pod oddelenie 
správy nehnuteľností,  referát evidencie a inventarizácie a správy). Žiaľ, doposiaľ nebola 
havária odstránená, v dôsledku  čoho v nasledujúcom školskom roku 2013/2014 nebude môcť 
škola spomenutú učebňu využívať. Taktiež nie je možné ďalej využívať triedu č. 1, ktorá je 
v havarijnom stave  (posledná miestnosť na prízemí v pravom krídle budovy), nakoľko 
drobné opravy, ktoré  škola môže v zmysle nájomnej zmluvy vykonávať, boli nedostačujúce 
a zavlhnutie priestoru nedokázali sanovať. 
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 2012 
 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 593 814,-€ 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 68 514,-€ 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške :  0 boli použité:0  
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 0 
5. Iné finančné prostriedky: 4000,-€ 



  

(Príloha č. 2: Správa o hospodárení za  kalendárny rok 2012 + tabuľky – plnenie 
ukazovateľov rozpočtu). 
 
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. Od začiatku štúdia na ZUŠ, pedagógovia vo všetkých 
predmetoch upriamujú svoju pedagogickú prácu na zážitkovú sféru - radosť z hudby, dokázať 
vyjadriť sa pomocou hudby, vedieť odbúrať strach z vystúpenia, z chýb, pri aktívnej pomoci 
svojho pedagóga- partnera počas celého štúdia. Okrem sólových vystúpení, ponúka možnosť 
zapojiť sa do spoločného muzicírovania v rôznych komorných zoskupeniach, komorného 
sláčikového orchestra, alebo v speváckom zbore.  
V školskom roku 2012/2013 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 
2012/2013 stanovila pripraviť odborné semináre. 
Nadviazanie spolupráce s inými školami a subjektmi – organizovanie 2. ročníka prehliadky 
mladých interpretov základných umeleckých škôl -festivalu „Dni Miloša Ruppeldta“, kde 
práve na druhom festivalovom koncerte sa prezentovali komorné orchestre. 
V mesiaci december  naplánovala uskutočniť 4. ročník súťaže základných umeleckých škôl 
Dni Miloša Ruppeldta v odboroch: sólová hra na dychových nástrojoch a sólový klasický 
spev a v mesiaci máj pripraviť druhý ročník prehliadky mladých interpretov základných 
umeleckých škôl – Festival Dni Miloša Ruppeldta s medzinárodnou účasťou. 
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 
IV Aktivity školy) 
 - v príprave žiakov na ďalšie odborné umelecké vzdelávanie (viď Výsledky úspešnosti školy 
pri príprave na výkon povolania), 
 - zorganizovala dva 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.  (viď odsek IV Aktivity školy- Údaje 
o aktivitách, ktoré škola organizovala) 
  -  IV. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta 
  - Druhý ročník prehliadky mladých interpretov základných umeleckých škôl 
s medzinárodnou účasťou - Festival Dni Miloša Ruppeldta (viď odsek IV Aktivity školy- 
Údaje o aktivitách, ktoré škola organizovala). 
 
 
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,  

SLABÉ STRÁNKY 
- zlý technický stav budovy, (historická 
budova,  nutná rekonštrukcia) 



  

- 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. 

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

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

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Mário Hybský (pedagóg Brigita Beláková) 
- prijatý na VŠMU, Filmová a televízna fakulta, odbor zvuková skladba 



  

Tomáš Božek (pedagóg Peter Fakač) 
- prijatý na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor výtvarné umenie a hudobné 
umenie 
Jakub Matejčík – violončelo, Cirkevné konzervatórium (Magdaléna Burešová) 
Tatiana Hajzušová – spev, Konzervatórium Bratislava (pedagóg: Mgr. Martina Zaťková) 
Kristína Mináriková – hudobná veda Masarykova Univerzita Brno (pedagóg: Olívia 
Cvečková) 
 
XI Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
V sledovanom školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 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), bolo zrealizované.  
 
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, benefičného koncertu Vianočná 
koleda pre ZUŠ a festivalu Dni Miloša Ruppeldta. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami) 

 
� 12.12. 2012 Vianočný koncert, organizátor KRUH priateľov českej hudby Csemadok, 

- žiaci z triedy Gabriely Mendelovej (spev), žiak z triedy Mgr. Jurija Blinova (zobcová 
flauta), Magdalény Burešovej (violončelo), Andrey Pietrovej (husle), 
Mgr. art. Michala Slezák (gitara), Mgr. Ružena Návojová (korepetícia), 
Mgr. art. Eduard Lenner (korepetícia) 

� 15.12.2012 Benefičný koncert organizovaný Spoločnosťou pre vedu a umenie, 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, účinkovali žiak z triedy Daniely Bogaczovej 
(husle), korepetícia: Mgr. art. Jana Mrázová, ArtD. 

2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
� 19.12.2012  Koncert vianočných želaní, organizátor: Magistrát hl. mesta SR 

Bratislavy, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca vystúpenia – program pripravila 
Mgr. art. Mária Blesáková (klavír) 

� 23.3.2013  Program ku Dňu ľavicových učiteľov, organizátor: Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, program pripravili: Jurij Blinov 
(zobcová flauta), Mgr. art. Mária Blesáková (klavír), Mgr. Martina Zaťková (spev), 
korepetícia: Mgr. art. Mária Blesáková 



  

� 20.4.2013 Bratislava pre všetkých – podujatie organizované Magistrátom Hlavného 
mesta SR Bratislavy, 3 koncertné vystúpenia:  

� Pálffyho palác: účinkovali žiaci z triedy PhDr. Kláry Schlosserovej, Mgr. art. Jána 
Vaculíka, ArtD., Mgr. Ruženy Návojovej, Márii Samarjayovej, Gabriely Mendelovej, 
Mgr. Dariny Maršovskej korepetícia: Mgr. art. Zuzana Zamborská, Mgr. Ružena 
Návojová, Mgr. art. Eduard Lenner  

� Mirbachov palác: účinkovali žiaci z triedy Mgr. art. Márii Fedorovej, Dany 
Rychlovej, Mgr. art. Jany Mrázovej, Olívii Cvečkovej, Brigity Belákovej, Kláry 
Bokesovej, Mgr. Martiny Zaťkovej, Mgr. art. Jána Vaculíka, ArtD., Mgr. Dariny 
Maršovskej, Daniely Bogaczovej, Mgr. art. Evy Uličnej, korepetícia: Mgr. art. Mária 
Blesáková, Mgr. art. Jana Mrázová 

� Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca: účinkovali žiaci z triedy Magdalény Burešovej, 
Mgr. Ruženy Návojovej, Gabriely Mendelovej, Mgr. Martiny Zaťkovej, 
Mgr. art. Ľudmily Zápotočnej, Andrey Pietrovej, Daniely Bogaczovej korepetícia: 
Mgr. Ružena Návojová, Mgr. art. Mária Blesáková, Mgr. art. Jana Mrázová 
Program na pódium: žiaci z triedy prof. Alexandra Stepanova, Mgr. Jurija Blinova, 
Mgr. art. Evy Ďurišovej, PaedDr. Milana Púčika 
korepetícia: Monika Nagyová 

� 18.5.2013 Bratislavský hrad - Noc galérií, organizátor: Hudobné múzeum 
prof. Alexander Stepanov,  Mgr. Jurij Blinov, Mgr. art. Eva Ďurišová, Mgr. art. Jiří 
Daňha,  korepetícia: Monika Nagyová 

� 19.6.2013 Vernisáž – program, organizátor: CVČ Kulíšková,  Ekonomická univerzita – sláčikové 
kvarteto – Andrea Pietrová 

2.4. Iná spolupráca  
� 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 Paulová 

� Spolupráca 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. 
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o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Podjavorinskej 9, pracovisko Radlinského 53, 
Bratislava za školský rok 2012/2013 

 
 
I. Základné informácie o škole/ŠZ 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa:Podjavorinskej 9, 81103 Bratislava  



  

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

 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Lenka Hlávková, akad. mal. 
Volebné obdobie: 2012-2017      
 
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  
Ing. Erika Kováczová - 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 2012/2013: 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
Rozpočet školy, jeho čerpanie 
Školský vzdelávací program 
Koncepcia rozvoja školy do roku 2014 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy/ŠZ 
Pedagogicá a umelecká rada. August, september, november, január, február, apríl, jún. 
klasifikácia žiakov a aktuálne problémy a akcie. 
 
II. Údaje o žiakoch školy (K termínom 15. 9. 2012 a  k 30. 6. 2013 )  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2012 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: 16 žiakov   z toho deti MŠ 16 
Výtvarný odbor: - 171 žiakov 
 I.stupeň – 139 žiakov 
 II.stupeň  - 48 žiakov 
 ŠPD – 16  žiakov   :  
 z toho absolventi k 30.6.2013 – 19 žiakov 
Spolu stav k 30. 06. 2013 – 152 žiakov 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2013: 76 žiakov 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
V školskom roku 2012/2013 ukončilo štúdium s vyznamenaním 145 žiakov a študentov. 
Dobrá úroveň pripravenosti našich žiakov a študentov sa preukázala aj v prijatí našich 
frekventantov pre budúci školský rok na stredné odborné školy s umeleckým zameraním  žiaci 
a na vysoké školy s umeleckým zameraním  študenti. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2012: 
Na škole pracovali 4 pedagogický pracovníci. z toho jeden na nižšiu vyučovaciu povinnosť a 
jeden na vyššiu vyučovaciu povinnosť.  
 



  

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Na škole pracovali 4 pedagogický pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II stupňa. Z toho 3 
spĺňajú aj pedagogický kvalifikačný predpoklad. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
Vyhodnotenie a komentár. 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

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

    

 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
 
Cena Bobríka knihovníka udelená Staromestskou knižnicou pani riaditeľke školy 
a dlhoročnú tvorivú a úspešnú spoluprácu.  
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: Pedagógovia sa prezentovali cez prípravu a práce svojich žiakov na rôznych 
podujatiach mimo školu. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.09.2012 
Na škole pracovali 4 nepedagogický pracovníci. Z toho jeden na kratší pracovný úväzok,  
jeden na viac kumulovaných pracovných činností a jeden na dohodu o pracovnej činnosti. 
 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
aktivity realizované z iniciatívy školy  

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 
Výstava absolventov 
2011/2012 (september 
2011) v Staromestskej  
knižnici 

Kvalitná prezentácia našich žiakov- absolventov I. 
a II. Stupňa vzdelávania  na verejnosti.  

Reprezentatívna výstava 
žiackych prác KNIHA 
AKO INŠPIRÁCIA 
v spolupráci 
so Staromestskou  
knižnicou 

Kvalitná prezentácia našich žiakov a študentov na 
verejnosti  

Projekt v spolupráci 
so Staromestskou  
knižnicou  

Jedna kniha ročne 



  

Výstava absolventov 
2012/2013 (júl - august 
2013) v Staromestskej  
knižnici 

Kvalitná prezentácia našich žiakov- absolventov I. 
a II. Stupňa vzdelávania  na verejnosti.  

Projekt v spolupráci 
s Ladislavom Gajdošom, 
akad. soch. a brnenskou 
ZUŠ 
MEDZIGENERA ČNÝ 
A CEZHRANI ČNÝ 
DIALÓG 

Návrh a realizácia farebného dotvorenia sôch 
Valašky osadených na Rudnayho nám v Bratislave 
a v Brne. 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

Peace Poster Contest Lion 
club BA 

25 žiakov  1 II. miesto, 1 III. miesto,  

Bratislava moje mestoBA 9 žiakov 1 III. miesto  
Fipbooky 46  žiakov 3 čestné uznania 
Jarné ľudové zvyky Myjava 3 žiaci  
Bosákova škola Prešov 14 žiakov  
Novoročenky 2013 Rim. 
Sobota 

18 žiakov 2 čestné uznania 

Nitrianska lutna Nitra 16 žiakov    
Modrá škola – voda pre 
budúcnosť BA 

8 žiakov  

Dotyky umenia SOGA 
aukcia na podporu liečby 
onkologických detí 

6 žiakov  

Bratislava pre všetkých 
Námestie detí – výstavka 
a dielne BA 

 
 

Medzinárodná detská 
výtvarná výstava Lidice 2012, 
ČR 

17 žiakov 
3 čestné uznania 

Bohúňova paleta 2012 Dolný 
Kubín 

7 žiakov 
 



  

CINEMA 2013 krajské kolo 
Pezinok  

5 žiakov  
1 I. miesto, 1 III: miesto 

CINEMA 2013 celoslovenské 
kolo BA 

2 žiaci 
 1 čestné uznanie 

Odkaz v slove a obraze 
5 žiakov 
  

Maľujeme s Primalexom BA 
11 žiakov 

 

UĽUV V krajine remesiel 2013 
11 žiakov 

 

Fest Anča Rules 2013 
4 žiaci 

1 žiačka  vybraná do II. kola osobná účasť  

2013 Varšava Poľsko 
4 žiaci 

1 žiak vybraný do II. kola 

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

1 žiačka 
  

 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
Priestorové podmienky zlé - 8 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 
stupačky, 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 2012 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 102 178,02 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 9 406 - € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia):  
5. Iné finančné prostriedky: 0 

 
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
Škola úspešne pokračovala s výučbou animovaného filmu od prvotnej prípravy až po 
definitívnu podobu adjustácie, o čom svedčia aj úspechy na domácich i zahraničných 
festivaloch. Naplnila tak koncepčný zámer pre daný školský rok. 
 
 
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. Nevhodná budova po stránke bezpečnosti  
3. Obmedzené podmienky na lepšie využitie technického a technologického vybavenia 

školy 
4. horšia dostupnosť  pre deti z lokality Staré mesto 
5. chýba nová zriaďovacia listina  

 

Príležitosti: 

1. Získane nového, stabilného, adekvátneho priestoru v lokalite Staré mesto 
2. Nová zriaďovacia listina 

3. 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 

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: 4 žiaci  
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí: 3 študenti 
 
XIII 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. ...“ Vykonávala  sa 
len bežná údržba, nakoľko zriaďovateľ prisľúbil presťahovanie do nových priestorov 
v budúcom školskom roku na Radlinského 53. 
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  



  

Škola v spolupráci s Rodičovskou radou zorganizovala reprezentatívne školské výstavy 
Staromestská knižnica Blumentálska 10 a výstavu absolventských prác v Staromestskej 
knižnici na Panenskej 1, tvorivé vianočné dielne Justiho sieň Primaciálny palác, tvorivé dielne 
na Námestí detí a vecné dary absolventom školy ( finančné krytie ). 
 
2.2 Spolupráca so Spoločnosťou Downovho syndrómu  na Slovensku  
Spolupráca pri príprave akcie organizovanej menovanou organizáciou- zapožičanie 
maliarskych stojanov 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
Tvorivé vianočné dielne Justiho sieň Primaciálny palác (december 2012)Tvorivé dielne na 
Námestí detí  pri príležitosti dní Bratislava pre všetkých (apríl 2013) 
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Mgr. Art. Mário Domček za pedagogických pracovníkov - člen RŠ  
Ing. Erika Kováczová - 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 2012/2013: 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
Rozpočet školy, jeho čerpanie 
Školský vzdelávací program 
Koncepcia rozvoja školy do roku 2014 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy/ŠZ 
Pedagogicá a umelecká rada. August, september, november, január, február, apríl, jún. 
klasifikácia žiakov a aktuálne problémy a akcie. 
 
II. Údaje o žiakoch školy (K termínom 15. 9. 2012 a  k 30. 6. 2013 )  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2012 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: 16 žiakov   z toho deti MŠ 16 
Výtvarný odbor: - 171 žiakov 
 I.stupeň – 139 žiakov 
 II.stupeň  - 48 žiakov 
 ŠPD – 16  žiakov   :  
 z toho absolventi k 30.6.2013 – 19 žiakov 
Spolu stav k 30. 06. 2013 – 152 žiakov 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2013: 76 žiakov 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
V školskom roku 2012/2013 ukončilo štúdium s vyznamenaním 145 žiakov a študentov. 
Dobrá úroveň pripravenosti našich žiakov a študentov sa preukázala aj v prijatí našich 
frekventantov pre budúci školský rok na stredné odborné školy s umeleckým zameraním  žiaci 
a na vysoké školy s umeleckým zameraním  študenti. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2012: 
Na škole pracovali 4 pedagogický pracovníci. z toho jeden na nižšiu vyučovaciu povinnosť a 
jeden na vyššiu vyučovaciu povinnosť.  
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Na škole pracovali 4 pedagogický pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II stupňa. Z toho 3 
spĺňajú aj pedagogický kvalifikačný predpoklad. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
Vyhodnotenie a komentár. 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe     
Priebežné      



  

Špecializačné inovačné 1  1  
Špecializačné kvalifikačné 1  1  
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

    

 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
 
Cena Bobríka knihovníka udelená Staromestskou knižnicou pani riaditeľke školy 
a dlhoročnú tvorivú a úspešnú spoluprácu.  
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: Pedagógovia sa prezentovali cez prípravu a práce svojich žiakov na rôznych 
podujatiach mimo školu. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.09.2012 
Na škole pracovali 4 nepedagogický pracovníci. Z toho jeden na kratší pracovný úväzok,  
jeden na viac kumulovaných pracovných činností a jeden na dohodu o pracovnej činnosti. 
 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
aktivity realizované z iniciatívy školy  

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 
Výstava absolventov 
2011/2012 (september 
2011) v Staromestskej  
knižnici 

Kvalitná prezentácia našich žiakov- absolventov I. 
a II. Stupňa vzdelávania  na verejnosti.  

Reprezentatívna výstava 
žiackych prác KNIHA 
AKO INŠPIRÁCIA 
v spolupráci 
so Staromestskou  
knižnicou 

Kvalitná prezentácia našich žiakov a študentov na 
verejnosti  

Projekt v spolupráci 
so Staromestskou  
knižnicou  

Jedna kniha ročne 

Výstava absolventov 
2012/2013 (júl - august 
2013) v Staromestskej  
knižnici 

Kvalitná prezentácia našich žiakov- absolventov I. 
a II. Stupňa vzdelávania  na verejnosti.  

Projekt v spolupráci 
s Ladislavom Gajdošom, 
akad. soch. a brnenskou 
ZUŠ 
MEDZIGENERA ČNÝ 
A CEZHRANI ČNÝ 
DIALÓG 

Návrh a realizácia farebného dotvorenia sôch 
Valašky osadených na Rudnayho nám v Bratislave 
a v Brne. 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  



  

 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 

žiakov 
Peace Poster Contest Lion 
club BA 

25 žiakov  1 II. miesto, 1 III. miesto,  

Bratislava moje mestoBA 9 žiakov 1 III. miesto  
Fipbooky 46  žiakov 3 čestné uznania 
Jarné ľudové zvyky Myjava 3 žiaci  
Bosákova škola Prešov 14 žiakov  
Novoročenky 2013 Rim. 
Sobota 

18 žiakov 2 čestné uznania 

Nitrianska lutna Nitra 16 žiakov    
Modrá škola – voda pre 
budúcnosť BA 

8 žiakov  

Dotyky umenia SOGA 
aukcia na podporu liečby 
onkologických detí 

6 žiakov  

Bratislava pre všetkých 
Námestie detí – výstavka 
a dielne BA 

 
 

Medzinárodná detská 
výtvarná výstava Lidice 2012, 
ČR 

17 žiakov 
3 čestné uznania 

Bohúňova paleta 2012 Dolný 
Kubín 

7 žiakov 
 

CINEMA 2013 krajské kolo 
Pezinok  

5 žiakov  
1 I. miesto, 1 III: miesto 

CINEMA 2013 celoslovenské 
kolo BA 

2 žiaci 
 1 čestné uznanie 

Odkaz v slove a obraze 
5 žiakov 
  

Maľujeme s Primalexom BA 
11 žiakov 

 

UĽUV V krajine remesiel 2013 
11 žiakov 

 

Fest Anča Rules 2013 
4 žiaci 

1 žiačka  vybraná do II. kola osobná účasť  

2013 Varšava Poľsko 
4 žiaci 

1 žiak vybraný do II. kola 

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

1 žiačka 
  

 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 



  

Priestorové podmienky zlé - 8 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 
stupačky, 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 2012 

4. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 102 178,02 € 
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 9 406 - € 
6. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia):  
5. Iné finančné prostriedky: 0 

 
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
Škola úspešne pokračovala s výučbou animovaného filmu od prvotnej prípravy až po 
definitívnu podobu adjustácie, o čom svedčia aj úspechy na domácich i zahraničných 
festivaloch. Naplnila tak koncepčný zámer pre daný školský rok. 
 
 
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:  

6. Odborná profesionalita pedagogického zboru 
7. Dobré ekonomické hospodárenie 
8. Kvalitné a v niektorých oblastiach nadštandardné technické vybavenie školy  
9. Dobrá technologická vybavenosť  
10. Ponuka nových materiálových a technologických postupov 

Slabé stránky: 
6. Nevyhovujúce  priestorové  podmienky 
7. Nevhodná budova po stránke bezpečnosti  
8. Obmedzené podmienky na lepšie využitie technického a technologického vybavenia 

školy 
9. horšia dostupnosť  pre deti z lokality Staré mesto 
10. chýba nová zriaďovacia listina  

 

Príležitosti: 

4. Získane nového, stabilného, adekvátneho priestoru v lokalite Staré mesto 
5. Nová zriaďovacia listina 

6. Verejné prezentácie a súťaže 
 

   Riziká:  



  

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

c) Finančná podpora ZUŠ a SZUŠ 
d) Nekontrolovaná expanzia SZUŠ na základné školy - dostupnosť pre deti 
5. Pokles demografickej krivky 
6. Celková finančná a sociálna nestabilita 

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: 4 žiaci  
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí: 3 študenti 
 
XIII 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. ...“ Vykonávala  sa 
len bežná údržba, nakoľko zriaďovateľ prisľúbil presťahovanie do nových priestorov 
v budúcom školskom roku na Radlinského 53. 
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
Škola v spolupráci s Rodičovskou radou zorganizovala reprezentatívne školské výstavy 
Staromestská knižnica Blumentálska 10 a výstavu absolventských prác v Staromestskej 
knižnici na Panenskej 1, tvorivé vianočné dielne Justiho sieň Primaciálny palác, tvorivé dielne 
na Námestí detí a vecné dary absolventom školy ( finančné krytie ). 
 
2.3 Spolupráca so Spoločnosťou Downovho syndrómu  na Slovensku  
Spolupráca pri príprave akcie organizovanej menovanou organizáciou- zapožičanie 
maliarskych stojanov 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
Tvorivé vianočné dielne Justiho sieň Primaciálny palác (december 2012)Tvorivé dielne na 
Námestí detí  pri príležitosti dní Bratislava pre všetkých (apríl 2013) 
 
 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy  Ľudovíta Rajtera  Sklenárova 5, Bratislava za 
školský rok 2012/2013 

 
 
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. Janeta Hantabálová – za rodičov 
8. Mgr. Jana Prágerová – za rodičov 
9. PaedDr. Andrea Adamcová – za pedagogických zamestnancov 
10. Mgr. Katarína Reháková – za pedagogických zamestnancov 
11. Ladislav Lacika – za nepedagogických zamestnancov 

 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2012/2013: 
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.2011/2012 
2. Školský vzdelávací program na školský rok 2012/2013 
3. Návrh rozpočtu školy na roky 2013-2016 
4. Plán práce školy na školský rok 2012/2013 
5. Správa o hospodárení k 31.12.2012  
6. Koncepcia rozvoja ZUŠ Ľudovíta Rajtera na obdobie rokov 2012-2014 
7. Pedagogicko-organizačné zmeny v školskom roku 2012/2013 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Umelecká rada zasadala: 10.10., 21.11., 12.12., 23.1., 13.2.,  13.3., 17.4., 22.5. a 19.6. 
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: 12.9., 21.11., 23.1., 17. 4. a 19.6.  
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: 12.-14.11., 14-16.1., 8.-10.4. a 10.-12.6. 
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  
     15.9.2012   30.6.2013 
 
Prípravné štúdium:    184 z toho deti MŠ 128 164 z toho deti MŠ  120 
 
Hudobný odbor:    474    464    
         z toho absolventi: 102 
   
Prípravné štúdium           37/20 MŠ     39/20 MŠ 
I. stupeň:              353    346 
II: stupeň                   49      52 
ŠPD                                 35      27 
Počet žiakov rozšíreného štúdia HO:    6  (I. st.- 5, II.st.– 1)      
 
Tanečný odbor:           159    146   
         z toho absolventi: 2 
Prípravné štúdium     96/75 MŠ     81/70 MŠ   
I. stupeň                          51      47  
II. stupeň                            2        1  
ŠPD                                  10      17  
Počet žiakov rozšíreného štúdia TO:   0         0 
 
Výtvarný odbor:        299    289   
         z toho absolventi: 25 
Prípravné štúdium         51/33 MŠ     44/30 MŠ 
I.stupeň           170       173 
II. stupeň                  57         52 
ŠPD                                  21         20 
Počet žiakov rozšíreného štúdia VO:    0         
 
Spolu:      932       899 
    
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012:   165 ž. 
 



  

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
K 30. 6. 2013 ukončilo školský rok spolu 899 žiakov.  
Z toho prospeli s vyznamenaním: I. stupeň  483 
     II. stupeň    95 
     ŠPD     62 
 prospeli:   I. stupeň    79 
     II. stupeň      7 
     ŠPD       2 
 neklasifikovaní:  I. stupeň      4 
      
Neklasifikovaní boli žiaci z vážnych zdravotných dôvodov, pobytu v zahraničí a nezáujmu 
o štúdium (veľa zameškaných hodín) 
 
Za vynikajúce výkony a výsledky svojej práce bola žiačka hudobného odboru Laura Jašková  
ocenená primátorom mesta Bratislavy Milanom Ftáčnikom na stretnutí talentovanej mládeže, 
kde obdržala Čestné uznanie za školský rok 2012/2013. 
 
  
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ):  
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ 
 
Kariérový stupeň: 
 a/ začínajúci pedagogický zamestnanec – 0 
 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. 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., 
Mgr. art. Katarína Kleinová, 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 2012/2013 bol zabezpečený hore uvedeným počtom pedagógov.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ  
 
Forma vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Adaptačné 0 0 0 0 
Aktualizačné   5 1 5 0 
Špecializačné inovačné 0 0 0 0 
Špecializačné kvalifikačné 0 0 0 0 
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

2 0 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  
a 6 % tarifného platu u troch pedagogických zamestnancoch. 
 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  
Mgr. Erika Fáberová (riaditeľka školy) a PaedDr. Radoslava Füllerová (vedúca VO) získali 
pri príležitosti Dňa učiteľov Čestné uznanie z rúk primátora hlavného mesta Bratislavy 
Milana Ftáčnika za významný podiel na rozvoji školstva Bratilsavy. 
Pedagóg hry na gitare Aneta Tóthová bola vyznamenaná primátorom hlavného mesta 
Bratislavy Milanom Ftáčnikom na stretnutí s Talentovanou mládežou, obdržala Čestné 
uznanie za školský rok 2012/2013.  
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach   
Pedagóg Dobromila Baloghová pôsobila ako lektorka na Letnej škole animovaného filmu vo 
Vyhniach. Účinkovala na koncerte k nedožitým 75. narodeninám V. Havla a účinkovala na 
Medzinárodnej výstave Svět knihy Praha. 



  

Pedagóg Yvona Čižmárová pôsobí ako choreografka, lektorka a aktívna členka tanečnej 
skupiny Sahra, pôsobila ako porotkyňa na tanečných súťažiach v Bojniciach, v  Nových 
Zámkoch a na Myjave.  
Pedagóg Angela Vargicová  pôsobila ako členka poroty na Krajskej súťažnej prehliadke 
spevákov v Skalici a na celoštátnom kole súťaže Slávik Slovenska. Pri príležitosti jej 
životného jubilea pripravila v spolupráci s RTVS program v živom vysielaní s názvom 
Jubilanti. Je konateľkou Spoločnosti Svetozára Stračinu a organizátorkou Grand Prix 
v Bratislave. 
Pedagógovia  Katarína Reháková a Mariana Konečná vystúpili na koncerte pri príležitosti 
osláv 40. výročia založenia ZUŠ Marie Podvalové v Prahe – Čakoviciach na Slávnostnom 
koncerte padagógov školy.  
Pedagóg Vladimír Zajíc pôsobí ako umelecký vedúci a dirigent Speváckeho zboru  
Jána Pavla II . 
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 

Názov aktivity školy 
počet 

Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Triedne koncerty v KS 
ZUŠ S5 a S2 – 61 

450  - vystupovanie žiaka s naštudovanou skladbou, 
súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- zvyšovanie sebavedomia žiakov,  
- dôležitá príprava na vystupovanie a správanie 

sa na verejnosti 
Interné koncerty  v KS 
ZUŠ - 8 

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



  

Prehrávky žiakov 
jednotlivých oddelení 
(koncertné prehr.) v KS 
ZUŠ -  4 
 
 

82 Fašiangový koncert strunového oddelenia 
Čo som sa naučil – konc. prehr. klávesové odd. 
Stupnicová show – klávesové odd. 
Máme radi klasiku – konc. prehr. kláv. odd. 
Konc. prehr. dychového oddelenia 

- overovanie nadobudnutých zručností 
-  získanie obrazu o úrovni práce a výsledkov 

v danom ročníku 
- zaujatie žiakov atraktívnou témou 

Koncerty jednotlivých 
oddelení (komorné 
koncerty) 4 v Zrkadlovej 
sieni, DK Zrkadlový háj, 
Pálffyho paláci, Zichyho 
paláci a v DK Dúbravka 

188 Dvojgeneračný koncert komornej hudby  
Guitarstrings a priatelia 
Tanečný koncert a jeho hostia HO, FS Cifra a tanečná 
skupina SAHRA 
Koncert speváckeho oddelenia  
Koncert „Na ľudovú nôtu“ 

- koncerty so špecifickým zameraním 
-  riešenie rôznych hudobných a technických 

problémov 
- koncerty v mestských sálach a DK s bohatou 

účasťou verejnosti 
Koncerty a výstavy pre 
PŠ 1 a MŠ 5 

12+118 - priblíženie krásy hudby a obrazu najmenším 
žiakom, predstavovanie jednotlivých 
nástrojov, koncerty a výstava v rámci DOD – 
motivácia detí k prihláseniu sa na štúdium v 
ZUŠ 

Verejné koncerty školy - 
29 

763 - koncerty zamerané na rôzne príležitosti, 
umocnenie predvianočnej atmosféry, 
oživovanie tradícií, budovanie spolupatričnosti 
a úcty jeden k druhému 

Koncerty na pôde 
zahraničných inštitútov a 
centier   

32 Bulharský kultúrny inštitút v BA – Sme jedna rodina -  
koncert ZUŠ 
Poľský inštitút v BA - Listy Chopinovi – hudobno-
slovné pásmo ZUŠ 
 

Vystúpenie žiačky na 
Plenárnej schôdzi RZ 

2 - rozlúčka s dlhoročnými členkami výboru RZ 

Absolventské koncerty 
a recitály – Bratislavský 
hrad, Pálffyho palác 2x 
Zichyho palác a KS ZUŠ 
Výstava absolventských 
prác žiakov VO vo 
vestibule ZUŠ S2 
Slávnostné odovzdávanie 
absolventských  
vysvedčení 

117 Saxofóny ha hrad – abs. koncert Valérie Kvasnicovej 
Flautový absolventský koncert (3 žiačky fl. triedy) 
I. Absolventský koncert HO, II. Absolventský koncert 
HO 
Klavírny abs. recitál Terezy Michalíkovej 

- 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 

99 - prezentácia činností školy verejnosti, 
- poodhalenie atmosféry vyučovania a tvorby 

v ZUŠ, 
-  motivačné a výchovné koncerty pre deti MŠ 

a ZŠ,  
- spolupráca hudobného, tanečného 

a výtvarného odboru,  
- tvorivé dielne v záhrade školy,  
- výstava absolventských prác VO 

Vianočné podujatia – 
verejné koncerty - 2 
v Zrkadlovej sieni, v 
kostole Saleziáni Don 
Bosca a v Pálffyho paláci,  
Vianočné dielne VO 
v Justiho sieni 

122 Pokoj Vám – adventný koncert 
V tónoch Vianoc 

- umožnenie vystúpiť žiakom v  predvianočnom 
čase 

- umocnenie predvianočných chvíľ hudbou a jej 
sprostredkovanie návštevníkom podujatí 

- užitie výsledkov tvorivej práce žiakov a ich 
pedagógov 

- zavŕšenie dramaturgických snáh školy 
- kreatívne podnety pre účastníkov vianoč. 

dielní (darčeky pre každého) 
Vystúpenia pre penzióny 
a domovy dôchodcov 
(Penzión Sklenárova, SČK 
Miletičova, Jednota 
dôchodcov, Dom 
dôchodcov Lamač) - 16 

125 - sprostredkovanie umeleckého zážitku  
najstarším občanom 

- výchova žiakov k úcte a láske k starším 
- prezentácia žiakov v inom ako koncertnom 

priestore – flexibilita na dané podmienky 
 
 

Koncert pedagógov školy 
pri príležitosti Dňa 
učiteľov 

21 - overenie interpretačných možností pedagógov 
- pripomenutie si svojho sviatku umením 
- pozvanie žiakov, rodičov a priateľov školy na 

podujatie 
- podujatie na upevnenie dobrých vzťahov 

pedagógov 
- podnety pre ďalšie spoločné podujatia  

Aktivity VO 
 
Inštalácia Betlehemu 
v ZOO Bratislava 
 
 
Inštalácia výstavy 
žiackych prác VO v MPC 
 
 
 
 

  
- umiestnenie Betlehemu ako stálej expozície 

v ZOO 
- predpoklad uzretia práce žiakov VO veľkým 

množstvom detí a návštevníkov 
 
- ucelená kolekcia prác žiakov zdobí priestory 

vzdelávacieho centra 

 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 



  

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Vystúpenie žiakov HO na 
otvorení Alzheimer centra 
AVALON 

4 - škola prispela do programu otvorenia centra 
- prejavila podporu rodičom žiakov školy 
- rodičia školy z vďaky venovali škole finančný 

dar   
Koncert Ľudovej hudby 
pri ZUŠ pri príležitosti 
krstu knihy Dariny 
Laščiakovej 

16 - úspešné účinkovanie žiakov  
- spoluúčasť s významnou osobnosťou 

slovenského folklórneho umenia 

Mierový plagát – hudobný 
program pri príležitosti 
vyhlásenia výsledkov 
súťaže organizovanej MK 
SR a prevzatie ocenení 
získaných žiakmi VO 

13 - získanie úspešných ocenení 
- dotvorenie atmosféry odovzdávania cien 

hudobným programom 
- príležitosť predstaviť sa na tomto type 

podujatia pre komorný gitarový súbor 

Deň bratislavských 
sprievodcov - BKIS 

4 - vystúpenie žiačok flautovej triedy pri stretnutí 
a oceňovaní práce sprievodcov 

- zviditeľnenie výborných pedagogických 
úspechov školy na významných fórach 

Vystúpenie komorného 
súboru Allegro na 
otvorení Konzulátu 
Maltskej republiky – WBA 
holding 

10 - vystúpenie na mimoriadne významnom 
podujatí 

- predstavenie sa komorného súboru pred 
predstaviteľmi mnohých zastupiteľstiev v 
Bratislave 

Benefičný koncert – 
Spoločnosť pre vedu 
a umenie v spolupráci s A. 
Srholcom a RESOTY 

5 - opakované vystúpenie žiakov školy na 
benefičnom podujatí 

- podpora myšlienok a zámeru podujatia 

Fašiangové stretnutie 
Klub SF 

19 - prijatie opakovaného pozvania predsedu 
Klubu SF 

- realizácia hodinového programu v ľudovom 
tóne (Ľudová hudba pri ZUŠ) 

- spoluúčinkovanie hostí súboru a speváckej 
skupiny Lastovičky pri ZUŠ 

- záujem o podujatia školy zo strany 
pozývajúcich 

Vystúpenie na plese školy 
NARNIA Bratislava 

4 - vystúpenie saxofónovej skupiny  
- spolupráca dvoch vzdelávacích inštitúcií 
- pestovanie dobrých vzťahov a prepojení 

Tanečné vystúpenie 
žiačok na podujatí 
tanečného štúdia SAHRA 

15 - inšpirácia žiačok TO školy pre tance iných 
národov 

- spolupráca s tanečným štúdiom 
prostredníctvom pedagóga školy, ktorý ho 
vedie 

Nové trendy 
v gastronómii – 
vystúpenie na podujatí 
v hoteli Devín 

4 - vystúpenie saxofónovej skupiny na 
      netradičnom podujatí 



  

Únia výtvarníkov – Art 
Club 60+8  

4 - vystúpenie saxofónovej skupiny 
- pestovanie vzácnych kontaktov školy 

s významnými inštitúciami a osobnosťami 
IGRIC – Lumier, 
slávnostné odovzdávanie 
filmových cien 

4 - vystúpenie saxofónovej skupiny 
- príležitosť získaná prostredníctvom člena sax. 

skupiny  
PYRAMIDART – 
vernisáž SŠSV v RTVS 

7 - dodanie hudobného programu na otvorenie 
      vernisáže spriatelenej umeleckej školy 

Medzinárodná 
konferencia Contaminated 
cities – Hotel Tatra  

16 - účinkovanie ĽH pri ZUŠ na významnom 
medzinárodnom podujatí 

- zviditeľnenie školy na významnom fóre 
ZUŠ pre mesto Bratislava 
- 10 podujatí:  
Vianočné stretnutie 
primátora BA 
s veľvyslancami 
Koncert želaní 
Koncert pre seniorov 
Noc múzeí a galérií 
DOD v Prezidentskej 
záhrade 
Bratislava pre všetkých – 
DOD samosprávy mesta – 
5 podujatí 
 

91 - prejav spolupatričnosti mestu ako 
zriaďovateľovi školy 

- účinkovanie žiakov na významnom podujatí 
za účasti všetkých pozvaných veľvyslanectiev 

- vedenie žiakov školy k dôstojnému 
vystupovaniu a vyberaným zásadám 
spoločenského správania 

- prezentácia výsledkov práce žiakov 
a pedagógov školy 

- škola ako súčasť spoločných podujatí 
- prizvanie hostí z Poľska (BA pre všetkých) – 

sprístupnenie atmosféry v meste počas DOD 
a umožnenie zahraničným hosťom 
spoluúčinkovať na programoch školy 
v mestských sálach 

 
Dni starej hudby – 
renomovaný festival starej 
hudby  

23 - účasť na tvorivých dielňach festivalu pod 
vedení Petra Zajíčka 

- účinkovanie Orchestra mladých a sólistov na 
večernom  koncerte 

- ocenenie práce žiakov školy prizvaním na 
významné podujatie festivalu 

- rozširovanie obzoru žiakov o cenné skúsenosti 
z umenia získané prostredníctvom aktérov 
tvorivých dielní  

- získavanie umeleckých vzorov v podobe  
Slovensko – krajina 
v srdci Európy 

8 - dotvorenie vernisáže výstavy hudobným  
      programom a prevzatie ocenení víťazmi školy  
      žiakov VO 

Vystúpenie komorného 
súboru Allegro – 
Veľvyslanectvo Slovinskej 
republiky 

10 - pozvanie na základe účasti pozývateľa na 
inom podujatí, kde súbor účinkoval 

- opäť pre školu česť vystúpiť na pôde 
zahraničného inštitútu 

Výročný koncert ZUŠ M. 
Podvalové CZ – koncert 
pedagógov 
 

4 - aktívna účasť pedagógov na koncerte školy 
pri príležitosti 40. výročia založenia školy 

- upevňovanie dobre nastavených vzťahov 
- získavanie nových podnetov pre ďalšiu 

spoluprácu 



  

Kubánske veľvyslanectvo 
BA – vystúpenie pri MDŽ 
 

4 - vystúpenie žiakov a pedagóga na podujatí 
veľvyslanectva 

- pokračovanie spolupráce 
Galakoncert žiakov školy 
Cieszynie – Poľsko, 
Divadlo A. Mickiewicza 

6 - spoluúčinkovanie žiakov školy so žiakmi 
spriatelenej školy a ich hostí z nemeckej školy 

- dôstojné reprezentovanie školy v zahraničí 
- utváranie nových kontaktov a plánovanie 

budúcej spolupráce 
Spoločný koncert žiakov 
Tanečného konzervatória 
a ZUŠ-iek 

5       -    konfrontácia práce tanečných odborov 

Festival poľskej hudby, 
Györ, Maďarsko 

6 - pozvanie na spoluúčinkovanie  
     najtalentovanejších žiakov školy na koncerte 
     organizovanom Hudobnou školou Ferentza 
      Liszta 

Vianočné vystúpenie pre 
Nemocnicu s poliklinikou 
Ružinov 

7 - vystúpenie žiakov pre ťažkých pacientov 
psychiatrického oddelenia 

- vedenie žiakov k spolucíteniu s chorými 
 

Vystúpenie pre Notársku 
komoru SR 
 

6 - príležitosť pre žiakov vystúpiť na zaujímavom 
podujatí 

- ocenenie pre školu v podobe vynikajúcej 
spätnej väzby  

Koncert TO  v programe 
galakoncertu ZUŠ Fr. Jílka 
Brno 
 
Workshop Pawla 
Althamera, Námestie 
slobody, hlavný 
organizátor Poľský inštitút, 
pre žiakov VO 

14 
 
 
 
 

15 

- výmenný tanečný koncert v dobre 
- zavedenej spolupráci dvoch družobných škôl 
- inšpiratívne podnety pre pedagógov a žiakov 
 
- spontánna tvorba na pieskovisku vytvorenom 

na Námestí slobody 
- účasť ZUŠ na zaujímavom projekte viacerých 

škôl a významného umelca z Poľska 
- ďalší krok spolupráce s PI 



  

 
Spolupráca s médiami 
a iná propagácia  
 
Vianočný program pre  
TV  BA 
Živé vysielanie RTVS 
stanica Devín – Ars 
Musica 
 
Jubilanti – živé vysielanie 
RTVS 
 
Záznam z festivalu Dni 
starej hudby - tvorivá 
dielňa s Vivianou 
Sofronitzki, RTVS 
 
Nový čas – denník, text 
o zameraní školy 
a termínoch prijímacích 
skúšok 
 
Hudobný život – mesačník 
o hudbe a umení 
 
 
Bulletin  k festivalu Dni 
starej hudby  
 
Pamätný bulletin 
Hommage a Miroslav Šmíd 
 
 

 
 
 
5 
 
2 
 
 
 
 

11 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
- nahrávanie vianočného programu pre TV BA 
- vysielanie počas celého vianočného obdobia 
 
 
 
- žiak školy v živom vysielaní RTVS, rozhovor 

s pedagógom 
 
- žiaci v živom vysielaní RTVS v programe 

Jubilanti, jubilujúci pedagóg Angela 
Vargicová 

 
- účinkovanie žiaka školy Jakuba Hantabála 

 
 
 
- propagácia školy a upútavka na 

nadchádzajúce prijímacie skúšky 
 

- rozhovor s pedagógom školy Ingrid 
Ginzeryovou a jej žiakom Jakubom 
Hantabálom 

 
 
- publikovanie krátkeho článku o ZUŠ Ľudovíta 

Rajtera (autor riaditeľka školy) 
 

- publikovaná úvaha o osobnosti dirigenta M. 
Šmída a článok o škole (autor  riaditeľka 
školy) 

 
SÚŤAŽE 
Hudobný odbor  
 
Violončelová jeseň, Modra 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 x Zlaté pásmo – 2. miesto, 
1 x Zlaté pásmo – 3. miesto 

Musica Camerata Ján 
Albrecht 2012, súťaž 
v komornej hre, Bratislava 

10 2 x Zlaté pásmo 
2 x Strieborné pásmo 
Cena predsedu poroty za príkladný hudobný prednes 

Prešporský Paganini 1 účinkovanie na husľovej súťaži 

Dni M. Ruppeldta  - súťaž 
v  sólovom speve 

2  diplom za účasť 

Celoslovenská cimbalová 
prehliadka žiakov ZUŠ, 
Bratislava 

1 1 x Zlaté pásmo 
Diplom za úspešnú prípravu žiaka pre pedagóga 



  

Schneidrova Trnava 2012 
v sólovej hre na husliach 

2 2 x Strieborné pásmo 

Slávik Slovenska - školské 
kolo  

18 3 x 1. miesto, postup do okresného kola 
3 x 2. miesto 

Celoslovenská gitarová 
súťaž, Bojnice 

1 Strieborné pásmo 

Divertimento musicale 
2012 - krajská prehliadka 
komornej hudby 

4 2. miesto, Diplom a postup do celoštátneho kola 

Celoslovenská súťažná 
prehliadka v sólovej hre 
na saxofóne, Stará 
Ľubovňa 

1  Strieborné pásmo 

Medzinárodná spevácka 
súťaž I. Godina, Vráble 

1 1. miesto 

Malokarpatský Slávik 
2013 
Šenkvice 

4 
2 

výberové kolo, postup do finále 
finálové kolo v speve, 2 x 3. miesto 

Slávik  Slovenska - 
okresné kolo speváckej 
súťaže 

1 1. miesto s postupom do krajského kola 

Súťaž mladých gitaristov 
Hommage Luigi Legnani 
 
Divertimento musicale – 
celoštátna postupová súťaž 
KH, Rimavská Sobota 
Nitrianska lutna  – 
celoštátna súťaž v hre na 
sláčikových nástrojoch, 
Nitra 
Talenty pre Slovensko 
v hre na sláčikových 
nástrojoch, Dolný Kubín 
 
SÚŤAŽE 

 
3 
 
 
 
4 
 
1 
 
 
 
 
2 

Zlaté pásmo  
Strieborné pásmo 
Bronzové pásmo 
 
Strieborné pásmo 
 
 
1. cena a mimoriadna cena EMCY 
Cena za úspešnú pedagogickú prípravu pedagógovi 
 
 
Platinové pásmo 
Strieborné pásmo 

Výtvarný odbor 
 

  

BAB 2012 – súťaž 
Flipbookov SR 

1 Cena  a predplatné časopisu ZIPS 

Slovensko – krajina 
v srdci Európy, IV. ročník 

2 1. miesto za animovaný film 
2. miesto za výtvarnú tvorbu 

Vždy zelená, vždy modrá 
– Toruň, Poľsko 

3 3 diplomy 
Pedagóg – diplom za prípravu študentov 

Cineama – celoštátna 
súťaž, krajské kolo 

9 2. miesto s postupom do celoštátneho kola 
3. miesto s postupom 2x 
Čestné uznanie 4x 

Bratislava moje mesto 1 3. miesto 



  

Mierový plagát – 
celosvetová súťaž na území 
SR, 7. ročník slovenskej 
súťaže 

6 1. miesto 2x 
2. miesto 3x 
Cena prezidentky Lions Club Danubius 

Veselý jelen, ČR 1 10. miesto v Internetovom hlasovaní 

Juniorfilm,  ČR 9 1. cena 3x, 3. cena 3x, Čestné uznanie 1x  

Minifotomaratón 
Bratislava 

4 účasť 

Lidice 2013 3 Čestné uznanie 3x 

Festivale der Nationen 
v Ebensee, Rakúsko 

4 Bronzový medveď za kolekciu školských 
animovaných filmov 

Dieťa a pes, SR 1 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 

ZUŠ ako súčasť 
projektu  
(pokračovanie) 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt LÚČNICA si 
pripomína významné 
osobnosti – ZUŠ ako 
súčasť projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTRÉTY  (ISCM) 
koncerty v rámci 
projektu New Music 
for Kids and Teens 
z tvorby skladateľov 
20. a 21. storočia 
a podujatie Con Anima 
spojené s premietaním 
animovaných filmov 
 
Hommage a Miroslav 
Šmíd – projekt osláv 
nedožitých 80. 
narodenín dirigenta 
Lúčnice a Orchestra 
mladých v ZUŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propagovanie súčasnej hudby, 
osvojovanie si kompozičného 
jazyka súčasných skladateľov 
žiakmi školy, odovzdávanie 
a šírenie hudby prostredníctvom 
podujatí 
 
 
 
 
spolupráca školy so súborom 
Lúčnica, spoluúčinkovanie 
žiakov školy s renomovanými 
umelcami súboru, pripomenutie 
si významu osobnosti dirigenta, 
ktorý zanechal hlbokú stopu 
v umeleckom budovaní 
orchestra školy, príprava 
dramaturgie celovečerného 
programu v spolupráci 
s vedením Lúčnice, realizácia 
pre verejnosť – priaznivcov 
súboru, rodiny žiakov, priateľov 
školy 
 

7. 11. – 18. 
11. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
september 
2012 – 1. 12. 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Projekt benefičných 
podujatí na počesť 
vynálezcu kontaktnej 
šošovky  
O. Wichterleho – škola 
ako súčasť projektu, 
v súčasnosti hlavný 
organizátor spolu 
s Angelikou de Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deň otvorených dverí – 
vlastný projekt, 3. 
ročník projektu 
otvorenia sa školy 
verejnosti 
Podpora – McDonald 
Slovakia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojenie sa do 
projektu Bratislava pre 
všetkých – koncerty 
v mestských sálach za 
spoluúčastí hostí 
z Poľska, výtvarné 
aktivity na Hlavnom 
námestí (Námestie 
detí) a na pódiu na 
Hlavnom námestí 
 
 
 
 

O. Wichterle – prínos 
ľudstvu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deň otvorených 
dverí: 

1. Záhady záhrady 
2. Poďte k nám – 

mini Párty 
3. DOD 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava pre 
všetkých – DOD 
samosprávy mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizácia benefičného podujatia 
za účasti vzácnych osobností 
z Ústavu polymérov SAV- Ing. 
Igor Lacík, DrSc. riaditeľ., 
Mária Omastová, PhD., D. Sc., 
prezidentka Slovenskej 
chemickej spoločnosti a ďalší, 
podujatie podporil Rád sv 
Lazara v Bratislave, v programe 
vystúpili aj hostia z družobných 
škôl v Brne a Prahe, čestným 
hosťom podujatia bol 
Veľvyslanec ČR na Slovensku 
PhDr. Jakub Karfík 
prínos podujatia ocenili všetci 
prítomní, prieniky medzi 
umením a vedou robia z tento 
projekt nadčasovým 
 
predstavenie činností školy 
verejnosti, uskutočnenie 
koncertov a prehliadky školy 
s jej vyučovaním  žiakom MŠ 
a ZŠ (zúčastnilo sa vyše 200 
detí), účinkovanie komorných 
súborov a sólistov v záhrade 
školy, vedenie výtvarných 
dielní a otvorené vyučovanie 
prístupné každému, prístupná 
a ponúknutá s výkladom tiež 
výstava prác žiakov VO, 
absolventská výstava, výsledky 
práce s keramikou a prebieha 
premietanie animovaných 
filmov 
 
predstavenie školy verejnosti 
a turistom, byť súčasťou veľkej 
ponuky mesta  a dokresľovať 
obraz o umeleckých 
vzdelávacích inštitúciách, 
predstavenie mesta priateľom 
z Poľska a ich spoluúčasť na 
realizácií koncertov 
v Zrkadlovej sieni 
a v Mirbachovom paláci, 
ponuka prác VO do súťaže 
Moje mesto, tvorivé dielne na 
námestí a vystúpenie tanečného 
a hudobného odboru 

september 
2012 – 12. 4. 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apríl 2013 – 
23. 5. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
september – 
apríl 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
ZUŠ ako súčasť 
projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medzinárodný projekt 
a ZUŠ ako súčasť 
 
 
 
 
 
 
Projekt ARTFORUM -  
výstava prác žiakov 
VO a premietanie 
animovaných filmov 
ako seriál 
(uskutočnených 5 
večerov) 
 
 
 
 

 
 
 
Dni starej hudby – 
festival starej hudby 
pod názvom Klávesy 
v zrkadle času 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALENTY – projekt 
podpory 
najtalentovanejších detí 
(dohoda o spolupráci 
škôl podpísaná 
v Györi, HU) 
 
 
Výstava 
a premietanie 
animovaných filmov 
v kaviarni 
ARTFORUM 
 
 
 
 
 
 

v polhodinovom vstupe na 
pódiu 
 
koncertný program festivalu 
dopĺňali aj verejnosti prístupné 
tvorivé dielne, prvá bola 
pokračovaním veľmi úspešného 
projektu spolupráce žiakov 
bratislavských základných 
umeleckých škôl (ZUŠ 
Ľudovíta Rajtera) s Petrom 
Zajíčkom, členmi súboru 
Musica aeterna a s hráčom na 
historických klávesových 
nástrojoch Petrom Guľasom, 
pripravený program predniesli 
na spoločnom koncerte (7. júna) 
verejnosti, ďalšiu tvorivú dielňu 
viedla Viviana Sofronitzki  s 
mladými adeptmi klavírneho 
umenia (žiak školy Jakub 
Hantabál), ktorí mali možnosť 
hrať dobovú hudbu na 
Lisztovom klavíri, ako kópii 
Lisztovho originálu, pred 
koncertom návštevníkom 
prezentoval tento nástroj jeho 
renomovaný výrobca Paul 
McNulty .  
 
 
účinkovanie žiakov na Festivale 
poľskej hudby v Synagóge v 
Györi 
 
 
 
 
 
Práce žiakov boli celý týždeň 
vystavené v kaviarni Artfora, 
premietania filmov sa stretli 
s veľkým záujmom, slovom 
sprevádzala Zuzana Homolová 
(pedagóg VO) a prítomní boli aj 
vzácni hostia, na poslednom 
premietaní proces vzniku 
animovaného filmu ozrejmil 
poslucháč VŠMU Martin 
Smatana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
november 
2012 
(koncert) 
 
 
 
 
 
október 2012 
– jún 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Pokračovanie 
vlastného projektu 
„NAŠE STRIEBRO“ 
 
 
 
 
 
 
ZUŠ prizvaná do 
projektu filmového 
festivalu 

 
Deti deťom – 
hudobno-tanečné 
pásmo z detskej tvorby 
slovenských 
skladateľov (3. ročník) 
 
 
 
 
ÁČKO – 16. ročník 
filmového festivalu 
študentských filmov, 
Bratislava 

 
účinkovanie žiakov HO a TO 
v skladbách písaných pre deti, 
dôraz na spoznávanie tvorby 
slovenských skladateľov, 
príjemné stretnutie s divákom  - 
rodičom v zámerne nastavenom 
kruhu v Zichyho paláci 
 
 
premietanie animovaných 
filmov na filmovom festivale , 
organizované OZ Filmovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
október 2012 

 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
V školskom roku 2012/2013 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 bola vykonaná následná finančná 
a ekonomická kontrola. Neboli zistené žiadne nedostatky a škola neprijala žiadne opatrenia. 
 
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.  
 
S5 – budova ZUŠ 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. Z bezpečnostných a estetických dôvodov bude nevyhnutné 
opraviť prekrytie vchodu do budovy, ktoré je prehnité. Priestorové obmedzenie by mohlo 
vyriešiť uvoľnenie školského bytu, ktorý nezákonne obsadzujú terajší nájomcovia. V novom 
školskom roku bude využiteľnosť tanečných sál maximálna, nakoľko sa otvára nový 
Literárno-dramatický odbor. Počas dovolenkového obdobia bola zrealizovaná obnova chodieb 
a hygienických zariadení budovy vymaľovaním a výmenou podlahovej krytiny. Oplotenie 
v okolí budovy bolo vďaka dobrovoľníkom zo Slovenských elektrární vymaľované a finančné 
prostriedky z väčšej časti kryli SE. Do projektu sa angažovala mamička žiačky, ktorá školu 
navštevuje. Pokračovanie úpravy oplotenia zrealizuje školník ZUŠ.  
  
S2 – budova ZUŠ na Sklenárovej č. 2  
Priestorové obmedzenie pociťuje  výtvarný odbor, kde v triedach nie je dostatočný priestor na 
manipuláciu s materiálom a jeho uskladnením na realizáciu určitých výtvarných techník. 
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 vedenie školy umiestni práce bývalých žiakov školy 
s hudobnou tematikou a portréty skladateľských osobností vytvorených žiakmi školy.  
Akustické vlastnosti tried sú nevyhovujúce, pretože sa pôvodný plán pri rekonštrukcii 
budovy nepodarilo zrealizovať pre nedostatok finančných prostriedkov. V súčasnosti takéto 
úpravy vykonať v celej budove nie je z rovnakého dôvodu možné, ale jednotlivými úpravami 
je možné zmierniť hlučnosť tried a vzájomné vyrušovanie sa pri vyučovacom procese. Rodič 
žiačok školy pokusne odizoloval jednu stenu, čo sa ukázalo ako nepostačujúce. Uvedené 
zrealizoval na svoje náklady. 
Pozemok v okolí budovy na Sklenárovej 2 tvorí novú dimenziu pre realizáciu umeleckých 
výstupov všetkých odborov ZUŠ. Škola terasu a záhradu využíva na realizáciu priestorových 
útvarov VO, počas dní otvorených dverí tam koncertujú komorné telesá, vedú sa tanečné 
a výtvarné dielne, návštevníci z MŠ sa v záhrade zaoberajú aktivitami ako súčasti DOD. 
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 na nutnú opravu, nakoľko oplotenie v súčasnosti 
predstavuje ohrozenie pre žiakov a verejnosť. 
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  

 
Ukazuje sa ako potrebné zabezpečiť objekt budovy na Sklenárovej 2 signalizáciou proti 
vniknutiu neoprávnených osôb. 
Avizované potreby výrubu a orezu stromov škola zrealizovala v spolupráci s likvidátorom 
Beta Group a na vlastné náklady orez stromu, ktorý rovnako ako prvý predstavoval ohrozenie. 
 
Potreba ďalšieho vybavenia 
Pre zabezpečenie základných potrieb kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné 
zakúpiť TV prehrávače do tanečných sál, CD prehrávače do speváckych tried, vybaviť 
tanečné sály baletizolom, zabezpečiť pre hladký chod LDO krytie zrkadiel závesmi. Je 
potrebné zabezpečiť kvalitné koncertné krídlo do KS školy a ďalšie hudobné nástroje podľa 
potreby – flauty, violončelá, saxofóny. Potrebné je tiež zrealizovať nákup pomôcok pre 



  

vyučovanie HN a zakúpiť program Sibelius, čo je však naviazané na výkonné zabezpečenie 
počítačmi, čo škola v súčasnosti nespĺňa (s výnimkou jedného). Pre export a import 
informácií a údajov zriaďovateľovi a na iné miesta je nevyhnutné zabezpečiť nové počítače - 
3 ks (pre 2. zástupkyňu, pre ekonómku a pre tajomníčku) a tlačiarne 3 ks (pre zástupcov 2 
a pre ekonómku 1). V súčasnosti s daným vybavením škola nie je schopná zabezpečiť tlač 
vysvedčení. 
 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v roku 2012 
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 543571 eur 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné: 76102 eur 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0,00 €  boli použité: 0,00 € 
Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 0,00 € 
Iné finančné prostriedky: 1880 eur 
V prílohe sa nachádza Správa o hospodárení za kalendárny rok 2012. 
 
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. Podujatiami s tematickými 
názvami pripomínala známe sviatky, výročia osobností z histórie a umenia, významné 
posolstvá, či sledovala špeciálne ciele. Záujem školy o medziodborovú spoluprácu mal 
pokračovanie aj v tomto školskom roku.  
Škola úspešne rozvíjala družobné kontakty so školami v Prahe – Čakovice, v Brne, ktorých 
prizvala do projektu na oslavu vynálezcu kontaktnej šošovky a TO školy vycestoval na 
galakoncert tanečného odboru do Brna. Pedagógovia ZUŠ vystúpili na výročnom podujatí 
školy v Prahe – Čakoviciach. Dobre začatá spolupráca s družobnou školou v Poľsku – 
Ciezynie mala pokračovanie formou účasti žiakov ZUŠ na galakoncerte v Divadle A. 
Mickiewicza a poľských žiakov a pedagógov na DOD samosprávy mesta – Bratislava pre 
všetkých. Záhrada, ktorá predstavuje kreatívny priestor bola aj v tomto roku využitá, čím 
otvorila nové  možnosti prepojenia školy s mestskou časťou a jej obyvateľmi ( DOD). 
Výborne sa rozvíjala spolupráca - Maltský konzulát, Slovinské veľvyslanectvo, Kubánske 
veľvyslanectvo, Poľský inštitút, Bulharský kultúrny inštitút, BKIS, Magistrát hlavného mesta 
Bratislava. Mimoriadnej cti sa škole dostalo ponukou pripraviť celovečerný program pre 
stretnutie primátora Milana Ftáčnika s veľvyslancami v predvianočnom čase. Škola sa 
zhostila tejto úlohy zodpovedne a pripravila tri bloky hodnotného programu, ktorý dotvárali 
svojim vystupovaním a kostýmami (v krojoch jednotlivých krajín) žiačky TO. Ďalšia výborná 
spolupráca - Lúčnica, Cifra – Uherské Hradište, Klnka, FS Štvrtčan, Artforum, Klub SF, 
Tanečné štúdio SAHRA, Únia výtvarníkov, Notárska komora SR, kostol Saleziáni don Bosco, 
penzióny (Sklenárova, Miletičova), domovy dôchodcov (DD Lamač), SČK a iné inštitúcie. 
Pravidelne školu oslovujú na spoluprácu materské školy (Štvorlístok, MŠ Miletičova, MŠ 
Piesočná, MŠ Astrová a ďalšie). Opakovane škola spolupracuje so strednými školami - 



  

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, vysokými školami - HTF VŠMU, 
Pedagogická fakulta, so Štátnym konzervatóriom, s Tanečným konzervatóriom E. Jaczovej, 
so školou NARNIA, so ZŠ Uršulínky a ďalšími.   
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. Výsledky súťaží 
viď. dokument hore hovoria za všetko. 
Aj v tomto roku pripravili mimoriadne zážitky pre poslucháčov výnimoční žiaci a ich 
pedagógovia formou samostatných koncertov v koncertných sálach mesta. Takými boli 
absolvenstské recitály – flautovej, saxofónovej a klavírnej triedy, samostatný koncert 
speváckeho oddelenia v Zichyho paláci, komorný koncert Guitarstrings a priatelia, 
Dvojgeneračný koncert komornej hudby v Zrkadlovej sieni a Na ľudovú nôtu v DK 
Dúbravka. 
Zapojenie sa do projektov tvorí významnú súčasť plánu školy a zároveň tvorí určitú 
nadstavbu, ktorá je veľkým prínosom pre žiaka a školu ako celok. Cenná bola angažovanosť 
školy v projektoch ako Benefičný koncert na počesť vynálezcu kontaktnej šošovky, 
Hommage a Miroslav Šmíd, Dni starej hudby, Portréty, Naše striebro, Premietanie v Artfore, 
Bratislava pre všetkých, Talenty a Deň otvorených dverí.  
Najväčšie počty účinkujúcich sú na verejných a interných koncertoch školy, ktoré tvoria 
prirodzené výstupy z pedagogickej činnosti ako jej umelecký produkt. Tematicky pripomínajú 
výročia – 300 rokov od popravy J. Jánošíka, sviatky – Fašiangový, Valentínsky, Deň bez 
Internetu: Sme spojení s múzami – Internet odpojený, Mikulášsky, Mojej mamičke, S hudbou 
na prázdniny a iné. Koncertné prehrávky, technické prehrávky oddelení, otvorené hodiny 
a koncerty žiakov PŠ tvoria súčasť postupu žiakov na vyššiu úroveň práce. Rovnako 
absolventské predprehrávky a samotné absolventské skúšky pri ukončení primárneho, I. 
stupňa, II. stupňa, či ŠPD. Škola sa snaží udržať štandardy a neznižovať náročnosť napriek 
zaneprázdnenosti súčasného žiaka a znižovaniu sa jeho možností venovať prípravám viac 
času. 
Obohacujúcou je spolupráca a stretnutia s významnými osobnosťami, ktoré ovplyvňujú 
svojimi postojmi a vzormi životy a prácu žiakov a pedagógov školy. Medzi nich patria pani 
Alžbeta Rajterová a jej syn Adrián Rajter, Peter Zajíček, Peter Guľas, Stanislav Hochel, Juraj 
Hatrík, Anton Srholec, Igor Lacík, Mária Omastová, Angelika de Rossi, Darina Laščiaková, 
Štefan Nosáľ, Marian Turner, Ivan Šiller, Richard Rikkon a ďalší. 
Na pôde školy každoročne prebiehajú súťaže Slávik Slovenska – spevácka súťaž a Chceme 
vedieť viac – vedomostná súťaž v HN.  
Pedagógovia mali aj  počas hodnoteného roka príležitosť rozvíjať svoje kompetencie 
prostredníctvom vzdelávania na workshopoch (ZUŠ Panenská, Katedra HU PdFUK, VŠMU),  
seminároch, súťažiach, otvorených hodinách (ZUŠ Panenská), renomovaných pedagógov 
a podpora zo strany vedenia školy im bola daná umožnením navštevovať kontinuálne 
vzdelávanie.  
Deň otvorených dverí splnil očakávania v počte návštevníkov detí z MŠ a ZŠ. Všetky 
činnosti školy boli prístupné verejnosti a záhrada školy otvárala priestor na návštevu 
priestorových útvarov a občerstvenia prostredníctvom McDonald (žiak školy). Škola sa 
zapojila tiež do akcie DOD v Prezidentskej záhrade, kde účinkovali žiačky TO a na DOD 
samosprávy, kde sa zapojili všetky odbory školy. 
VO inštaloval práce žiakov v MPC, živý Betlehem do ZOO Bratislava, viedol žiakov na 
Vianočných dielňach v Justiho sieni a vyslal žiakov a pedagógov na Námestie slobody 
v rámci zapojenia sa do projektu Pawla Althamera. Novým prvkom činnosti VO bolo 



  

premietanie animovaných filmov v kaviarni Artforum (5 večerov) a týždenná výstava 
výtvarných prác a keramík žiakov VO.  
V posledných rokoch škola zaznamenala rozkvet v komornej hre a v novovzniknutí 
komorných telies školy a rozvoja a zachovania Ľudovej hudby pri ZUŠ –ich nadšenie 
a výsledky zanietenej práce a radosti má možnosť každý posúdiť na koncertoch. 
Orchester mladých napriek generačnej výmene pokračuje vo svojej práci a za uplynulý rok 
zvládol za sympatickej výpomoci bývalých žiakov školy, pedagógov a hráčov Lúčnice veľký 
galakoncert v SRo – Hommage a M. Šmíd, V tónoch Vianoc – vianočný koncert, Koncert 
z príležitosti kontaktnej šošovky, na DOD Bratislava pre všetkých a vystúpenie v rámci 
festivalu DSH. Snahou školy je posilnenie orchestra vo forme nových členov a jeho ďalší 
rozvoj. 
Jednotlivé predmetové komisie pracovali v zmysle svojich plánov práce a flexibilne 
reagovali na potreby a nové ponuky. Realizovali otvorené hodiny v HO, TO a VO a koncertné 
prehrávky žiakov HO, ktoré tvoria vopred naplánované technické prehrávky v jednotlivých 
vytipovaných ročníkoch. Pedagógovia pripravili žiakov k absolvovaniu. Mimoriadne 
talentovaní žiaci HO absolvovali na samostatných absolventských recitáloch v koncertných 
sálach mesta Bratislavy – 2 recitály žiakov dychového oddelenia a 1 klavírny. V zmysle 
nových postupov žiaci 4. ročníka primárneho vzdelávania ukončili prvú časť štúdia na I. 
stupni záverečnou skúškou. Výrazom kvalitnej činnosti jednotlivých PK sú podujatia, ktoré 
škola v uplynulom školskom roku zrealizovala. Ich počet je vysoký, svedčí o zodpovednom 
prístupe, kvalite vyučovania a umeleckej práci pedagógov.  
 
Sponzoring  
Ars Bratislavensis (Naše striebro), CompanyArt (Otvorenie Alzheimer. Centra),  Slovenské 
elektrárne (príspevok na zakúpenie farieb a dobrovoľnícka práca – Moje mesto), McDonald 
(DOD školy – občerstvenie pre žiakov a návštevníkov a propagácia letákov o prijímacích 
skúškach vkladaná do Happy meal návštevníkov týždeň pred konaním skúšok), Adrian Rajter 
(daroval škole 10 ks CD s nahrávkami skladieb Ľudovíta Rajtera), Alena Lakatošová 
(darovala škole CD s nahrávkami KH), Angelika de Rossi (finančný príspevok na realizáciu 
benefičného koncertu),  Jozef Ertler (materiál a práca pri odhlučnení steny triedy na S2), 
Ľubomíra Gertler (kvetinové dary pre absolventov, tlač propagačných a iných materiálov). 
 
 
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 štyroch odboroch (hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-

dramatický). 
� Počet žiakov bez väčších výkyvov v zmysle úbytkov a neprimeraných nárastov, podľa 

možností školy, záujmu o štúdium a povinnej naplnenosti skupín (do 900 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, Allegro - komorný sláčikový súbor, 
Strunky – sláčikový súbor mladších žiakov,  spevácke skupiny Myšky a Lastovičky, 
Saxy Things – sax. kvarteto a iné saxofónové skupiny, Skupina bicích nástrojov a 
perkusií, Guitarstrings – komorné združenie gitaristov, Píšťalôčky – najmenší flautisti, 



  

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, Poľsko, 
Maďarsko). 

� 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, Husľového seminára s workshopom pod lektorským vedením Ácsné 
Szily Éva z Budapešt a gitarového seminára s Miriam Rodriguez Brüllovou. 

� Náklonnosť a podpora zo strany rodičov prejavená darmi škole (notebooky, 
ozvučovacia technika, potreby pre VO, papier do tlačiarne, tlač propagačných 
materiálov, kvetinové dary pri absolutóriu žiakov, služby rôzneho charakteru 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, SPP, Lúčnica, 
Cifra – Uherské Hradište, Klnka, FS Štvrtčan, Artforum, Klub SF, Tanečné štúdio 
SAHRA, Únia výtvarníkov, Notárska komora SR, kostol Saleziáni don Bosco, 
penzióny (Sklenárova, Miletičova), domovy dôchodcov (DD Lamač), SČK, MŠ 
(Štvorlístok, Miletičova, Piesočná, Astrová a ďalšie), Stredná umelecká škola 
scénického výtvarníctva, HTF VŠMU, Pedagogická fakulta, Štátne konzervatórium,  
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, NARNIA a ďalšie. 

� Škola ako vyhľadávaný partner pre účinkovanie na podujatiach zahraničných 
kultúrnych inštitútov (poľský, bulharský, francúzsky, rakúsky), veľvyslanectiev 
a konzulátov na Slovensku (Kubánske veľvyslanectvo, Holandské veľvyslanectvo, 
Americké veľvyslanectvo, Belgické veľvyslanectvo, Slovinské veľvyslanectvo, 
Maltský konzulát), 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 (RTVS, TV BA, TA3, 

STV, TV Lux, TV Ružinov, in ba, Mamina, Ružinovské Echo, SME, Nový čas, 
Hudobný život, Učiteľské noviny 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, Saxobranie, Deň otvorených 
dverí: Záhady záhrady, mini Párty . Poďte k nám!, DOD 3) a pod. 

� Dobré materiálno-technické zabezpečenie – prevádzka v dvoch budovách školy, 
nástrojové vybavenie, nevyhnutné zariadenie v triedach a zborovniach, prístup na 
internet v obidvoch budovách školy, 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 Umelecká rada, Pedagogická 
rada, Rada školy, 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, oprava prehnitého priečelia budovy, nutná rekonštrukcia koncertnej 
sály). 

� 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. 
� Pomerne zastarané vybavenie tried, tanečných sál (podlahová krytina, potreba 

vybavenia videotechnikou), kancelárie a koncertnej sály v budove na Sklenárovej ul. 
č. 5 (takmer nefunkčné pracovné kreslá v kancelárii, stará nábytková zostava 
s nedostatkom odkladacieho priestoru, nefunkčná 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. 
� Vysoké náklady na údržbu hudobných nástrojov (ladenie, opravy) a nákup nových. 
� Nemožnosť rozšírenia ponuky štúdia o nové 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 nevysporiadaný služobný byt v budove na S5). 

� 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. 
� Realizovanie modernizácie koncertnej sály a zabezpečenie odhlučnenia tried. 
� Oslovenie zriaďovateľa ohľadom zvýšenia 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 sponzorov na darovanie event stanu (záhrada S2). 
 

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 a vplyvom odchodu ZUŠ z vyučovania v MŠ a zníženým 
počtom v skupinách v zmysle nových učebných osnov. 

� 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, kedy je vážne ohrozená prevádzka školy, kedy chýbajú finančné prostriedky na 
zakúpenie nevyhnutného vybavenia počítačmi a tlačiarňami, či v prípade havarijných situácií. 
Nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte školy zväzuje riaditeľke ruky pri riešení 
týchto naliehavých problémov a na rozkvet a ďalší rozvoj, ktorý sa očakáva musí vynaložiť 
enormné úsilie pri získavaní darov od rodičov, sponzorov a donorov. 
 
 
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. Veronika Čambalová  Konzervatórium Bratislava, spev 
2. Pavel Kraicer   Konzervatórium Bratislava, hra na viole 
3. Barbora Supuková  ŠÚV J. Vydru, dizajn 
4. Sára Miklášová   ŠÚV J. Vydru, fotografia 
5. Daniel Rychlo   ŠÚV J. Vydru,propagačná grafika a výstavníctvo 
6. Vanda Ivica Jandová  ŠÚV J. Vydru, textil 
7. Tomáš Bojkovský   ŠÚV J. Vydru, dizajn 
8. Gregor Hraško    ŠÚV J. Vydru, tvarovanie a dizajn dreva 

 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí : 
1. Sara Hozzánková   FA STU Bratislava, FA Brno 
2. Natália Blahová   Špeciálna výtvarná škola Amsterdam Holandsko  
3. Tamara Bíla   FA Čvut Praha, VŠVU, architektúra    
 
 
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 a rôznymi ďalšími formami pomoci. Na zbližovanie rodičov so 
školou slúžia všetky typy podujatí, kde ich škola pozýva. Podporuje muzicírovanie v rodinách 
a zapájanie rodičov do príprav žiakov na hodiny a do podujatí. Rodičia prejavili svoju 
spolupatričnosť ku škole výškou odvedených 2% z dane.  
 
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. Vďaka finančným prostriedkom z príspevkov RZ mohla škola zrealizovať rekonštrukciu 
chodieb budovy na S5. 
Spolupráca s mestskými organizáciami 
Magistrát hlavného mesta Bratislavy sa významnou mierou podieľal na práci školy a jej 
existencii. Rozpočtom však v uplynulom roku nepokrýval všetky náklady školy spojené so 
zabezpečením jej základnej prevádzky (dostatok bežných výdavkov), preto škola musela 
decembrové výdavky hradiť z nového rozpočtu v januári, čo zaťažovalo rozpočet, ktorý 
obsahoval len nevyhnutné finančné prostriedky.  
Výborná spolupráca s Magistrátom hl. mesta Bratislava sa prejavila v umeleckej rovine počas 
dní „Bratislava pre všetkých“, kedy mesto vytvorilo podmienky na prezentáciu školy 
a zároveň zužitkovalo potenciál školy vytvoriť hodnotný kultúrny program pre návštevníkov 
mesta. Škola poskytla program na podujatia ako Koncert želaní, Koncert pre seniorov a na 
stretnutie primátora mesta s veľvyslancami. V Justiho sieni škola uskutočnila vianočné dielne 
pre verejnosť. Zapojila sa tiež do akcie DOD v Prezidentskej záhrade. BKIS spolupracovalo 
so školou v malom projekte zabezpečenia hudobného programu na podujatie oceňovania 
zamestnancov.  
 
 
 
 
 



  

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Hálkova 56, Bratislava za školský rok 2012/2013 

 
 

Základné informácie o škole 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

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  

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 

Meno riaditeľa: Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 
Volebné obdobie: 2009 - 2014       
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Viktória Isteníková, štatutárny zástupca 

ÚDAJE O RADE ŠKOLY  

Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Hálkova 56, Bratislava 

Funkčné obdobie RŠ : 06. 07.2012 – 06. 07. 2016 

Štatút RŠ bol schválený 10.10.2005 

RŠ pri ZUŠ Hálkova 56 pracovala od 06. 07.2012 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  

      JUDr. Henrich Klačanský  

   zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov: Mária Sopociová  

   delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: Ing. Klaudia Košíková   
      Ing. Libor Gašpierik 

      Ing. Branislav Feješ 

         Mgr. František Poul 

V šk. r. 2012/ 2013 zasadala RŠ  dvakrát. 

Vyjadrovala sa k základným bodom programu: 



  

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ   
    v šk.r.2011 /2012                    
• Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2011 
• Návrh rozpočtu na rok 2012 
• Stav počtu žiakov k štatistickému zberu  (september 2012) 
• Čiastočná úhrada nákladov so štúdiom za 1. polrok 2012 
• Príprava 60. výročia založenia školy 
• Plán práce na šk. r. 2012 /2013 
• Spolupráca pri organizovaní speváckej súťaže „Hľadá sa muzikálová hviezda“ 
• Návrh Školského vzdelávacieho programu na šk. r. 2012 / 2013 
• Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  
    výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY  

Pedagogická rada  
Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2012 / 2013 celkom 10 krát,  
v termínoch - 27.8.2012, 3.9.2012, 19.9.2012, 10.10. 2012, 21.11.2012, 22.1.2013, 12.3.2013, 
23.4.2013, 23.5.2013, 18.6.2013.  
Základnými témami rokovaní boli 
• schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými dokumentmi  
• organizácia školského roka 
• plán práce na školský rok 2012/2013 a jeho plnenie 
• príprava  a organizácia 60. výročia založenia školy 
• 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- 19.9.2012, 3.12. 2012, 22.4.2013, 23.5.2013.  
• 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 
• vyjadrovala sa k organizácii a príprave 60. výročia založenia školy 

Predmetové komisie 
Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2012 / 2013 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 
• Výtvarný odbor 



  

• Literárno-dramatický odbor a Tanečný odbor  
 
PK zasadali najmenej 4 krát ročne: 
• vyjadrovali sa k aktuálnym otázkam vyučovacieho procesu na škole 
• riešili podľa dôležitosti  svoje individuálne a špecifické úlohy v rámci  oddelení 

 

Údaje o žiakoch školy  

Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch  ZUŠ 
 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2012 (zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Novoprijatí žiaci  k 15.9.2012: 187 
 
HUDOBNÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  45 z toho deti MŠ : 23 
I. stupeň:  246 
II. stupeň:  62 
ŠPD:    73  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 3 
Spolu žiakov :  429  
  
TANEČNÝ ODBOR 
Prípravné štúdium: 13 z  toho deti MŠ : 13 
I. stupeň:  21  
II. stupeň:  0  
ŠPD:    0  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov:   34 
 
VÝTVARNÝ ODBOR 
 
  
Prípravné štúdium:  9 z toho deti MŠ : 9 
I. stupeň:  141  
II. stupeň:  8,  
ŠPD:    8,  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov:   166  
  
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  1 z toho deti MŠ : 0 
I. stupeň:  25 
II. stupeň:  14  
ŠPD:    1  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov :  41  
 
Spolu stav k 15.9.2012 : 670 



  

 
Podľa výkazu o počte žiakov k 30. 06. 2013 (zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
 
HUDOBNÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  37 z toho deti MŠ : 22 
I. stupeň:  234 
II. stupeň:  59  
ŠPD:   73  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 3 
Spolu žiakov: 406 z toho absolventi k 30.6.2013: 20 (4. roč. 1. časti primárneho vzdelávania)
               37  (7. roč./I. st., 4. roč./II. st., 4. roč./ŠPD) 
 
TANEČNÝ ODBOR 
Prípravné štúdium: 15 z  toho deti MŠ : 15 
I. stupeň:  19  
II. stupeň:  0 
ŠPD:    0  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov: 34  z toho absolventi k 30.6.2013:  0 
 
VÝTVARNÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  10 z toho deti MŠ : 10 
I. stupeň:  144  
II. stupeň:  8  
ŠPD:    9  
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov: 171 z toho absolventi k 30.6.2013: 13 (4. roč. 1. časti primárneho vzdelávania)
               17 (8. roč./I. st., 4. roč./II. st., 4. roč./ŠPD) 
 
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 
Prípravné štúdium:  1 z toho deti MŠ : 0 
I. stupeň:  28  
II. stupeň:  12  
ŠPD:    2 
Počet žiakov rozšíreného štúdia : 0 
Spolu žiakov : 42 z toho absolventi k 30. 6. 2013: 2 (4. roč. 1. časti primárneho vzdelávania)  
                                                                             8 (4. roč./II. st.) 
 
Spolu stav k 30. 06. 2013 : 653 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie  pre ZUŠ 
 
Prospeli s vyznamenaním:  530  žiakov ( január  / 2013) 
    520 žiakov ( jún  / 2013) 
Prospeli:      61 žiakov ( január  / 2013)  
      57 žiakov ( jún  / 2013) 
Neprospeli:        0 ( január  / 2013) 
            4  ( jún   / 2013) 
Neklasifikovaní :       5 žiakov ( január  / 2013)  
        6 žiakov ( jún / 2013 



  

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 2012 / 2013 tí, ktorí na vlastnú žiadosť zo zdravotných 
alebo iných vážnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zúčastnili opravnej skúšky 
z hudobnej náuky do 15. 9. 2013. 
 
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

Pedagogickí zamestnanci k 15.9.2012  
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ 
 
Vyučovací proces v ZUŠ Hálkova 56 prebiehal pod vedením všetkých kvalifikovaných 
pedagogických zamestnancov. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ 
 
 Vškolskom roku 2012 / 2013 absolvovali  3 zamestnanci adaptačné vzdelávanie 
začínajúceho pedagogického zamestnanca pod vedením uvádzajúcich pedagógov a 1 
zamestnanec prípravné atestačné vzdelávanie. 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Začiatok 
vzdelávania 

Koniec 
vzdelávania 

Adaptačné vzdelávanie 3 3 Október 2012 Marec 2013 

Aktualizačné 1 1 
September 
2012 

Jún  2013 



  

Funkčné inovačné 
vzdelávanie 

0 0 0 0 

 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  
 
Za dlhoročnú  a  tvorivú pedagogickú činnosť, vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého 
vzdelávania bola  pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená primátorom hlavného mesta Bratislavy  
riaditeľka školy a učiteľka hry na flaute Mgr. art. Ingrid Bubeníčková a učiteľka literárno - 
dramatického odboru Mgr. art. Helena Adamovičová. 
Na stretnutí  primátora s talentovanou mládežou mesta Bratislavy bolo udelené ocenenie 
žiačke Olívii Kriváňovej v hre na husliach a jej  učiteľke  Mgr. art. Alene Heribanovej. 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach 
Naši žiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2012 / 2013 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.  

Nepedagogickí zamestnanci k k 15.9.2012 
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Aktivity školy 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
SÚŤAŽE 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

25. – 27. 10. 2012 
MEDZINÁRODNÝ 
FESTIVAL POÉZIE, 
Valašské Meziřičí 

1 žiačka Dominika Iždinská - 10. miesto  
 
pedagóg:     Adamovičová 

21.- 23. 11. 2012  
ČAROVNÁ FLAUTA 
2012 
11. ročník celoslovenskej 
súťaže v hre na zobcovej 
flaute a drevených  
dychových nástrojoch, 
ZUŠ Nižná 

2 žiačky  
Martina Fecková - 3. miesto , zobcová flauta 
Katarína Czaková - 3. miesto ,- zobcová flauta 
 
pedagóg:     Košický 
 
korepetítor:  Maskalíková 

24. 11. 2012  
PREŠPORSKÝ 
PAGANINI,  
16. ročník súťažnej 
prehliadky žiakov ZUŠ 
v hre na husliach,  
Miestny úrad MČ 
Bratislava- Staré Mesto, 
Zichyho palác 

2 žiaci Martina Vrábliková  - účasť na súťaži 
Matúš Farkaš - účasť na súťaži  
 
pedagóg:     Heribanová 
 
korepetítor:    Hluchá 

6. 11. 2012  
19. CELOSLOVENSKÝ 
FESTIVAL  POÉZIE 
BENIAKOVE 
CHYNORANY,   
MOS Modra – výberové kolo 

3 žiaci Maximilián Sobek – postup do celoslovenského 
kola 
Dominika Susková - postup do celoslovenského 
kola 
Dominika Iždinská – diplom za účasť 
 
pedagóg:     Adamovičová 

5. 12. 2012 
DNI MILOŠA 
RUPPELDTA ,  
4. ročník súťaže 
v sólovom klasickom 
speve,  
ZUŠ Miloša Ruppeldta, 
Bratislava 

4 žiaci Martina Reptová – 2. miesto 
pedagóg:     Kocán  
 
Jakub Lovecký – čestné uznanie 
pedagóg:     Plesníková  
 
Ema Jurčišinová -  účasť na súťaži 
pedagóg:     Dojčanová 
 
Veronika Bubničová -  účasť na súťaži 
pedagóg:     Kiráľová 
 
korepetítor:  Maskalíková, Hluchá 



  

14.- 15. 11. 2012 
MLADÍ KLAVIRISTI 
2012 
súťaž  žiakov  ZUŠ  hra 
na klavíri- sólo,  
ZUŠ Eugena Suchoňa, 
Batkova 2, Bratislava 

3 žiaci Emma Kiliánová- účasť na súťaži 
pedagóg:     Hatríková 
 
Šimon Leščák -  účasť na súťaži 
pedagóg:     Malatinský 
 
Emma Ducková - účasť na súťaži 
pedagóg:     Malatinský 

30. 11. 2012 
Krajské kolo súťaže  
...A SLOVO BOLO 
U BOHA...,  
20. ročník,  
Spojená škola sv. Vincenta 
de Paul, Bachova 4, 
Bratislava 

2 žiaci Max Sobek -1. miesto, prednes poézie, postup 
pedagóg:     Adamovičová  
 
Dominika Iždinská  - 2. miesto, prednes prózy 
pedagóg:     Adamovičová  
 

8. – 9. 12. 2012  
19. CELOSLOVENSKÝ 
FESTIVAL POÉZIE 
BENIAKOVE 
CHYNORANY,   
celoslovenské kolo, 
Slovenský festival poézie 
 

2 žiaci Dominika Susková- 1. miesto  
pedagóg:     Adamovičová  
 
Maximilián Sobek- čestné uznanie  
pedagóg:     Adamovičová  
Čestné uznanie a cenu Viery Pelikánovej za 
osobitný prínos pre rozvoj amatérskeho prednesu 
na Slovensku – Mgr. Adamovičová 

DECEMBER 2012 -  
18. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNEJ 
SÚŤAŽE VÝTVARNEJ 
TVORBY DETÍ 
A MLÁDEŽE, 
Totuň - Polsko 

15 žiakov Diplom za účasť ZUŠ Hálkova na súťaži za 
kolekciu prác žiakov školy. 
 
pedagóg:     Čierniková,  Kuzmová, Moravčíková 

27. 2. 2013 
HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN  
okresné kolo súťaže 
v umeleckom prednese 
poézie a prózy 
MOS Modra 

3 žiaci Maximilián Sobek - 2. miesto, postup do 
krajského kola  
 
Adam Štefunko - 3. miesto  
 
Dominika Iždinská- postup do krajského kola  
pedagóg:     Adamovičová 

25. 3. 2013  
BRATISLAVA, MOJE 
MESTO 
Mestská knižnica, Bratislava 

6 žiakov Magdaléna Belejová  - 1. miesto  
pedagóg:     Kuzmová 
 

27. 3. 2013 
HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN  
okresné kolo 
CVČ Hlinická 3, Bratislava 

1 žiačka Katarína Šmigová - 1. miesto, prednes prózy 
pedagóg:     Adamovičová 
 
 



  

5. 4. 2013- 
5. ROČNÍK HUSĽOVEJ 
SÚŤAŽE RUDOLFA 
ORSZÁGA,  
ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica 
 

4 žiaci Ema Jurčišinová - zlaté pásmo  
Olívia Krivá ňová- zlaté pásmo 
Matúš Farkaš - bronzové pásmo 
Adrián Kollár  - čestné uznanie  
pedagóg:     Heribanová 
korepetítor:   Hluchá 

9. 4. 2013 
Krajské kolo súťaže 
HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN  
MOC Modra 

1 žiačka Dominika Iždinská - 3. miesto  
pedagóg:     Adamovičová 
 

14. ROČNÍK SÚŤAŽE 
EX LIBRIS HLOHOVEC  
medzinárodná výtvarná 
súťaž v tvorbe knižnej 
značky pre deti od 6 do 15 
rokov (TÉMA KVETY) 

3 žiačky Linda Kraj čovičová  
Emma Záhradníková 
Karolína Veisová - získali ocenenie v súťaži 
 
pedagóg:     Moravčíková 
 

SOVY ZÁPADNÝCH 
KARPÁT 
súťaž žiakov VO 

2 žiaci René Pribula - 1. miesto  
Sára Lovecká - 1. miesto  
pedagóg:     Moravčíková 

18. 4. 2013  
REGIONÁLNA 
SÚŤAŽNÁ 
PREHLIADKA V 4 - 
RUČNEJ HRE NA 
KLAVÍRI- 
18. ročník,  
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina 

2 žiaci Katarína Šmigová, Lukáš Rajnoha -  zlaté pásmo  
 
pedagóg:     Katarína Grečová - Brejková,  
 

24. -25. 4. 2013 
SCHNEIDEROVA 
TRNAVA  
celoslovenská 
interpretačná súťaž žiakov 
ZUŠ,  
13. ročník,  
v sólovej hre na klavíri ,  
v sólovej hre na husliach  
 
 

4 žiaci Šimon Leščák -  strieborné pásmo  
Ema Ducková- bronzové pásmo  
pedagóg:     Malatinský 
udelený diplom pedagógovi za prípravu žiakov na 
súťaž 
 
Olívia Krivá ňová  - zlaté pásmo, absolútny víťaz 
Ema Jurčišinová - strieborné pásmo  
pedagóg:     Heribanová 
korepetítor:   Hluchá 
udelený diplom pedagógovi a korepetítorke za 
prípravu žiakov na súťaž  

3. ROČNÍK SÚŤAŽE 
BRATISLAVA MOJE 
MESTO,  
Verejné knižnice 
v Bratislave,  
 

6 žiakov odoslaných 6 prác žiakov VO  
námety:  
Dobrodružstvo v Bratislave /VO, LDO/ 
Magdaléna Belejová - 1. miesto  
pedagóg:     Kuzmová, ak. mal. 



  

17. 5. 2013 NITRIANSKA 
LUTNA  celoslovenská 
interpretačná súťaž 
s medzinárodnou účasťou 
pre sláčikové nástroje 
a gitaru 

1 žiak Peter Rusina  -  účasť na súťaži  
 
pedagóg:     Malovec 

31. 5. 2013-  
PIANO V 
MODERNOM RYTME 
ZUŠ Bojnice 

2 žiaci Tomáš Stupavský - zlaté pásmo  
Olívia Krivá ňová - zlaté pásmo 
 
pedagóg:     Mozolíková 

7. 6. 2013  
5. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNEJ 
SÚŤAŽNEJ 
PREHLIADKY JÚLIUSA 
VON BELICZAYHO  
v sólovej hre na husliach 
a v komornej hre rôznych 
nástrojových zoskupení, 
ZUŠ a mesto Komárno 

9 žiakov Olívia Krivá ňová- zlaté pásmo  
Matúš Farkaš- bronzové pásmo 
 
1.Kvarteto - bronzové pásmo,  O. Kriváňová,  
V. Ondrášek, M. Vrábliková, A. Hanuska 
2.Kvarteto - bronzové pásmo , A. Vlčeková, 
A. Kollár, S. Maťo, L. Maršalová 
 
pedagóg:     Heribanová, Janák 
korepetítor:    Hluchá 

25. 5. 2013  
9. ROČNÍK SPEVÁCKEJ 
SÚŤAŽE HĽADÁ SA 
MUZIKÁLOVÁ 
HVIEZDA ,  
ZUŠ Hálkova 56 
 
 

28 žiakov Daniel Hurinský - 1. miesto  
pedagóg:     Dojčanová 
 
Veronika Bubničová - 2. miesto  
Angelika Kollmannová- čestné uznanie 
pedagóg:     Kiráľová 
 
Jakub Lovecký- 2. miesto 
Lívia Kla čanská- čestné uznanie  
pedagóg:     Plesníková 
 
Dana Váry- 3. miesto  
pedagóg:     Kocán 
 
Hana Arnold- 3. miesto  
pedagóg:     Žilíková 
 
Debora Ďurišková- 2. miesto  
pedagóg:     Blahušiaková 
 
Monika Vrábliková  -  3. miesto  
pedagóg:     Štefániková 
 
Anna Vaverčáková- 2. miesto  
pedagóg:     Blahušiaková 
 
Jakub Lovecký - cena riaditeľa školy 
pedagóg:     Plesníková   
korepetítor:    Miko, Maskalíková 
zvuk:  Sawicz 



  

 
KONCERTY,  PODUJATIA 

23. A 25. 10.2012 
KLUB DÔCHODCOV 
ZLATÝ DÁŽ Ď, 
Teplická ul., Račianska ul. 

4 žiaci pedagóg:    Adamovičová, Michalovič Skalická, 
Štefániková  
 

07.10.2012 
koncert v rámci projektu 
ISCM NEW MUSIC 
DAYS 2012 
SF v Bratislave 

1 žiačka Ema Kiliánová 
pedagóg:    Hatríková 
 

13.11.2012 
GALAKONCERT 
TALENTOVANÝCH 
ŽIAKOV ZUŠ S R. 
RIKKONOM 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 

3 žiaci Nina Balaščáková Lívia Klačanská, Daniel 
Hurínsky,  
 
pedagóg:    Dojčanová, Plesníková, Štefániková 

8.11.2012 
NAHRÁVKA PRE 
NADÁCIU SPP 
(podpora mladým 
talentom)   

1 žiačka Katarína Tren čanová 
 
pedagóg:    Kiráľová, Skalická, Sawicz 

07.12.2012 
VIANO ČNÉ DIELNE 
Justiho sieň 
Primaciálneho paláca 

11 žiakov Žiaci a pedagógovia výtvarného odboru 

15. 12. 2012 
PREDVIANOČNÝ 
BENEFIČNÝ KONCERT 
NADÁCIE RESORTY 
ANTONA SRHOLCA 
Zrkadlová sieň  
Primaciálneho paláca 

1žiačka Ema Kiliánová 
 
pedagóg:    Hatríková 
 

18. 12. 2012 
KLUB DÔCHODCOV 
ZLATÝ DÁŽ Ď, 
Vajnorská ul. 

7 žiakov pedagóg:    Adamovičová, Michalovič. Štefániková , 
Žilíková 
 

19. 12. 2012 
KONCERT 
VIANO ČNÝCH ŽELANÍ 
POD ZÁŠTITOU 
MILANA FTÁ ČNIKA 
Zrkadlová sieň  
Primaciálneho paláca 

1 žiak Marek Mader 
pedagóg:     Bubeníček, 
korepetítor: Maskalíková 

20. 4. 2013 
BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH 
koncert na Hlavnom 
námestí 

12 žiakov Vystúpenie žiakov speváckeho oddelenia 
pedagóg:    Dojčanová, Kiríľová, Kocán,  Plesníková, 
Štefániková, Žilíková 



  

20. 4. 2013  
BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 

21 žiakov žiaci sláčikového súboru a sólisti 
pedagóg:    Blahušiaková, Grečová – Brejková, 
Heribanová, Košický, Mozolíková, Orem, Plesníková, 
Rychlová, Žilíková, 
korepetítor:  Maskalíková, Miko 

20. 4. 2013  
BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH 
Mirbachov palác 

15 žiakov Žiaci hudobného odboru 
pedagóg:  Bložonová, Bubeníček, Bubeníčková, 
Heribanová, Košický, Malatinský, Mozolíková, Orem,  
Plesníková, Štefániková, Žilíková,  
korepetítor:  Maskalíková, Miko 

20. 4. 2013  
BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH 
stánok na Hlavnom námestí 
 

10 žiakov stánok na Hlavnom námestí - práca s deťmi, 
celodenná akcia, 
pedagóg:  Bubeníčková, Čierniková, Isteníková 
Kuzmová, Moravčíková,  

28. 3. 2013  
DOMOV SENIOROV  
Čataj 

1 žiačka Laura Morav číková 
 
pedagóg:    Skalická 
 

12. 4. 2013 
VYTÚPENIE ŠKOLSKEJ 
UČITEĽSKEJ KAPELY 
Stredisko kultúry 
Vajnorská 

 pedagóg:    Bubeníček, Kocán, Kohútek, Orem, 
Plesníková, Sawicz, Žilíková, 

15. 5. 2013  
JARNÝ KONCERT PRE 
SENIOROV 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 

 pedagóg:  Gečová - Brejková, Daniš, Hluchá, 
Malatinský 

15. 5. 2013  
KLUB DÔCHODCOV 
ZLATÝ DÁŽ Ď,  
Teplická ul., 

9 žiakov Žiaci hudobného odboru 
 
pedagóg:   Martináková,  Košický, Skalická, 
Štefániková 

4.6.2013 
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
VÝTVARNÉHO 
ODBORU 
Stredisko kultúry 
Vajnorská 

4 žiaci Sláčikové trio: Bložonová, Janák, Hudecová, 
Flautový kvartet  
 
pedagóg:    Skalická 

INÉ AKTIVITY PEDAGÓGOV 

 
Dátum, miesto konania Názov aktivity Zúčastnení pedagógovia 

26. – 28. 8. 2012 
VŠMU Zochova ul. 

EPTA Hatriková, Puhovichová, Malatinský 

6. 9. 2012 
Justiho sieň, 
Primaciálneho paláca 

Seminár pre 
pedagógov 
tanečného odboru 

Bicáková 

16.11.2012 
ZUŠ MODRA 

Celoslovenská súťaž 
v hre na violončele, 
člen poroty 

Janák  



  

8. -9. 12. 2012 
CHYNORANY 

Celoslovenský 
festival Beniakove 
Chynorany, 
členka poroty 

Adamovičová 
 

 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
 
 Názov aktivity školy Počet účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 
TRIEDNE KONCERTY  34 koncertov 

270 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 koncertov 
412 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 

4. 12. 2012 
MIKULÁŠSKY 
KONCERT 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 

25 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. 
pedagóg: Kohútek, Plesníková, Žilíková, 
Janák, Kiráľová, Kocán, Dojčanová, 
Holecová, Sklaická, Heribanová, 
Isteníková, Bubeníčková, Bicáková, 
Sawicz 
Korepetítori: Hluchá, Maskalíková, 
Kiráľová 

6.12.2012 
KONCERT PRE M 
MIKULÁŠA 
 
Koncertná sála školy 

20 žiakov PŠ Pedagógovia: Kiráľová, Kohútková, 
Isteníková, Žilíková 



  

12.12.2012 
KONCERT  
„NA LUCIU“ 
 
Koncertná sála školy 
 

30 žiakov Pedagógovia: Heribanová, Michalovič, 
Sárközi, Holecová, Hnat, Orem, 
Dojčanová, Bubeníček, Bložonová, 
Košický, Plesníková, Skalická, 
Adamovičová, Martináková 
Korepetítori: Miko, Maskalíková, Hluchá 

17. 12. 2012  
VIANO ČNÝ KONCERT 
ŠKOLSKEJ ŽIACKEJ 
KAPELY 
Koncertná sála školy  

18 žiakov Pedagógovia: Kiráľová, Sawicz, Kocán, 
Žilíková, Orem, Skalická 

27. 2. 2013  
KARNEVALOVÝ 
KONCERT 
 
 
Koncertná sála školy  

32 pedagógov Pedagógovia: kiráľová, Orem, Bubeníček, 
Heribanová, Štefániková, Isteníková, 
Mozolíková, Žilíková, Čermák, Janíčková, 
Sárközi, Dojčanová, Malatinský, Janák, 
Adamovičová, Martináková 
Korepetítori: Miko, Maskalíková, Hluchá 

20. 3. 2013 
KONCERT Z TVORBY 
SLOVENSKÝCH 
SKLADATE ĽOV 
Koncertná sála školy  

17 žiakov Pedagógovia: Plesníková, Hatriková, 
Malatinský, Dojčanová, Janák, 
Kohútková, Grečová – Brejková, 
Bložonová, Mozolíková, Janíčková, 
Žilíková, Kohútek  

25. 3.  2013 
KONCET PEDAGÓGOV 
PRI PRÍLEŽITOSTI 
DŇA UČITEĽOV 
Pálffyho palác,  
Zámocká ul., 

23 pedagógov 
3 žiaci 

Pedagógovia: Heribanová (Krivá ňová, 
Vlčeková, Zigo), Sawicz, Plesníková, 
Žilíková, Daniš, Janák, Kráľovičová, 
Kocán, kohútek, Dojčanová, Orem, 
Bubeníček, Kiráľová, Maskalíková, Miko, 
Hluchá 

10. 4. 2013 
RECITÁL KATARÍNY 
TRENČANOVEJ 
A IGORA HRONA 
Pálffyho palác,  
Zámocká ul., 

7 žiakov Pedagógovia: Skalická, Kohútek, 
korepetítori: Kiráľová, Hluchá 
Ozvučenie: Sawicz 

16. 4. 2013 
RECITÁL MAREKA 
MADERA 
Zichyho palác, 
Ventúrska ul., 

6 žiakov Pedagógovia: Bubenáček, Grečová  - 
Brejková, Orem, Heribanová, Štefániková 
Korepetítori: Maskalíková, Kohútek 
 
 

7.- 15. 4. 2013 
JUBILEJNÁ VÝSTAVA 
PRÁC ŽIAKOV 
VÝTVARNÉHO 
ODBORU 
Justiho sieň, 
Primaciálny palác 

32 žiakov Pedagógovia: Kuzmová, Čierniková, 
Moravčíková 

29. 4. 2013 
VEREJNÝ KONCERT 
POPULÁRNEJ HUDBY 
Kocertná sála školy 

34 žiakov Pedagógovia: Királová, Sawicz, Kocán, 
Žilíková, Orem, Bubeníček, Skalická, 
Košický 



  

25. 5. 2013 
KONCERT VÍ ŤAZOV 
SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE 
HĽADÁ SA 
MUZIKÁLOVÁ 
HVIEZDA 
Koncertná sála školy 

15 žiakov Pedagógovia: Királová, Žilíková, 
Plesníková, Štefániková, Blahušiaková, 
Dojčanová, Bložonová 

1.6.2013 
SLÁVNOSTNÁ 
AKADÉMIA K 60. 
VÝROČIU ZALOŽENIA 
ŠKOLY 
DK Ružinov 

39 žiakov 
8 pedagógov 

Pedagógovia: Heribanová, Grečová – 
Brejková, Skalická, Bubeníček, Žilíková, 
Plesníková, Štefániková, Blahušiaková, 
Dojčanová, Kocán, Kohútek, Sawicz, 
Orem, Maskalíková, Martináková, 
Adamovičová, Bicáková, Čierniková, 
Kuzmová, Moravčíková, Bubeníčková, 
Isteníková, Čermák, Bložonová, 
Kohútková, Malatinský 

3. 6. 2012 
MÔJ PRVÝ KONCERT  
koncert najmladších žiakov 
školy pri príležitosti Dňa 
detí  
 
 
Pálffyho palác,  
Zámocká ul., BA 

45 žiakov Pedagógovia: Grečová – Brejková, 
Skalická, Malatinský, Mozolíková, 
Bubeníčková, Bubeníček, Kiráľovičová, 
Bložonová, Sárközi, Plesníková, Jókaiová, 
Kiráľová, Martináková 
Korepetítori: Maskalíková, Mika, Kiráľová 

4. -16. 6. 201 
VÝSTAVA PRÁC 
ŽIAKOV VO 
DK Vajnorská ul., 

31 žiakov Pedagógovia: Kuzmová, Čierniková, 
Moravčíková 

13. 6. 2013  
RECITÁL NINY 
BALAŠČÁKOVEJ 
Pálffyho palác,  
Zámocká ul.,  

10 žiakov Pedagógovia: Štefániková, Heribanová, 
Grečová – Brejková, Bubeníček 
Kotepetítori: Hluchá, Miko, Kohútek 
Ozvučenie: Sawicz 

17. 6. 2013 
KONCERT 
ABSOLVENTOV HO 
 
 
Koncertná sála školy 

17 absolventov Zavŕšenie etapy umeleckého vzdelávania. 
Prezentácia práce pedagóga a žiaka 
absolventa pred rodičmi a širokou 
verejnosťou. 
Pedagógovia: Kohútková, Kráľovičová, 
Dojčanová, Grečová – Brejková, 
Heribanová, Janíčková, Sklaická, 
Jókaiová, Kocán, Bložonová, Mozolíková, 
Žilíková 
Korepetítori: Hluchá, Miko 

18.6 2013  
RODINNÝ KONCERT 
koncert žiakov a rodičov 
Koncertná sála školy 

8 Pedagógovia: Bubeníček, Bložonová, 
Plesníková, Kohútek, Malatinský, 
Bubeníčková, Žilíková,  
Korepetítor: Maskalíková 



  

20. 6. 2013   
KONCERT ŽIAKOV 
ŠPD 
 
 
Koncertná sála školy 

17 žiakov Podporiť zvyšujúci sa záujem o umelecké 
vzdelávanie dospelých. 
Zvyšovanie sebavedomia dospelých 
žiakov a odbúravanie trémy. 
Pedagógovia: Daniš, Mozolíková, Janák, 
Štefániková, Sárközi, Orem, Kohútek, 
Žilíková, Heribanová, Bložonová, 
Bubeníček, Gerčová – Brejková, 
Korepetítori: Hluchá, Maskalíková 

25. – 31. 8. 2012 
LETNÉ SÚSTREDENIE 
ŽIAKOV 
SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU 

10 Pedagógovia: Heribanová 

31.10.- 4. 11. 2012 
JESENNÉ 
SÚSTREDENIE ŽIAKOV 
SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU 

12 Pedagógovia: Heribanová, Janák 

8. 12. 2012 
NAHRÁVANIE CD 
NOSIČOV 
SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU 

12 Pedagógovia: Heribanová, Janák, 
Bubeníček, Kráľovičová 

 

projekty školy Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe  
 
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, 
10. 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 

13. 3. 2013 



  

Z
U

Š
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ko
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6 
 

Spevácka súťaž žiakov 
bratislavských ZUŠ 
a ZUŠ Bratislavského 
kraja „H ľadá sa 
muzikálová hviezda“,  
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, 
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 

25.5.2013 
Z

U
Š

 H
ál

ko
va

 5
6 

 

Školská súťaž v hre na 
dychových nástrojoch, 
6. 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 

21. 3. 2013 

  
 

Výsledky inšpek čnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

V školskom roku 2012 / 2013 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila Štátna školská inšpekcia. 
 

Výsledky  finan čnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mests kého 
kontrolóra  havného mesta SR Bratislava v ZUŠ 

V školskom roku 2012 / 2013 sa v  ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila finančná kontrola. 
 
Priestorové a materiálno - technické podmienky školy 
Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu v budovách:  
a/ Centrálnou budovou je ZUŠ Hálkova 56, v ktorej sídli riaditeľstvo a prebieha výučba vo 
všetkých 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.  
b/ Na ZŠ s MŠ Česká 10 má škola elokované pracovisko, na ktorom prebieha štúdium 
v hudobnom odbore.  
c/  Na ZŠ s MŠ Sibírska 39 mala ZUŠ elokované pracovisko, na ktorom prebiehala výučba vo 
výtvarnom odbore ( do 30. júna 2013, následne bolo zrušené ). 
Výhodou týchto elokovaných pracovísk je, že ZUŠ podchytí žiakov  základných škôl, ktorí 
potom vo vyšších ročníkoch pokračujú v štúdiu v centrálnej budove. Zároveň zabezpečí pre 



  

žiakov možnosť vyučovania v budove základnej školy, ktorú dieťa navštevuje, aspoň 
v nižších ročníkoch. Nakoľko v roku 2012 vznikli „ nové podmienky“ pre vytvorenie 
a zaregistrovanie elokovaných pracovísk, mnohé z nich zanikli. Úbytok žiakov z tohto 
dôvodu sa určite odzrkadlí v školskom roku 2013 / 2014 v každej ZUŠ, ktorej sa táto 
skutočnosť týka. V zmysle ( pre mňa nepochopiteľných ) podmienok rušenia elokovaných 
pracovísk sme svojpomocne s pedagógmi školy v júni 2013 uskutočnili sťahovanie 
výtvarného odboru z priestorov na ZŠ Sibírska do hlavnej budovy na Hálkovej. 
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. 
Od roku 2008  je  škola zateplená, s novou fasádou a oknami, novou plynovou  kotolňou.  
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 školskom roku 2012 / 13 vedenie školy čiastočne vyriešilo problém parkovania pred 
budovou školy, nakoľko pôvodné miesta na parkovanie obsadila obchodná firma a rodičia 
a návštevníci školy nemali možnosť parkovania. V tomto smere nám veľmi pomohla podpora 
a okamžité riešenie JUDr. Henricha Klačanského, ktorý je členom rady školy za rodičov. 
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 2012/2013 sme na škole vykonali revízie komína 2 krát ročne, revíziu 
kotlov, čiastočnú havarijnú opravu kanalizácie a jej čistenia, deratizáciu 2 krát ročne , 
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. 
Úspešný školský rok 2012 / 2013, ktorý sa niesol v znamení osláv 60. výročia založenia 
našej ZUŠ, rôzne podujatia, koncerty, výstavy, ktoré zavŕšila slávnostná akadémia 
v júni 2013, narušilo vlámanie a  krádež v budove školy. Neznámi páchatelia vnikli do 
budovy školy, kde poškodili zariadenie, viacero dverí, zámkov, mreže, trezor na 
riaditeľstve a odcudzili niekoľko nových počítačov, videokameru, fotoaparát, finančnú 
hotovosť a stravné lístky. Aj napriek tomu, že škola je zabezpečená mrežami na oknách 
a vo vchode budovy, nie je možné ubrániť sa voči týmto sociálnym živlom 
a bezcharakterným indivíduám. Mnohí z nich sa usilujú pod zámienkou klamstva 
viackrát, aj v priebehu školského roka, vojsť do budovy. 
Už viac rokov sa snažíme, aby bola škola zabezpečená kamerovým systémom alebo 
vrátnikom, no vždy to „stroskotá“ na nedostatku finančných prostriedkov. 



  

Finančné a hmotné  zabezpe čenie výchovno - vzdelávacej činnosti školy v roku 
2012  

Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 498.825,-  eur 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 61.310, 98,-  eur 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   
Finančné prostriedky získané od rodičov, stav na účte ZRŠ k septembru 2012 : 
11. 291, 07,- eur 
Iné finančné prostriedky: 0 
 
Správa o hospodárení za rok 2012 
 
Pridelené rozpočtové finančné prostriedky      
Schválený rozpočet bežné výdavky celkom    600:   498 825,00 
z toho:          mzdy       610:   340 020,00 
            bežné výdavky:    620,630,640          158 805,00 
             
Rozpočet bol v priebehu roka   upravený 
navŕšený na položkách 630 o 10 565,00 €   ( rozpočet z nedaňových príjmov školy) 
 
Skutočnosť výdavky celkom:     498 762,06    
  z toho mzdy        610:    340 020,00 
  odvody  620:     117 475,32 
  tovary a služby 630:        39 429,64 
  transfery  640:             1 837,10 
 
Na položke 620 bolo šetrenie vo výške 2 212,- €, finančné prostriedky boli použité na         
prevádzku. 
Prepočítaný priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2012  bol 38,55 zamestnanca a 
priemerná mzda činila 707,65 €. 
 
Počet  žiakov  k  31. 12. 2013  bol  670 -  HO 422 žiakov, VO 171 žiakov, LDO 42 žiakov,  
TO 35 žiakov. 
 
Porovnanie s rokom 2011  
 
ZUŠ Hálkova  v roku 2012 z prevádzkových financií hradila iba nutné výdavky na prevádzku,    
okrem povinných revízii napr. na  výmenu radiátorov (havária),  prenájom priestorov, 
materiál na prevádzku – kancelárske a čistiace prostriedky. 
 
Náklady na prevádzku školy bez mzdových a odvodových povinností zamestnávateľa  činia: 
 
 
   Rok 2011 v  €  rok 2012 v  €   Poznámka 
Položka 
631 náhr.cest.výd.        99,38           0,00 
632 energie    9 581,61  10 452,95  energie, voda, telefón  
633 materiál    2 455,50    8 250,48       
635 opravy           0,00    1 125,60          



  

636 nájom    2 291,80    2 349,02 
637 služby  19 773,26  17 251,59    
640 PN    1 352,35    1 837,10 
spolu:   35 553,90  41 266,74 
 
 
 
Príjmy organizácie 
  
sa skladajú z príjmov od rodičov - školné 61 310,98 
Vratka z poisťovne           35,77 
úroky               7,79 
dar – grant z UK BA           30,36 
spolu:      61 384,90    
 
 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 
 
SÚ  022 
Stav DHM ku dňu  1.1.2012     41 547,09        
Prírastok  roku 2012               0,00  
Konečný stav DHM  k  31. 12. 2012    41 547,09  
  
 
SÚ  082  
Stav oprávok k DHM k 01. 01. 2012   - 40 196,88 
ročný  odpis DHM  je vo výške   -      465,00 
Oprávky k DHM k 31. 12. 2012   - 40 661,88 
 
Majetok bol odpísaný  v zmysle opatrení MF SR a zákona o daniach 595 / 2003 rovnomernou 
metódou odpisovania. Jeho zostatková účtovná hodnota je 885,21 €  (účet 355) . 
 
 
 
Dlhodobého drobného hmotného majetku, ktorého vstupná cena je nižšia ako  1 700,00 €, 
je v ÚJ  evidovaný na podsúvahovom účte  771: 
 
Stav DDHM ku dňu  1. 1. 2012    83 710,94            
Prírastok - nákup          4 417,32   
Konečný stav  DDHM  k 31. 12. 2012   88 128,26   
                        
 
Neuhradené faktúry za obdobie 12/2012 sú evidované vo výške    108,37 € : 
Slovak Telekom    7,33 €  17. 01. 2013    (dátum splatnosti) 
BVS a.s.   34,68 €  21. 01. 2013 
HM SR – OLO  66,36 €  20. 01. 2013  
 
Záväzok k SF za vedenie účtov  v banke  17,43 €, 
Záväzky krátkodobé voči zamestnancom tvoria mzdy 29 637,27  € ,  daň  5 194,81 €, 
obstávky z miezd  8,71 € a záväzky voči poisťovniam 19 356,58 €. 



  

Záväzky sú kryté finančnými prostriedkami na depozite. 
 
Mimorozpočtové prostriedky  - neúčelové - na SÚ 372  organizácia čerpala ako dar od 
Univerzity Komenského Bratislava vo výške 30,36 €. Prostriedky  boli použité na nákup 
kancelárskeho materiálu.  
 
 
 
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 
  
Zostatok k  31.12.2011    1 710,38 
Tvorba SF       3 563,58 
Čerpanie: stravné       1 916,60 
                regenerácia     2 000,00 
Zostatok k  31.12.2012    1 357,36 
 
 
Nespotrebovaná dotácia  63,30 €, bude vrátená zriaďovateľovi do konca februára 2013. 
  
Rozpočet vyčerpaný na 99, 99 %.        
             

Ciele, ktoré si škola ur čila v koncep čnom  zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie ich plnenia. 

Celý školský rok 2012 / 2013 sa niesol v znamení 60. výročia založenia Základnej 
umeleckej školy na Hálkovej ulici v Bratislave. Pri tejto príležitosti sme uskutočnili množstvo 
koncertov, výstav a iných podujatí. Škola vydala jubilejný bulletin a natočila filmový 
dokument k výročiu. Vyvrcholením osláv bola slávnostná akadémia 1.6.2013 v Dome kultúry 
Ružinov, kde sa prezentovali žiaci a pedagógovia zo všetkých odborov spoločným 
kreatívnym vystúpením. Po akadémii sa uskutočnila recepcia pre hostí , pedagógov, rodičov 
a žiakov školy.  
V školskom roku 2012 / 2013 sme sa snažili postupovať podľa určených cieľov a plniť ich 
v rámci celého obdobia. Úspešne sme uskutočnili 10. ročník koncertnej prehliadky žiakov 
bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, 9. ročník speváckej súťaže žiakov bratislavských 
ZUŠ a ZUŠ Bratislavského kraja pod názvom „Hľadá sa muzikálová hviezda“. Súťaž v hre na 
drevených dychových nástrojoch už po šiesty krát splnila opäť svoje očakávania a výsledky. 
 Rozšírené vyučovanie absolvovali 3 žiaci 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. 
Začali sme spracovávať dokumenty v programe e-škola a  po prvýkrát dostávali žiaci 
vysvedčenia spracované a vytlačené prostredníctvom tohto programu. 
Spevácke oddelenie školy naštudovalo muzikálové predstavenie Snehulienka a sedem 
pretekárov skladateľa Vaša Patejdla , premiéra je naplánovaná na jeseň 2013. 

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. 
 
 
 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a úrove ň 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 plno organizovaná, 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 (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, 
Počítačová grafika v rámci Školského 
vzdelávacieho programu. 

• Výborné výsledky a popredné 
umiestnenia žiakov na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach. 

• Výborné výsledky a prijatie žiakov na 

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). 

• 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. 

• Slabé zabezpečenie proti zlodejom 
v budove školy (nepostačujú mreže 
a zvončeky, škola by potrebovala 
zabezpečiť otváranie budovy pomocou 
osobného vrátnika). 

 
Návrhy opatrení: 
 
• 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, súkromných  tanečných štúdií 



  

stredné a vysoké školy umeleckého 
zamerania. 

• Spolupráca s niektorými ZUŠ Bratislavy.  
• 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, B. 
Gráffová ). 

• Spolupráca s médiami (Televízia - Nové 
Mesto,   RTVS, Televízia Markíza). 

a súkromných základných umeleckých 
škôl.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
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 školy. 

    
RIZIKÁ 

 
• Limitované prideľovanie finančných  
    prostriedkov v rámci normatívneho 
    financovania 
• Nízke a  nepostačujúce finančné 

ohodnotenie zamestnancov v školstve. 
• Nedokonalosť najmä zákona 317 / 2009 

a jeho dopad v praxi (zaradenie 
absolventov   konzervatórií do 8. pl. 
triedy, kreditový systém vzdelávania, 
atď. ). 

• Slabá akceptácia ZUŠ zo strany 
vládnych predstaviteľov, poslancov. 

• Nízka kultúrna vyspelosť širokej 
verejnosti a ignorovanie podpory 
umeleckého vzdelávania a umenia ako 
takého.  

• Zánik elokovaných pracovísk 
v školskom roku 2012 / 13 a dopad na 
znížený počet žiakov v nasledujúcom 
školskom roku. 



  

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon pov olania a uplatnenia žiakov 
na pracovnom trhu alebo ich úspešnos ť prijímania na ďalšie štúdium 

V školskom roku 2012 / 2013 boli na stredné odborné školy prijatí: 
      
 René Schleifer, Štátne konzervatórium v Bratislave, hudobno – dramatické odd.   
    pedagógovia:  Mgr. art. Helena Adamovičová - LDO, Mgr. Barbora Žilíková –  
        spev,  Viera Rychlová – klavír 
 
Martina  Reptová , Štátne konzervatórium v Bratislave, spev 

pedagóg: Rastislav Kocán 
 
Adrián Kollár,  Štátne konzervatórium v Bratislave, hra na husliach 

pedagóg: Mgr. art. Alena Heribanová 
 
Nina Balaščáková, Institute  of  Contenporary Music Performance ( ICMP ) v Londýne, spev 

pedagóg: Anna Štefániková 
 
Alexandra Kopúnková, Škola úžitkového výtvarníctva, Bratislava 

pedagóg: Katarína Kuzmová, akademická maliarka 
 
 
 
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) 
 

Ďalšie informácie o škole  

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
V školskom roku 2012 / 2013 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila kontrola Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva. 

Spolupráca školy  
 
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.  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.  



  

Veľké ďakujem patrí Ing. Janke Farkašovej za mimoriadne aktívnu činnosť, pomoc pri 
získavaní 2 % z daní na účet združenia rodičov, za obetavú prácu pri organizovaní sústredení  
pre sláčikový orchester školy. V tomto jubilejnom roku orchester nahral 2 CD nosiče vďaka 
jej podpore a pomoci. 
 
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.  
 
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  žiaci a pedagógovia výtvarného odboru uskutočňujú  vernisáže a výstavy svojich prác. 
Spolupracujeme so základnými školami s MŠ na Českej a Sibírskej ulici, kde sídlia aj naše 
elokované pracoviská. 
 
Iná spolupráca  
 
V školskom roku 2012/ 2013 sme naďalej spolupracovali s Klubmi dôchodcov „Zlatý dážď“- 
Nové Mesto a v rámci  podujatí pre seniorov sme  pripravili niekoľko koncertov pre členov 
týchto klubov .  
 
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. Touto cestou ďakujem členovi rady školy Ing. Branislavovi 
Feješovi za pomoc pri propagácii školy k 60. výročiu je založenia v mesačníku 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 

 
 
 
 
 
 
 



  

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy  Vrbenského 1, Bratislava za školský rok 2012/2013 

 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Vrbenského 1,  831 53 Bratislava 
Kontakty: 
            tel.: 02/44884543  
            fax: www.zusvrbenskeho.eu 
            e-mail: zusvrb-riad@nextra.sk 
 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Mgr. Ulrich Ulmann 
Volebné obdobie: 01.07.2009 do 30.06.2014 
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
1. Mgr. art. Nada Varínska, zástupkyňa riaditeľa 
2. Eva Halinkovičová, zástupkyňa riaditeľa 
 
c) Údaje o rade školy 
Bc. Ivan Komenda, predseda RŠ, zástupca rodičov 
Štefan Kubica, podpredseda RŠ, zástupca rodičov 
Milan Baďo DiS.art., člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Mgr. art. Katarína Dibáková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Eva Halinkovičová, člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
Ing. Jozef Házy, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Klaudia Košíková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Zuzana Dzivjaková, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Peter Pálka, člen RŠ, zástupca rodičov  
Mgr. Katarína Petrovská, člen RŠ, zástupca rodičov  
 PaedDr. Marta Žáková, člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
 
Zasadnutia Rady školy a prerokované materiály v školskom roku 2012/2013: 
12. september 2012 – ustanovujúce zasadnutie Rady školy, voľby predsedníctva Rady školy 
8. október 2012 – prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za rok 2011/2012, koncepcia rozvoja školy na roky 2012-2014 
19. február 2013 – prerokovanie správy o hospodárení ZUŠ za rok 2012 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy: 
Pedagogická rada: 
Termíny zasadnutí a  základné témy rokovaní: 
5. 09. 2012  -  organizácia školského roka, školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, 
prerokovanie a schválenie plánu práce školy, koncepcia triedneho učiteľa. 
10. 10. 2012   -  plán práce predmetových komisií, úvodné školenie BOZP,  kompletizácia 
pedagogickej dokumentácie, individuálne plány práce, kritéria hodnotenia , klasifikácie 
žiakov. 



  

20. 11. 2012  - ¼ ročná klasifikačná porada, hodnotenie žiakov, poznatky a skúsenosti 
vyplývajúce z plnenia učebných plánov a osnov v jednotlivých odboroch, plán 
predvianočných aktivít ZUŠ. 
22. 01. 2013 - ½ ročná klasifikačná porada za 1. polrok, výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
informácie o ďalšom vzdelávaní  pedagógov, výsledky auditu za rok 2011 
16. 04. 2013  - ¾ ročná klasifikačná porada, klasifikácia žiakov, školská súťaž, elokované 
pracoviska.  
17. 06. 2013  - výsledky hodnotenia klasifikácie za 2. polrok školského roka 2012/2013 
02. 07. 2013 -   predbežná hodnotiaca správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za 
školský rok 2012/2013 
 
Umelecká rada:   
Termíny zasadnutí v školskom roku 2012/2013: 
  29. október 2012 , 26. november 2012, 03.december 2012, 14. január 2013, 28. január 2013, 
25. február 2013, 25. marec 2013, 29. apríl 2013, 03. jún 2013. 
  
Základné témy rokovaní: 
-  Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2012/2013 
-  Plán práce školy na školský rok 2012/2013 (návrhy, realizácia, hodnotenie) 
-  Návrhy a príprava ŠkVP – 1. ročník, druhá časť, I. stupeň 
- Odborná umelecká celoročná príprava koncertov, súťaži, interných i externých podujatí 
školy (návrhy, realizácia, hodnotenie, spätná väzba) 
- Príprava a realizácia školskej súťaže, projektov školy v školskej pôsobnosti 
- Plány práce PK jednotlivých umeleckých odborov, ich konkrétna činnosť, zhodnotenie 
- Príprava a realizácia akcii, účasti na súťažiach v celoštátnej pôsobnosti 
- príprava koncertov v rámci celomestskej akcie Bratislava pre všetkých 
  
Predmetové komisie: 
Termíny zasadnutí na základe pokynov vedúcich predmetových komisii, najmenej raz 
mesačne. 
Základné témy rokovaní. 
- Plán činnosti PK a záverečné hodnotenie 
- Pedagogická dokumentácia - návrhy, príprava a schválenie účasti na koncertoch a súťažiach 
žiakov za jednotlivé oddelenia  
 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch ZUŠ 
Celkový počet žiakov k 15. 09. 2012: 479 
Hudobný odbor: 260      Stav k 30. 06.2013: 250   
PŠ: 29    z toho deti MŠ: 6    Počet žiakov: 29 
I. stupeň:   z toho absolventi k 30. 06. 2013: 11  Počet žiakov: 194   
II. stupeň:   z toho absolventi k 30. 06. 2013: 1  Počet žiakov: 15 
ŠPD: 13   z toho absolventi k 30. 06. 2013: 1  Počet žiakov: 12 
Rozšírené štúdium HO: 0    
Tanečný odbor: 86       Stav k 30. 06. 2013: 78   
PŠ: 59    z toho deti MŠ: 57    Počet žiakov: 55 
I. stupeň:   z toho absolventi k 30. 06. 2013:1  Počet žiakov: 23 
II. stupeň:   z toho absolventi k 30. 06. 2013: 0  Počet žiakov: 0                                                                               



  

ŠPD: 0    z toho absolventi k 30. 06. 2013: 0  Počet žiakov: 0 
Výtvarný odbor: 133      Stav k 30. 06. 2013: 135 
PŠ: 38    z toho deti z MŠ: 30    Počet žiakov. 46 
I. stupeň:   z toho absolventi k 30. 06. 2013: 1  Počet žiakov: 89  
II. stupeň: 0   z toho absolventi k 30. 06. 2013: 0  Počet žiakov: 0 
ŠPD: 0    z toho absolventi k 30. 06. 2013: 0  Počet žiakov: 0 
 
Spolu stav k 30. 06. 2013: 452 žiakov 
 
Novoprijatí žiaci v školskom roku: k 15. 09. 2013 
hudobný odbor: 71 
tanečný odbor: 9 
výtvarný odbor: 42 
Spolu:   122 
Stav aplikácie § 7a ods. 5 zákona č. 325/2012 Z.z. a s ním súvisiace predkladanie čestných 
prehlásení zákonných zástupcov žiakov a účastníkov len ZUŠ Vrbenského bolo v školskom 
roku 2012/2013 splnené a ZUŠ konštatuje, že všetci žiaci školy navštevovali len ZUŠ 
Vrbenského. 
Zánik detašovaných pracovísk (5 MŠ) spôsobil úbytok žiakov ZUŠ Vrbenského: 
Tanečný odbor: 50 detí 
Výtvarný odbor: 21 detí 
Spolu: 71 detí – úbytok od 2. septembra 2013 
 Na elokovanom pracovisku ZUŠ na ZŠ Osloboditeľská, Bratislava, mestská časť Vajnory 
pokračujú v štúdiu žiaci HO. 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie 
Prospeli s vyznamenaním:  HO 170 

TO 23 
VO 89 
Spolu:282 

Prospeli:    HO 39 
TO 0 
VO 0 
Spolu:39 

Absolvovali PŠ   HO 23 
TO 55 
VO 46 
Spolu:124 

 
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získalo 13 žiakov. 
Primárne umelecké vzdelanie získalo 42 žiakov. 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie 
 
Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

282 39 0 7 
 
Klasifikovaných žiakov: 321      Prípravné štúdium absolvovalo: 124 detí 
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 bola v súlade so ŠkVP pre jednotlivé 
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 
ZUŠ otvorila nový predmet strunového študijného odboru -  hra na violončele. Otvorenie 
predmetu hra na violončele škola zaradila do koncepčného zámeru na roky 2012 – 2014. 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy  
                                                            
Počet pedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2012 
 
 
 
Študijný 
odbor/oddelenie 
 
 
 

 
 
 
Fyzický 
počet PZ k  
15.09.2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fyzický 
počet PZ k 
 30.06.2013 

 
 
 
Počet tých, 
ktorí mali 
nižšiu 
vyučovaciu 
povinnosť 
k 15.09.2012 

 
 
 
Počet tých, 
ktorí mali 
vyššiu 
vyučovaciu 
povinnosť  
k 15.09.2012 

 
 
Počet PZ,  
ktorí 
pracujú na 
dohodu 
o vykonaní 
práce DVP 
alebo 
o vykonaní 
činnosti 

HO 19 19 
 

4 9 0 

TO 2 2 
 

0 2 0 

VO 2 2 
 

0 0 0 

iné 0 0 
 

0 0 0 

Spolu: 23 23 
 

4 11 0 

 
Počet pedagogických zamestnancov k 30.06.2013 celkom: 26, z toho 3 na rodičovskej 
dovolenke. 
Vyhodnotenie stavu PZ počas školského roku 2012/2013: 
HO -        Úbytok: 1 PZ                       Prírastok: 1PZ  
Odôvodnenie: V priebehu školského roka v hudobnom odbore nastala zmena - 1 pedagogický 
zamestnanec odišiel zo ZUŠ z dôvodu ukončenia pracovného pomeru výpoveďou  zo strany 
zamestnávateľa. Výchovno-vzdelávací proces pokračoval kontinuálne, nastúpil 1 nový 
pedagóg s potrebnou aprobáciou.      
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:  
Kvalifikačný predpoklad spĺňajú všetci PZ školy. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
Forma 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do 0 0 0 0 



  

praxe 
Priebežné 
 

4 4 0 0 

Špecializačné 
inovačné 

0 0 0 0 

Špecializačné 
kvalifika čné 

1 1 0 0 

Vzdelá. ved. 
pedag. zamest. 

1 0 1  2011 

 
Funkčné inovačné vzdelávanie – vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov: 1 
riaditeľ, vzdelávanie začalo v roku 2011. 
Špecializačné kvalifikačné: 1 učiteľ ukončil 2. atestačnou skúškou. 
Priebežné vzdelávanie na seminároch a kurzoch: 
29. – 30.09.2012 Humilitas Master Class: medzinárodné interpretačné kurzy v hre na husliach 
v priestoroch Konzervatória v Bratislave pod vedením Suyeon Kang – asistentky na 
Hochschule für Musik v Norimbergu. Kurzov sa ako pozorovateľ zúčastnila PaedDr. Marta 
Žáková 
21.01.2013 Gitarové pedagogické kurzy prof. Juřicu: 3. Pokračovanie gitarových 
pedagogických kurzov pod vedením prof. Stanislava Juřicu. Organizátorom podujatia boli 
ZUŠ Daliborovo nám. v Bratislave a Združenie pre klasickú gitaru. Kurzov sa ako 
pozorovateľ zúčastnila p. uč. Michaela Brusnická. 
22. – 29.10.2012 Interpretačné kurzy v komornej hre s Mucha Quartet: na interpretačných 
kurzoch komornej hry pod vedením členov Mucha Quartet v ZUŠ J. Kowalského v Bratislave 
sa zúčastnili pedagógovia Mgr. Želmíra Košutzká, PhDr. Oľga Duchová a PaedDr. Marta 
Žáková. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
 Pri príležitosti Dňa učiteľov MÚ Rača udelil ocenenie najúspešnejších pedagógov za 
dlhoročnú záslužnú pedagogickú prácu riaditeľovi školy Mgr. Ulrichovi Ulmannovi. 
 Na tradičnom stretnutí  primátora hl. mesta SR Bratislavy s talentovanou mládežou získala  
čestné uznanie PaedDr. Marta Žáková za výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne 
reprezentuje hl. mesto.  
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
V školskom roku 2012/2013 sa PZ ZUŠ nezúčastnili celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatí. 
 
Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 15.09.2012 
ZUŠ Fyzický 

počet NZ 
Z toho fyzický 
počet 
zamestnancov, 
ktorí 
vykonávajú 
v základnom 
úväzku viac 
kumulovaných 
činnosti 

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 
činnosti 

Vrbenského 5 1 3 0 1 
 



  

 
Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 30.06.2013 
ZUŠ Fyzický 

počet NZ 
Z toho fyzický 
počet 
zamestnancov, 
ktorí 
vykonávajú 
v základnom 
úväzku viac 
kumulovaných 
činnosti 

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 
činnosti 

Vrbenského 5 1 3 0 0 
 
 
V porovnaní s minulým školským rokom 2011/2012 stav nepedagogických zamestnancov bol 
nezmenený. 
 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2012/2013 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Portréty: Igor Dibák - 
školský koncert 
13.11.2012 

10 Koncert za účasti skladateľa a 1. riaditeľa ZUŠ 
Igora Dibáka s manželkou. V programe zazneli 
skladby 20. a 21. storočia 

Interný koncert OZ Hudbou 
k srdcu 
15.11.2012 - 
Koncertná sála školy 

9 Výročná schôdza OZ bola spojená s koncertom 
žiakov HO. 

Mikulášske koncerty: 
4. a 6. 12. 2012 - 
Koncertná sála školy 

21 Sviatok sv. Mikuláša si žiaci Ho pripomenuli na 
4 koncertoch školy. 

Koncert v MŠ na Višňovej 
11.12.2012 

12 V predvianočne ladenom programe žiaci HO 
a TO venovali program, ktorý v deťoch MŠ 
zanechal radostnú náladu.  

Vianočný koncert TO 
12.12.2012 -  Nemecký 
kultúrny dom v Rači. 

16 Ľudové betlehemské hry, tance a koledy 
v podaní žiakov TO navodili atmosféru 
blížiacich sa sviatkov 

Vianočný koncert 
13.12.2012 – Zichyho palác 

25 Vianočné koledy i diela svetových autorov 
v interpretácii žiakov HO ponúkli verejnosti 
atmosféru Vianoc. Výkony žiakov umocnil 
umeleckým slovom riaditeľ školy Mgr. U. 
Ulmann.  

Adventný koncert 
15.12.2012 -  Katedrála Sv. 
Šebastiána, Krasňany 

7 Na adventnom koncerte zneli diela duchovnej 
hudby, kompozície starých majstrov a vianočné 
koledy späté s posolstvom blížiacich sa 
sviatkov. 

Valentínsky koncert 
12.02.2013 – Koncertná sála 
školy 

15 Sviatok sv. Valentína oslávili žiaci HO. 



  

Po fašangu 18.02.2013 – 
koncertná sála školy 

23 TO predstavil nové tanečné choreografie. 
Mladšie deti sa predstavili v maskách a porota 
hodnotila nielen výzor, ale vyzdvihla najmä ich 
nápadité pohybové stvárnenie. 

Interné koncerty školy 
a triedne prehrávky – 
pravidelne mesačné 
vystúpenia 
 

100 Prezentácia žiakov Hudobného odboru 

Violončelový koncert 
11.04.2013 – Koncertná sála 
školy 

4  Violončelistka Kristína Janičkovičová 
predstavila tento krásny hudobný nástroj 
recitálom, v ktorom spolu účinkovali ďalšie tri 
violončelistky. Koncert bol organizovaný 
v rámci propagácie nástroja novým záujemcom 
o štúdium. 

Husľový recitál 
30.05.2013 – Koncertná sála 
školy 

4 Popredná slovenská huslistka Jela Špitková so 
svojim študentom Miroslavom Potfajom 
a klavírnym sprievodom Samuela Bánovca 
a Zulfizar Zázrivej boli mimoriadnym prínosom 
koncertného života školy.  

Výstava VO  
 31.05.2013 – Nemecký 
kultúrny dom 

40 Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na 
výstave boli prezentované výtvarné diela, 
kresby, maľby i netradičné textilné aplikácie 
ktoré žiaci vytvorili pod vedením PaedDr. M. 
Kučerákovej a akad. mal. M. Šimkovica. Na 
vernisáži vystúpili žiaci HO. 

Výstava VO 
04.06.2013 – Priestory MÚ 
Rača 
 

40 Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na 
výstave boli prezentované výtvarné diela, 
kresby, maľby i netradičné textilné aplikácie 
ktoré žiaci vytvorili pod vedením PaedDr. M. 
Kučerákovej a akad. mal. M. Šimkovica. Na 
vernisáži vystúpili žiaci HO. 

Hudbou k srdcu, koncert 
učiteľov ZUŠ 
10.06.2013 -  Koncertná sála 
školy 

10 Koncert sa niesol v znamení osláv 1150. 
Výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše 
územie. Proglas a verše venované pamiatke 
slovanských vierozvestcov prediesol riaditeľ U. 
Ulmann. Účinkovali pedagógovia školy: M. 
Brusnická (gitara), Katarína Krčmarová (spev), 
Milan Baďo ( zobcová flauta), Ján Hyža 
(saxofón), Vlasta Halášová a Marta Žáková 
(husle), Želmíra Košutzká a Branko Ladič 
(klavír). 

Koncert absolventov 
18.06.2013 – Koncertná sála 
školy 

8 Žiaci 7. Ročníka HO zavŕšili svoje štúdium I. 
stupňa ZUŠ absolventským koncertom. 
Absolvent Vo vystavil svoje práce. 

Školská súťaž 
27. – 30.05.2013 – 
Koncertná sála školy 

166 7. ročník školskej súťaže v tanci, výtvarnom 
prejave, speve, hre na klavíri, keyboarde, 
husliach, gitare a dychových nástrojoch. 

Koncert víťazov školskej 
súťaže 

12 Na koncerte vystúpili žiaci, ktorí patrili 
k najúspešnejším. Žiaci umiestnení v zlatom 



  

20.06.2013 – Koncertná sála 
školy 

pásme prebrali ocenenia z rúk riaditeľa ZUŠ 
Mgr. Ulricha Ulmanna. Vecné ceny darovalo 
OZ hudbou k srdcu. 

Záverečný koncert TO 
24.06.2013 – Nemecký 
kultúrny dom, Rača 

18 Žiaci TO pod vedením Mgr. Dany Blahovej 
predviedli pestrú zmes folklórnych tancov 
z rozličných oblasti Slovenska. Do tancov boli 
zapojení aj rodičia. 

 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
    
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

Vernisáž na MÚ Rača 
12.-15.09.2012 

3 Pri príležitosti Račianskeho vinobrania koncert 
žiakov HO pripravili učitelia M. Brusnická a M. 
Kinčešová. 

Pásmo folklórnych tancov, 
Amfiteáter v Knižkovej 
doline 

18 Žiaci TO pod vedením Mgr. Dany Blahovej sa 
predstavili početnému publiku a ich vystúpenie 
poctili svojou prítomnosťou prezident SR Ivan 
Gašparovič a starosta MÚ Rača Peter Pilinský. 

Kultúrny program na vítaní 
novorodencov na MÚ 
Vajnory 
27.09.2012 

2 Hudobný program pripravili učiteľky ZUŠ p. 
uč. M. Kinčešová a p. uč. M. Hallonová 

60.výročie sídliska Krasňany 
29.09.2012 

15 Žiaci TO svojim programom prispeli k oslavám 
v ŠK Krasňany pod vedením p. uč. Dany 
Blahovej. 

Medzinárodná výtvarná 
súťaž Svet okolo nás, 15. 
ročník 
18.10.2012 

5 Výtvarná súťaž detí predškolského veku. Porota 
ocenila 6-ročnú žiačku Natáliu Hanzelovú 
z triedy akad. mal. M. Šimkovica. Jej dielo 
s názvom Horská krajina s indiánskym slnkom 
porota vybrala spomedzi 1707 prác a bolo 
umiestnené v Galérii mesta Prešov. 

Interpretačné kurzy komornej 
hry v ZUŠ J. Kowalského 
v Bratislave 
22.-29.10.2012 

12 Kurzov, ktoré viedli členovia Mucha Quartet, sa 
zúčastnili tri komorné zoskupenia a p. učiteľky 
M. Žáková, Ž. Košutzká a O. Duchová. Vysoká 
odborná a organizačná úroveň bola prínosom 
a inšpiráciou najmä v oblasti zdokonalenia 
súhry, výrazového, štýlového stvárnenia 
skladieb v komornej hre.  

Pietna spomienka 
Rača 
01.11.2012 

3 Kultúrnym programom obohatili pietnu 
spomienku pedagógovia školy: Mgr.art. 
Katarína Krčmárová, Milena Kinčešová a Mgr. 
Ulrich Ulmann. 

Portréty, koncertný cyklus 
hudby 20. A 21. Storočia 
v Malej sále Slovenskej 
filharmónie 
07.11.2012 

3 Alexandra Glebocká – klarinet, Petra Pálková 
a Alexandra Glebocká – husle, klavírny 
sprievod Mgr. art. Branko Ladič na spoločnom 
koncerte predniesli diela S. I. Glicka a I. 
Dibáka. Pedagogické vedenie Milan Baďo 
DiS.art. a PaedDr. Marta Žáková 



  

Prešporský Paganini, 16. 
Ročník súťaže mladých 
huslistov – Zichyho palác 
24.11.2012 

2 Školu reprezentovali žiaci Hana Luknárová 
a Tomáš Pálka z triedy PaedDr. M. Žákovej. 

Kultúrny program na vítaní 
novorodencov na MÚ Rača 
28.11.2012 

3 Hudobný program pripravili učiteľky ZUŠ 
PaedDr. M. Žáková, Mgr. V. Záhradníková 
a riaditeľ Mgr. U. Ulmann. 

Divertimento musicale – 
krajská súťažná prehliadka 
komornej a symfonickej 
hudby, Stredisko kultúry na 
vajnorskej ul. V Bratislave 
02.12.2012 

6 Školu reprezentovali triá: L. Gieratová, N. 
Gieratová, P. Ertl a A. Glebocká, A. Babjaková, 
P. Ertl. Pedagogické vedenie PaedDr. M. 
Žáková. 

Vianoce v meste – Tvorivé 
vianočné dielne, Justiho sieň 
Primaciálneho paláca 
09.12.2012 

2 Pedagógovia VO akad. mal. M. Šimkovic 
a PaedDr. M. Kučeráková  prezentovali práce 
žiakov a viedli tvorivé dielne. Záujemcov 
inšpirovali pri tvorbe vlastnoručne zhotovených 
darčekov. 

Tanečné vystúpenie na 
vianočných trhoch v Rači 
09.12.2012 

12 Žiaci TO spolu so súborom Vienok pred 
Nemeckým kultúrnym strediskom predviedli 
tance späté s ľudovými tradíciami 
predvianočného obdobia. Pedagogické vedenie 
Mgr. D. Blahová. 

Tanečný koncert, Domov 
dôchodcov Dúbravka 
13.12.2012 

15 Žiaci TO spríjemnili decembrové dopoludnie 
seniorom vianočne ladeným programom pod 
vedením Mgr. D. Blahovej. 

Vianočný koncert, Domov 
dôchodcov Rača 
18.12.2012 

12 Žiaci HO a TO predniesli vianočné zvyky 
Koledníkov z Rače a priniesli seniorom kúsok 
predvianočnej atmosféry. 

Vystúpenie na vianočnej 
akadémii vo Vajnoroch 
18.12.2012 

4 Žiaci HO z triedy M. Kinčešovej a M. 
Hallonevej vystúpili na slávnostnej akadémii. 

Hnúšťanský akord okresné 
kolo súťaže v hudobnej 
náuke, ZUŠ Vrbenského 
19.12.2012 

3 Žiaci H. Luknárová, K. Kožíková, J. Langová 
obsadili 2. Miesto. Pedagogické vedenie PhDr. 
O. Duchová. 

Vianočný program, Klub 
dôchodcov Slovnaft 
19.12.2012 

12 Adventné popoludnie seniorom spríjemnili žiaci 
TO pod vedením Mgr. Dany Blahovej. 

Účinkovanie na vianočných 
trhoch, Hviezdoslavovo 
námestie 
20.12.2012 

5 P. uč. Milan Baďo vystúpil so svojimi žiakmi 
v predvianočne ladenom programe. 

Vianočný koncert 
v Matičnom dome v Ivanke 
pri Dunaji 
22.12.2012 

4 Žiačky P. Glebocká a A. Glebocká účinkovali 
spolu s pedagógmi M. Baďom a K. 
Krčmárovou. 
 

Kultúrny program na 
vernisáži, MÚ Rača 
16.01.2013 

4 Vystúpili gitaristi D. Juračková, D. a S. 
Krištofičovci z triedy p.uč. M. Brusnickej 
a flautistka D. Juračková z triedy p.uč. M. 



  

Kinčešovej. 
Kultúrny program na vítaní 
novorodencov na MÚ 
Vajnory 
17.01.2013 

3 V hudobnom programe účinkovali žiaci z triedy 
p. uč. M. Kinčešovej a M. Hallonovej. 

Detská mapa sveta 2013 10 V celoslovenskom kole výtvarne súťaže 
organizovanej ICA získali pochvalný list 
s ocenením L. Burgerová, H. Kukuľová D. 
Merceková a M. Trpinová z triedy PaedDr. M. 
Kučerákovej a A. Dudášová a P. Fortunová 
z triedy akad. mal. M. Šimkovica. 

Kultúrny program k MDŽ 
Dom dôchodcov na 
Žarnovickej v Rači 
11.03.2013 

6 Žiaci Ho pripravili program pre dôchodcov. 

Koncertná prehliadka v hre 
na keyboarde, ZUŠ Hálkova 
13.03.2013 

2 Na 10. ročníku prehliadky sa predstavili V. 
Jánošová a F. Kubica z triedy p. uč. J. Hyžu.  

Krajská súťaž v komornej 
hre renesancie a baroka, ZUŠ 
J. Kowalského 
14. a 15. 03.2013 

9 Súťaže sa zúčastnili tri komorné zoskupenia: 
1. miesto v I. kat.: H. Luknárová, T. Pálka, M. 
Chovanec – ped. vedenie PhDr. O. Duchová 
a PaedDr. M. Žáková 
3. miesto v III. kat.: L. Gieratová, N. 
Gieratová, J Maršallová – ped. Vedenie D. 
Stašková DiS. art. A PaedDr. M. Žáková 
Čestné uznanie v I. kat.: J. Langová, M. 
Vančová, E. Zaťková – ped. Vedenie Mgr. Ž. 
Košutzká a PaedDr. M. Žáková 

Račianské srdce, Nemecký 
kultúrny dom Rača 
18.03.2013 

3 K slávnostnej atmosfére prispeli programom 
pedagógovia školy Mgr. art. K. Krčmárová 
a Mgr. art. B. Ladič. Medzi ocenenými bol aj 
náš  školník Ivan Brunovský. 

Hnúšťanský akord, 
Celoslovenská súťaž 
v premete Hudobná náuka, 
MsKS v Hnúšti 
16. – 19.03.2013 
 

3 Čestné uznanie získalo družstvo: J. Križan, K. 
Demeková a K. Vyskočová z triedy PhDr. O. 
Duchovej 

Bratislava pre všetkých 
20. – 21. 04. 2013 

62 Žiaci To vystúpili s pásmom folklórnych tancov 
a jarných hier na pódiu na Hlavnom námestí. 
Učitelia VO prezentovali výtvarné práce 
v stánku na Hl. námestí. V rámci podujatia 
Bratislava objektívom detí a mládeže boli práce 
žiakov vystavené v autobuse na 
Hviezdoslavovom námestí. Na koncertoch 
v Galérii mesta Bratislavy – v Pálffyho paláci, 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
a v Mirbachovom paláci sa predstavili žiaci 
HO. 

Schneiderova Trnava 9 Zlaté pásmo v sólovej hre na husliach: H. 



  

25.04.2013 Luknárová (ped. PaedDr. M. Žáková). 
Strieborné pásmo: T. Pálka (ped. M. Žáková) 
Zlaté pásmo v komornej hre: H. Luknárová, T. 
Pálka, M. Chovanec (ped. PaedDr. M. Žáková , 
PhDr. O. Duchová) 
Strieborné pásmo: L. Gieratová, N. Gieratová, 
J Maršallová (ped. PaedDr. M. Žáková, D. 
Stašková DiS. art. 
Bronzové pásmo: J. Langová, M. Vančová, E. 
Zaťková (ped. Mgr. Ž. Košutzká, PaedDr. M. 
Žáková) 

Stavanie mája, park J. M. 
Hurbana v Rači 
30.04.2013 

12 Tradičné stavanie mája obohatili folklórnym 
vystúpením žiaci TO (ped. Mgr. D. Blahová) 

Deň matiek , Kultúrne 
stredisko na Baničovej, 
Vajnory 
12.05.2013 

7 K oslavám prispeli hudobným programom žiaci 
p. uč. M. Kinčešovej a M. Hallonovej. 

Deň matiek, Klub dôchodcov 
v Krasňanskej besede 
13.05.2013 

8 Pedagógovia a žiaci v spoločnom koncert 
pozdravili seniorov. 

Jarný koncert pre seniorov, 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 
15.05.2013 

10 V spolupráci s bratislavským magistrátom 
Základné umelecké školy pripravili program, 
ktorý zostavil, prednesom prózy a umeleckým 
slovom obohatil riaditeľ ZUŠ Vrbenského Mgr. 
Ulrich Ulmann.   

Hľadá sa muzikálová hviezda 
ZUŠ Hálková 
25.05.2013 

1 Žiačka P. Glebocká z triedy  Mgr.art. K. 
Krčmárovej sa umiestnila na 4. mieste 
a získala čestné uznanie 

Bratislava objektívom detí 
a mládeže 

10 Žiačka P. Fortunová získala 2. miesto (ped. 
akad. mal. M. Šimkovic) 

Po stopách dávnych čias, 12. 
ročník regionálnej výtvarnej 
súťaže 
05.06.2013 

12 1. miesto – N. Gašparíková 
2. miesto – M. Molnárová 
z triedy PaedDr. M. Kučerákovej 

Medzinárodná súťaž J. 
Beliczayho, Komárno 
07.06.2013 

10 Zlaté pásmo I. kat. – kvinteto: S. Pokorná, P. 
Glebocká, D. Pokorná, V. Kovačičová, Mgr.art. 
B. Ladič (ped. Mgr. art. K. Kračmárová, Milan 
Baďo DiS. art., PaedDr. M. Žáková) 
Zlaté pásmo I. kat. – tiro: H. Luknárová, T. 
Pálka, M. Chovanec (ped. PhDr. O. Duchová, 
PaedDr. M. Žáková) 
Bronzové pásmo III. kat. – L. Gieratová, N. 
Gieratová, Mgr.art. B. Ladič (ped. PaedDr. M. 
Žáková) 

Naši tanečníci 
v Prezidentskom paláci 
21.06.2013 

12  V rámci otvorených dverí v záhrade prez. 
paláca žiaci TO predviedli detské tanečné hry 
a ľudové tance. (ped. Mgr. D. Blahová) 

Stretnutie talentovanej 
mládeže s primátorom 

3 Žiaci, ktorí úspešne reprezentovali mesto na 
medzinárodných a celoslovenských súťažiach: 



  

Bratislavy 
24.06.2013 

H. Luknárová, T. Pálka, M. Chovanec boli 
medzi ocenenými za ZUŠ Vrbenského. 

Budimírske studničky – 
výtvarná súťaž 

3 2. miesto získal žiak P. Hanzel z triedy akad. 
mal. M. Šimkovica 

 
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 

OZ Hudbou k srdcu  Finančná dotácia  od 
MÚ Rača– nákup 
violončiel 

Žiaci HO – hra na 
violončele 

II. 2013 – VI. 2013 

 
ZUŠ Vrbenského spolupracovala s OZ Hudbou k srdcu pri predkladaní projektu v jej 
obsahovej časti. Úspešnosť projektu umožnila nákup nástrojov pre nový odbor – hra na 
violončele. 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V sledovanom školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 
inšpekciou. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy v ZUŠ 
V školskom roku 2012/2013nebola 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 ( VO ): 2 
- triedy pre skupinové vyučovanie ( TO ): 1 
- triedy pre individuálne vyučovanie: 11 
- detašované triedy: 5 MŠ, 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 deň ). 
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. Podmienky v súvislosti s plnením školského 
vzdelávacieho programu a v súvislosti s vybavením školy učebnými pomôckami, vybavením 
tried a učební sú dostatočné. Technický stav klavírov vyžaduje opravy a ladenie. 
V školskom roku 2012/2013 boli vykonané  všetky zákonom stanovené odborné prehliadky, 
skúšky, pravidelné revízie a kontroly v budove ZUŠ. 
1. Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie 
2. Pravidelná revízia elektrických spotrebičov 
3. Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 
4. Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej 
5. Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia 



  

6. Pravidelná odborná  a skúška elektrickej inštalácie – plynová kotolňa 
7. Prehliadka rozvodových zariadení a opakovaná prehliadka elektrických spotrebičov 
8. Vykonanie kontroly prenos. hasiacich prístrojov 
9. Tlaková skúška požiarnej hadice 
10. Kontrola a meranie hydrodynamického tlaku požiarnych vodovodov 
11. Pravidelná odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 
12. Kontrola a čistenie komína alebo dymovodu 
13. Opakovaná kontrola hasiacich prístrojov 
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy pri kompletnej protipožiarnej kontrole 
v objekte ZUŠ Vrbenského 1 (2013) konštatoval: V kontrolovanom subjekte z hľadiska 
ochrany pred požiarmi neboli zistené žiadne nedostatky.                                                                                          
Výsledky ostatných revízií nekonštatovali nedostatky. 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2012 
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta. 
Schválený rozpočet na rok 2012/2013: 314.210 Eur 
- Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 767/2012 zo dňa 26.-27. 09. 2012 zmenu 
rozpočtu na rok 2012 – 333.010 Eur. 
- Posledný upravený rozpočet na rok 2012:  338.010 Eur. 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 
- Plánované: 29.900 Eur 
- Upravený ( skutočné vybrané ): 38.900 Eur 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške. 0 Eur   boli použité: - 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov: 
 Predseda Občianskeho združenia „Hudbou k srdcu“ pán Ing. Juraj Školník predložil správu 
o príjmoch a výdavkoch OZ. 
Analýza príjmov: 
- Príspevky rodičov: 2062 Eur 
- 2% FO:  327.15 
- 2% PO:  953.28 
Dotácie a granty: 870.00 
Iné príjmy:  1.20 
Stav pokladne: 75.56 
Spolu:   4286.86 Eur 
Všetky zdroje boli použité na podporu aktivít žiakov ZUŠ Vrbenského. 
Poznámka: V rozpočte pre školský rok 2012/2013 bola vytvorená rezerva 1300 Eur na nákup 
violončiel, ktorý sa bude realizovať v školskom roku 2013/2014. 
Analýza výdavkov: 
Účasť na súťažiach:  616,99 
Vystúpenia a prezentácie: 475,18 
Interné súťaže:  676,23 
Literatúra:   157,75 
Materiálová podpora:  294,01 
Nákup violončiel:  1300,00 
Prevádzka OZ:  180,97 
Sanovanie straty zo šk. roku 2011/2012: 371,38 
Spolu:    4072,51 
5.Iné finančné prostriedky: Škola nemala k dispozícii žiadne iné  finančné prostriedky. 
 



  

IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 
2012/2013 a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
1. Cieľ: podpora pedagógov v kontinuálnom vzdelávaní; účasti na seminároch, kurzoch 
a workshopoch 
Cieľ splnený: v školskom roku 2012/2013 boli podporené všetky účasti na ďalšom 
vzdelávaní PZ, ktoré prispeli ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
2. Cieľ: zavedenie nového predmetu – hra na violončele 
Cieľ splnený: v júni 2013 ZUŠ prijímala žiakov do nového odboru – hra na violončele. 
Vedenie školy a pedagóg hry na violončele Kristína Janičkovičová urobili nábor žiakov. 
Záujem žiakov o tento nástroj zvýšil aj koncert, ktorý violončelistka spolu s ďalšími 
violončelistkami mala v koncertnej sále ZUŠ Vrbenského. 
3. Cieľ: Založenie súboru 
Cieľ splnený: Nástrojové zloženie súboru tvorili husle, zobcové flauty a klarinet. 
Pedagogické vedenie – PaedDr. Marta Žáková. Možno konštatovať, že ciele boli naplnené – 
väčšinu žiakov hry v súbore oslovilo a motivovalo ich k ďalšiemu spoločnému hraniu, čo je 
predpokladom pre ďalší rozvoj súboru a jeho perspektívne začlenenie do koncertného života 
školy. 
4. Cieľ: zakúpenie počítačov (využitie IKT vo vyučovaní) 
Cieľ splnený: Škola zakúpila v decembri 2012 6 počítačov a pedagógovia dostali možnosť 
ich využitia vo vyučovacom procese a práci tried. učiteľa. Počet počítačov na ZUŠ 
v súčasnosti vyhovuje. Do budúcnosti počítame s intenzívnejšou prácou a získaním väčších 
počítačových zručnosti každého pedagóga. 
5. Cieľ: zakúpenie AsC agendy 
Cieľ splnený: S agendou škola pracuje od novembra 2012. Po zadaní podkladov AsC agenda 
uľahčuje administratívnu prácu školy, žiaci dostali vysvedčenia v tlačenej forme a uľahčilo sa 
spracovanie údajov pre Rezortný informačný systém MŠVVaŠ SR.  
 
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 
• disponovaný a kvalifikovaný pedagogický 
zbor, pedagógovia sa prezentujú verejnosti aj 
ako koncertné činní umelci 
• vysoké pracovné nasadenie 
• prezentácia školy na verejnosti (koncerty, 
kultúrne akcie 
• dobrá spolupráca so zriaďovateľom 
• vynikajúce výsledky žiakov strunového 
oddelenia 
• spolupráca TO s folklórnym súborom 
Vienok 
• komorná hra je na vysokej úrovni, 
každoročné sa žiaci ZUŠ na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach umiestňujú na 
popredných miestach 
• medziodborová spolupráca na škole 
• dobrá spolupráca s osobnosťami 
umeleckého života 

SLABÉ STRÁNKY 
• fluktuácia učiteľov z dôvodu lepšieho 
ohodnotenia na cirkevných alebo 
súkromných školách 
• nedostatok finančných prostriedkov na 
zakúpenie moderných vyučovacích pomôcok 
a obnovu a pravidelne ladenie hud. nástrojov 



  

PRÍLEŽITOSTI 
• spolupráca s MÚ Rača a Vajnory 
• podpora individuálnej prezentácie učiteľov 
• získavanie finančných prostriedkov 
z grantov a od sponzorov 
• zavedenie nového študijného odboru LDO 
a otvorenie štúdia nových nástrojov na ZUŠ 
• nadviazanie kontaktov s novými 
družobnými školami 
• medializácia a zviditeľňovanie školy 
 
 
 
 
 
 
 

RIZIKÁ 
• rozširovanie ponuky vzdelávania v meste, 
konkurencia menej kvalitných súkromných 
škôl 
• úbytok žiakov na základe zrušenia 
elokovaných pracovísk na MŠ 
• nedostatok finančného zabezpečenia 
neumožni skvalitnenie materiálno-
technického zabezpečenia školy 

 
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):   
1  Anna Sláviková – Cirkevné konzervatórium, Bratislava – odbor hra na klavíri (ped. A. 
Battyanyiová) 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí: 0 
 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva zameraná na psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole. 
 
2. Spolupráca školy 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Rodičia žiakov prostredníctvom dobrovoľných príspevkov a 2% z dani do OZ Hudbou k 
srdcu 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) 
 OZ - 4. decembra 2008 vzniklo pri ZUŠ Občianske združenie Hudbou k srdcu, ktorého 
členmi sú rodičia žiakov. Cieľom OZ je predovšetkým podpora umeleckého vzdelávania 
a kultúrneho rozvoja žiakov ZUŠ Vrbenského. 
RETEST – resocializačné stredisko pre drogovo závislých poskytuje pomoc pri úprave a 
čistení areálu ZUŠ, škola dáva možnosť kult. programov. 
2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
Spolupráca školy so zriaďovateľom – Magistrát hlavného mesta Bratislavy je na veľmi dobrej  
komunikačnej a organizačnej úrovni a škola dostáva maximálnu podporu zo strany 
zriaďovateľa.  



  

Miestny úrad Rača, Miestny úrad Vajnory, Kultúrna komisia MÚ Rača – priestorové 
zabezpečenie akcii ZUŠ. Škola poskytuje programy pri rôznych kultúrno-spoločenských 
akciách, stretnutiach, výročiach a oslavách. 
Klub dôchodcov na Kadnárovej ul. Klub dôchodcov a Domov dôchodcov v Rači – pravidelné 
stretávanie žiakov ZUŠ a príprava tematických programov pre seniorov. 
2.4 Iná spolupráca 
Konzervatórium v Bratislave -  účasť žiakov a pedagógov na metodických dňoch. 
Cirkevné konzervatórium v Bratislave - účasť žiakov a pedagógov na metodických dňoch. 
Spolupráca ZUŠ Vrbenského s ostatnými ZUŠ v Bratislave. 
 

 

 

 

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

umeleckej školy Eugena Suchoňa Batkova 2, Bratislava za školský rok 
2012/2013 

 
 
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): 
Mgr. art. Jana Nagy-Juhasz, ArtD., predseda RŠ, zástupca rodičov 
Izabela Pavlakovičová, podpredseda RŠ, zástupca rodičov 
Ing. Marta Čarnogurská, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa, poslanec MČ Dúbravka 
PaedDr. Silvia Klečáková, člen RŠ, zástupca rodičov 
Anna Kolenčiaková, člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
Ing. Blanka Kosseyová, člen RŠ, zástupca rodičov 
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD., člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Mgr. Barbora Nevřelová, člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Mgr. Jana Panáková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
PhDr. Helena Suchoňová, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
RNDr. Martin Zaťovič, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa, poslanec  
 



  

 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2012/2013    
Rada školy sa v priebehu školského roka stretla a vyjadrila k nižšie uvedeným materiálom: 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov 
b) návrhy na zavedenie študijných odborov a ich zameranie 
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 2012 a za rok 2012 
g) koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie 
h) informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení 

výchovno–vzdelávacieho procesu 
 
 
 
d) Iné poradné orgány na škole: 
Umelecká rada – pravidelné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné témy 
rokovaní: úprava organizácie vyučovacieho procesu, 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, kontrola kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, ocenenie prezentácie 
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 (k 15.09.2012 a k 30.06.2013): 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch  
Celkový počet žiakov k 15.09.2012    871 z toho: hudobný odbor (HO)  421 
      literárno-dramatický odbor (LDO)   40  
      tanečný odbor (TO)   180 
      výtvarný odbor (VO)   230 
 
Prípravné štúdium (PŠ) – HO, TO, VO – 128 z toho deti v materských školách (MŠ) 71 
 
Hudobný odbor PŠ       38 z toho v MŠ      

I. stupeň     277 z toho absolventi   16 
I. stupeň rozšírené štúdium      2 
II. stupeň       71 z toho absolventi   11 
Štúdium pre dospelých (ŠPD)    33 z toho absolventi   3 

  421 z toho absolventi   30 



  

 
Literárno-dramatický odbor   I. stupeň 40 z toho absolventi   7 
 
Tanečný odbor    PŠ  58 z toho v MŠ  44 

I. stupeň 104 z toho absolventi   0 
II. stupeň    11 z toho absolventi    2 
ŠPD      7 z toho absolventi   0 

180 z toho absolventi   2 
 
Výtvarný odbor     PŠ  32 z toho v MŠ  27 

I. stupeň 126 z toho absolventi   19 
II. stupeň     37 z toho absolventi  4 
ŠPD      5 z toho absolventi   0 

      230 z toho absolventi  23 
 
 
Celkový počet žiakov k 30.06.2013   857 z toho: hudobný odbor  417 
      literárno-dramatický odbor  38 
      tanečný odbor   169 
      výtvarný odbor   233 
 
Údaje o počte novoprijatých žiakov v školskom roku 2012/2013 – stav k 15.09.2012: 
prípravné štúdium: hudobný odbor  22 
   tanečný odbor  35 
   výtvarný odbor 23 
do ročníkov:  hudobný odbor   63 
  literárno-dramatický odbor 18 
  tanečný odbor   35 
  výtvarný odbor  47 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 28.06.2013: 
Prospeli s vyznamenaním:  HO  326 
     LDO    36 
     TO  112 
     VO  196 
Prospeli:    HO    51 
     LDO      2 
     TO      0 
     VO      0 
Neprospeli:            vo všetkých odboroch      0  
Spolu žiakov:      723  (+ 134 žiakov PŠ) = 857 žiakov 
 
 
III.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2013: 
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HO 38 37 18 17 0 

TO 3 3 2 0 0 

LDO 2 2 2 0 0 

VO 2 2 0 2 0 

iné 0 0 0 0 0 

Spolu: 45 44 22 19 0 

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov: 
Kariérový stupeň: 
Pedagogický zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania sa 
zaradí do týchto kariérových stupňov: 
a/ začínajúci pedagogický zamestnanec: 1 Bc. Zuzana Fabianová 
b/ samostatný pedagogický zamestnanec: 35 Zuzana Horváthová, Mgr. art. Monika Rahlová, 
Bc. Tímea Agszerová, Michaela Besedová, Ján Činčura, Michal Dávid, Tomáš Ďurček, Bc. 
Katarína Feňová, Katarína Filipovičová, Mariana Granecová, Mgr. art. Tomáš Horkavý, 
Bohumír Hrín, Bc. Jana Kačuriaková, Alena Klattová, Petr Kunz, Mgr. Viera Kunzová, Mgr. 
art. Pavol Kušík, Mgr. art. Aneta Kuzmová, Mgr. art. Aneta Lednická, Denisa Lehotská, 
Gertruda Lexmannová, Michal Matejka, DiS., Renata Pallayová, Dagmar Pecková, Anna 
Polakovičová, Jana Ružovičová, Monika Slováková, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Libor 
Zálesňák, Zdenka Zemková, Mgr. art. Henrieta Horáková, Mgr. Martina Burlasová, Alena 
Kováčiková, Ingrid Saňková, Vlasta Veletová  + 1 rodičovská dovolenka 
c/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou: 5 - Mgr. Jaroslava Beladičová, Mgr. 
Magdaléna Hrubá, Mgr. art. Ivan Kováčik, Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová 
d/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou: 3 – Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Mgr. 
art. Karin Lukáčová, ArtD., Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD. 
Kariérová pozícia: 
Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagóga na výkon špecializovaných alebo 
riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných 
kompetencií. 
a) pedagogický zamestnanec špecialista (triedny učiteľ, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, 
vedúci predmetovej komisie, koordinátor školského vzdelávacieho  programu, koordinátor 
prevencie): 
triedny učiteľ: Zuzana Horváthová, Mgr. art. Monika Rahlová, Mgr. art. Ivan Kováčik, Bc. 
Tímea Agszerová, Mgr. Jaroslava Beladičová, Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD., Michaela 
Besedová, Ján Činčura, Michal Dávid, Tomáš Ďurček, Bc. Zuzana Fabianová, Bc. Katarína 
Feňová, Katarína Filipovičová, Mariana Granecová, Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Mgr. 
art. Tomáš Horkavý, Mgr. Magdaléna Hrubá, Bohumír Hrín, Bc. Jana Kačuriaková, Alena 



  

Klattová, Petr Kunz, Mgr. art. Pavol Kušík, Mgr. art. Aneta Kuzmová, Mgr. art. Aneta 
Lednická, Denisa Lehotská, Gertruda Lexmannová, Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD., Michal 
Matejka, DiS., Renata Pallayová, Dagmar Pecková, Anna Polakovičová, Jana Ružovičová, 
Monika Slováková, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Libor Zálesňák, Zdenka Zemková, Mgr. art. 
Henrieta Horáková, Mgr. Martina Burlasová, Alena Kováčiková – 2 triedy, Ingrid Saňková – 
2 triedy, Vlasta Veletová – 2 triedy, Mgr. Barbora Nevřelová – 2 triedy, PaedDr. Melánia 
Musilová – 2 triedy - 43 
uvádzajúci pedagogický zamestnanec: 1 Mgr. art. Ivan Kováčik 
vedúci predmetových komisií: 
Mgr. art. Aneta Kuzmová – klavír a klavírny sprievod 
Mgr. art. Agneša Ujpálová – dychové a bicie nástroje 
Michaela Besedová  - strunové sláčikové a brnkacie nástroje 
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. -  spev, hudobná náuka, kompozícia, keyboard, akordeón, 
organ 
Mgr. Barbora Nevřelová – výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor 
Mgr. art. Ivan Kováčik – koordinátor školského vzdelávacieho programu 
b/ vedúci pedagogický zamestnanec (riaditeľ, štatutárny zástupca riaditeľa, pedagogický 
zástupca riaditeľa) 
štatutárny zástupca školy - riaditeľka školy: Zuzana Horváthová 
štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. art. Ivan Kováčik 
pedagogický zástupca riaditeľa: Mgr. art. Monika Rahlová 
• Mgr. art. Henrieta Horáková – ukončenie doplnkového pedagogického štúdia  
K 28.02.2013 bol rozviazaný pracovný pomer s Bc. Katarínou Feňovou 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania : 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 1 1 0 IX.2012 
Priebežné  0 0 0 0 
Aktualizačné 5 5 0 X. 2012 
Špecializačné inovačné 1 1 0 III.2013 
Špecializačné kvalifikačné 0 0 0 0 
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamestnancov 

0 0 0 0 

 
Vzdelávanie zamestnancov (absolvované školenia, semináre, kurzy a tvorivé dielne):  
29.10.2012 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Mgr. art. Aneta Kuzmová, 
Mgr. art. Monika Rahlová 
30.11.2012 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Mgr. art. Aneta Kuzmová, 
Mgr. art. Monika Rahlová 
05.12.2012 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Mgr. art. Aneta Kuzmová, 
Mgr. art. Monika Rahlová 
10.01.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Mgr. art. Aneta Kuzmová, 
Mgr. art. Monika Rahlová 



  

07.02.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, ZŠ Ostredkova, BA, účastník: Mgr. art. Aneta Kuzmová 
07.02.2013 „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov“ – 
aktualizačné vzdelávanie, MPC, ZŠ Beňovského, BA, účastník: Anna Polakovičová, Mgr. art. 
Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
12.02.2013 „Informačno-komunikačné   zručnosti   pedagogických   zamestnancov“ – 
aktualizačné vzdelávanie, MPC, ZŠ Beňovského, BA, účastník: Mgr. art. Aneta Kuzmová, 
Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková  
13.02.2013„Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, ukončenie programu, MPC, ZŠ Ostredkova, BA, účastník: Mgr. art. Aneta 
Kuzmová, Mgr. art. Monika Rahlová 
20.02.2013 „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov“ – 
aktualizačné vzdelávanie, MPC, ZŠ Beňovského, BA, účastník: Mgr. art. Aneta Kuzmová, 
Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
26.02.2013 „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov“ – 
aktualizačné vzdelávanie, MPC, ZŠ Beňovského, BA, účastník: Mgr. art. Aneta Kuzmová, 
Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
28.02.2013 „Excel v praxi“ – aktualizačné vzdelávanie, MPC, Spojená škola Mokrohájska, 
BA, účastník: Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová 
12.03.2013 „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov“ – 
aktualizačné vzdelávanie, MPC, ZŠ Beňovského, BA, účastník: Anna Polakovičová, Mgr. art. 
Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
13.03.2013 „Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov“ – 
aktualizačné vzdelávanie, ukončenie programu, MPC, ZŠ Beňovského, BA, účastník: Anna 
Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
15.03.2013 „Excel v praxi“ – aktualizačné vzdelávanie, MPC, Spojená škola Mokrohájska, 
BA, účastník: Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová  
18.03.2013 „Excel v praxi“ – aktualizačné vzdelávanie, MPC, Spojená škola Mokrohájska, 
BA, účastník: Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová 
20.03.2013 „Excel v praxi“ – aktualizačné vzdelávanie, MPC, Spojená škola Mokrohájska, 
BA, účastník: Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová 
25.03.2013 „Excel v praxi“ – aktualizačné vzdelávanie, MPC, Spojená škola Mokrohájska, 
BA, účastník: Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová 
26.03.2013 „Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy“ – 
inovačné vzdelávanie,  MPC, SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA, účastník: PaedDr. 
Melánia Musilová 
11.04.2013 „Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy“ – 
inovačné vzdelávanie,  MPC, SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA, účastník: PaedDr. 
Melánia Musilová 
17.05.2013 „Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy“ – 
inovačné vzdelávanie,  MPC, SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA, účastník: PaedDr. 
Melánia Musilová 
23.05.2013 „Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy“ – 
inovačné vzdelávanie,  MPC, SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA, účastník: PaedDr. 
Melánia Musilová 
12.06.2013 „Prezentácia a otvorené hodiny Veselej klavírnej školy Ágnes Lakos“ – 
metodický seminár, ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, BA, účastník: Renata Pallayová 
07. – 12.07.2013 „Umenie ako inšpirácia a potenciál pre vzdelávanie“ – aktualizačné 
vzdelávanie, Občianske združenie Šušľavá mušľa, Kňazský seminár Nitra, účastník: Mgr. art. 
Monika Rahlová 



  

15. – 17.07.2013 „Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa 
nových pedagogických dokumentov“, MPC, Vyhne, účastník: Mgr. art. Aneta Kuzmová 
14. – 16.08.2013 „Výtvarný plenér dospelých“, Hotelový komplex Bonums, Belušské Slatiny, 
účastník: Mgr. Barbora Nevřelová 
26. – 28.08.2013 „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  2012/2013 sa uskutočnilo vzdelávanie: 
Bc. Tímea Agszerová – HTF VŠMU, BA – hra na klavíri (2. ročník magisterského štúdia) – 
úspešné ukončenie 
Mgr. Jaroslava Beladičová – MPC, Ševčenkova ul. BA – prípravné atestačné vzdelávanie 
Bc. Zuzana Fabianová – HTF VŠMU, BA – hra na klavíri (1. ročník magisterského štúdia), 
adaptačné vzdelávanie 
Bc. Katarína Feňová – HTF VŠMU, BA – cirkevná hudba (2. ročník magisterského štúdia) – 
úspešné ukončenie 
Mgr. art. Henrieta Horáková – HTF VŠMU, BA – doplňujúce pedagogické štúdium (2. 
ročník) – úspešné ukončenie 
Mgr. Magdaléna Hrubá – UK, BA – UTV – odbor „Psychológia“ (2. ročník)  
Bc. Jana Kačuriaková – VŠMU, BA – hra na akordeóne (2. ročník magisterského štúdia) – 
úspešné ukončenie 
Mgr. art. Aneta Kuzmová – MPC, BA – program kontinuálneho vzdelávania Rozvíjanie 
emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, Informačno-komunikačné zručnosti 
pedagogických zamestnancov, Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a 
vzdelávaní – aktualizačné 
Mgr. art. Aneta Lednická – AU, BB – externé doktorandské štúdium, hra na husliach (4. 
ročník) 
PaedDr. Melánia Musilová – MPC, BA – program kontinuálneho vzdelávania Využitie 
grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy - inovačné 
Anna Polakovičová – MPC, BA – programy kontinuálneho vzdelávania Informačno-
komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Excel v 
praxi – aktualizačné 
Mgr. art. Monika Rahlová – MPC, BA – programy kontinuálneho vzdelávania Rozvíjanie 
emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, Umenie ako inšpirácia a potenciál pre 
vzdelávanie – aktualizačné 
Mgr. art. Agneša Ujpálová – MPC, BA – programy kontinuálneho vzdelávania Informačno-
komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Excel v 
praxi – aktualizačné 
Zdenka Zemková – MPC, BA – programy kontinuálneho vzdelávania Informačno-
komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – 
aktualizačné 
Ďalšie aktivity: 
Mgr. Magdaléna Hrubá – vypracovanie návrhu ŠVP pre predmety keltská harfa a klasická 
harfa, Štátny pedagogický ústav, BA 
Mgr. Barbora Nevřelová – členka predmetovej komisie pre výtvarnú výchovu a výchovu 
umením, Štátny pedagogický ústav, BA 
 
Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ: 
 



  

� PaedDr. Melánia Musilová – ocenenie primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 
Milanom Ftáčnikom ku Dňu učiteľov 

� Zdenka Zemková – ocenenie starostom MČ Bratislava – Dúbravka Jánom Sandtnerom ku 
Dňu učiteľov 

� Libor Zálesňák – „Učiteľ roka ZUŠ Eugena Suchoňa“ – ocenenie riaditeľkou školy 
� Gertruda Lexmannová – „Cena riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa za celoživotnú 

pedagogickú prácu“ – ocenenie riaditeľkou školy 
� Mgr. art. Aneta Lednická – čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou udelené 

primátorom hlavného mesta SR Bratislavy Milanom Ftáčnikom pri príležitosti oceňovania 
Talentovaná mládež 2012/2013 

 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) školy k 30.06.2013: 
 

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 

Eugena 
Suchoňa 

6 1 3 1 0 

 
Od decembra 2012 dlhodobá práceneschopnosť NZ – prijatie NZ na zastupovanie 
 
IV.  Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala ZUŠ Eugena Suchoňa 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 10.10.2012 

13 žiakov Koncert hudobného odboru 

Koncert a výstava 
výtvarných prác malých 
detí, Koncertná sála školy, 
17.10.2012 

28 žiakov Podujatie hudobného a výtvarného odboru 

Interný koncert, 
24.10.2012  

17 žiakov Koncert hudobného odboru 

Interný koncert, 
07.11.2012 

18 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Ján 
Činčura, Koncertná sála 
školy, 09.11.2012 

7 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 



  

Triedny koncert, Denisa 
Lehotská, Koncertná sála 
školy, 19.11.2012 

6 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. 
Jaroslava Beladičová, 
Koncertná sála školy, 
20.11.2012 

17 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Karin Lukáčová, ArtD., 
Koncertná sála školy, 
20.11.2012 

21 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 21.11.2012 

13 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Alena 
Klattová, Koncertná sála 
školy, 22.11.2012 

12 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. 
Magdaléna Hrubá, 
Koncertná sála školy, 
26.11.2012 

8 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Od nás pre Vás, Pálffyho 
palác, Zámocká ul., 
Bratislava, 27.12.2012 

25 žiakov Verejný koncert a výstava výtvarných prác, 
prezentácia hudobného a výtvarného odboru 

Triedny koncert, Michaela 
Besedová, Koncertná sála 
školy, 28.11.2012 

17 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Výchovné koncerty pre 
materské školy, Koncertná 
sála školy, 29.11.2012 

33 žiakov MŠ Damborského 36 detí 
MŠ Bazovského 13 detí 
MŠ Bilíkova 20 detí 
MŠ Švantnerova 30 detí 
MŠ Wonderland 42 detí 
Hudobný odbor, Tanečný odbor, Literárno-
dramatický odbor 

Triedny koncert, Zuzana 
Horváthová, Jana 
Ružovičová,  Koncertná 
sála školy, 29.11.2012 

17 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Aneta Kuzmová, 
Koncertná sála školy, 
30.11.2012 

10 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mariana 
Granecová, Koncertná sála 
školy, 03.12.2012 

8 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Dagmar 
Pecková, Koncertná sála 
školy, 03.12.2012 

6 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Gertruda 
Lexmannová, Koncertná 
sála školy, 04.12.2012 

10 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 



  

Triedny koncert, Anna 
Polakovičová, Koncertná 
sála školy, 04.12.2012 

12 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 05.12.2012  

11 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Ivan Kováčik, Koncertná 
sála školy, 06.12.2012 

9 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Katarína 
Filipovičová Koncertná 
sála školy, 07.12.2012 

12 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Aneta Lednická, 
Koncertná sála školy, 
10.12.2012 

16 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Zdenka 
Zemková, Koncertná sála 
školy, 10.12.2012 

16 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Agneša Ujpálová, 
Koncertná sála školy, 
11.12.2012 

15 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Koncert komornej hudby, 
Koncertná sála školy, 
12.12.2012 

59 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Bc. Jana 
Kačuriaková, Koncertná 
sála školy, 13.12.2012 

12 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. 
art. Henrieta Horáková, 
Divadelná sála školy, 
13.12.2012 

8 žiakov Vystúpenie literárno-dramatického odboru 

Triedny koncert, Renata 
Pallayová Koncertná sála 
školy, 14.12.2012 

8 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Monika 
Slováková, Koncertná sála 
školy, 17.12.2012 

13 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Vianočné svetlo pre 
všetkých, Kostol Ducha 
Svätého, Bratislava-
Dúbravka, 18.12.2012 

48 žiakov Vianočný koncert, Hudobný odbor, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Triedny koncert, Michal 
Dávid, Koncertná sála 
školy, 19.12.2012 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Libor 
Zálesňák, Koncertná sála 
školy, 15.01.2013 

16 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 



  

Triedny koncert, Mgr. art. 
Tomáš Horkavý, 
Koncertná sála školy, 
17.01.2013 

13 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Lukáš Borzík, ArtD., 
Koncertná sála školy, 
17.01.2013 

6 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Bc. 
Tímea Agszerová, 
Koncertná sála školy, 
18.01.2013  

8 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Michal 
Matejka, DiS., Mgr. art. 
Pavol Kušík, Koncertná 
sála školy, 21.01.2013 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Petr 
Kunz, Koncertná sála 
školy, 21.01.2013 

6 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Koncert populárnej hudby, 
Koncertná sála školy, 
06.02.2013 

9 
účinkujúcich 

Koncert hudobného, tanečného a výtvarného odboru, 
Detský folklórny súbor KLNKA 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 20.02.2012 

8 žiakov Koncert hudobného odboru 

Magistrát, hrady z pálenej 
hliny, 25.02.2013 

Žiaci 
výtvarného 
odboru 

Výroba hradov z pálenej hliny - darčeky pre hostí 
z Argentíny – Výtvarný odbor 

Triedny koncert, Dagmar 
Pecková, Koncertná sála 
školy, 26.02.2013  

6 žiakov Koncert hudobného odboru 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 27.02.2013 

18 žiakov Koncert hudobného odboru 

Koncert a výstava 
výtvarných prác 
najmenších z nás, 
Koncertná sála školy, 
13.03.2013 

54 žiakov Koncert a výstava – Hudobný odbor, Výtvarný odbor 

Triedny koncert, Zuzana 
Horváthová, Koncertná 
sála školy, 25.03.2013  

4 žiaci Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Jana 
Ružovičová, Koncertná 
sála školy, 04.04.2013 

8 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Karin Lukáčová, ArtD., 
Koncertná sála školy, 
08.04.2013 

18 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Výchovné koncerty 
v materských školách, 
09.04.2013 

18  žiakov Výchovné koncerty pre MŠ Ušiakova (82 detí), MŠ 
Sekurisova (70 detí),  Hudobný a tanečný odbor 



  

Výchovné koncerty, 
Koncertná sála školy, 
09.04.2013 

30 žiakov Výchovné koncerty pre MŠ Damborského (35 detí), 
MŠ Švantnerova (43 detí), MŠ Wonderland (22 detí), 
MŠ Bazovského (14 detí), Cirkevnú MŠ Bilíkova (40 
detí), Hudobný a tanečný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 10.04.2013 

36 žiakov Koncert hudobného odboru 

Výchovné koncerty 
v materských školách, 
16.04.2013 

20  žiakov Výchovné koncerty pre MŠ Cabanova (70 detí), MŠ 
Pri kríži (70 detí),  Hudobný a tanečný odbor 

Triedny koncert, Mgr. 
Jaroslava Beladičová, 
Koncertná sála školy, 
16.04.2013 

14 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Výchovné koncerty 
v materských školách, 
17.04.2013 

23  žiakov Výchovné koncerty pre MŠ Ožvoldíkova (72 detí), 
MŠ Pekníkova (27 detí),  Hudobný a tanečný odbor 

Koncert a výstava 
výtvarných prác žiakov II. 
stupňa a Štúdia pre 
dospelých, Koncertná sála 
školy, 17.04.2013 

20  žiakov Koncert a výstava – Hudobný odbor, Výtvarný odbor 

Triedny koncert, Alena 
Klattová, Koncertná sála 
školy, 18.04.2013 

10 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Jarný koncert, Domov 
jesene života, Hanulova 
ul., Bratislava, 23.04.2013 

11 žiakov Vystúpenie pre domov dôchodcov – Hudobný odbor, 
Literárno-dramatický odbor 

Čaro jarných tónov, 
Pálffyho palác, Zámocká 
47, 24.04.2013 

20 žiakov Verejný koncert a výstava výtvarných prác – 
Hudobný a výtvarný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Ivan Kováčik, Bohumír 
Hrín, Bc. Zuzana 
Fabianová, Koncertná sála 
školy, 25.04.2013 

16 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Aneta Lednická, 
Koncertná sála školy, 
30.04.2013 

9 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Tomáš 
Ďurček, Koncertná sála 
školy, 02.05.2013 

15 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Katarína 
Filipovičová, Koncertná 
sála školy, 03.05.2013 

14 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Michaela 
Besedová, Koncertná sála 
školy, 06.05.2013 

12 žiakov Koncert hudobného odboru 



  

Triedny koncert, Mgr. art. 
Agneša Ujpálová, 
Koncertná sála školy,  
07.05.2013 

19 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Bc. 
Tímea Agszerová, Michal 
Dávid, Koncertná sála 
školy,  10.05.2013 

13 žiakov Koncert hudobného odboru 

Priateľské stretnutie, Dom 
kultúry Dúbravka, 
15.05.2013 

169 
účinkujúcich  

Spoločné vystúpenie štyroch ZUŠ – Topoľčany, 
Brno, Pezinok, Bratislava – Hudobný, tanečný, 
výtvarný odbor, Detský folklórny súbor KLNKA 

Triedny koncert, Bc. Jana 
Kačuriaková, Koncertná 
sála školy,  16.05.2013 

12 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Monika 
Slováková, Koncertná sála 
školy,  20.05.2013 

17 žiakov Koncert hudobného odboru 

Dialógy s tancom, Dom 
kultúry Dúbravka, 
21.05.2013 

150 žiakov  Záverečné vystúpenie žiakov tanečného a literárno-
dramatického odboru školy – tanečný, výtvarný, 
literárno-dramatický odbor, Detský folklórny súbor 
KLNKA 

Koncert komornej hudby, 
Koncertná sála školy, 
22.05.2013 

20 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Gertruda 
Lexmannová, Koncertná 
sála školy, 24.05.2013 

15 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Zdenka 
Zemková, Koncertná sála 
školy, 27.05.2013 

21 žiakov Koncert hudobného odboru 

Žiaci a učitelia deťom, 
Amfiteáter na Valachovej 
ulici, 29.05.2013 

108 žiakov Vystúpenie žiakov a pedagógov hudobného 
a tanečného odboru, Detský folklórny súbor KLNKA, 
maľovanie v plenéri – výtvarný odbor 

Triedny koncert, Mariana 
Granecová, Koncertná sála 
školy, 30.05.2013 

13 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Renata 
Pallayová, Koncertná sála 
školy, 31.05.2013 

11 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Michal 
Matejka, DiS. a Mgr. art. 
Pavol Kušík, Koncertná 
sála školy, 03.06.2013 

15 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Libor 
Zálesňák, Koncertná sála 
školy, 04.06.2013 

15 žiakov Koncert hudobného odboru 

Koncert žiakov 
záverečných ročníkov, 
Koncertná sála školy, 
05.06.2013 

15 žiakov Koncert hudobného odboru 



  

Anabela Patkolová 
a hostia, Koncert žiakov 
záverečných ročníkov, 
Zichyho palác, 06.06.2013 

4 žiaci Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Tomáš Horkavý a Mgr. 
art. Lukáš Borzík, ArtD., 
Koncertná sála školy,  
06.06.2013 

22 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Ján 
Činčura, Koncertná sála 
školy,  07.06.2013 

12 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Denisa 
Lehotská, Koncertná sála 
školy, 10.06.2013 

9 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Petr 
Kunz, Koncertná sála 
školy,  11.06.2013 

9 žiakov Koncert hudobného odboru 

Výtvarná paleta, Galéria 
Villa Rustica, Dom kultúry 
Dúbravka, 12.06.2013 

45 žiakov Vernisáž k výstave prác žiakov výtvarného odboru, 
tanečný program na vernisáži – Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Koncert žiakov 
záverečných ročníkov, 
Koncertná sála školy, 
12.06.2013 

14 žiakov Koncert hudobného odboru 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Aneta Kuzmová, 
Koncertná sála školy,  
13.06.2013 

11 žiakov Koncert hudobného odboru 

Výstava žiakov 
záverečných ročníkov, 
Koncertná sála školy 
a výstavné priestory školy, 
14.06.2013 

23 žiakov Absolventské práce - Výtvarný odbor 

Triedny koncert, Mgr. 
Magdaléna Hrubá, 
Koncertná sála školy, 
17.06.2013 

9 žiakov Koncert hudobného odboru 

Slávnostné odovzdávanie 
vysvedčení žiakom 
záverečných ročníkov, 
Koncertná sála školy, 
26.06.2013 

8 žiakov Slávnostné odovzdávanie vysvedčení, program na 
podujatí – žiaci hudobného odboru  

 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 



  

Dni Bratislavy, Moskva, 
Ruská federácia, 01.-
02.09.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie na prezentácii kultúry hlavného 
mesta Bratislavy v Moskve (organizátor: Magistrát hl. 
mesta SR), Detský folklórny súbor KLNKA 

Hody, Bratislava-Lamač, 
02.09.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Výstava Lívie Karika 
a Anikó Simon, Dunajská 
Streda, 07.09.2012 

1 žiačka Výstava Lívie Karika a Anikó Simon, Hudobný odbor 

Majstrovstvá sveta 
v karate, Športová hala 
Pasienky, 11.09.2012 

40 žiakov Tanečné vystúpenie na otvorení podujatia, Detský 
folklórny súbor KLNKA 

Výročie Istrochemu, 
Kultúrne stredisko Rača, 
14.09.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Mravenec, medzinárodný 
folklórny festival, 
Kamenný Mlyn, Plavecký 
Štvrtok, 15.09.2012 

80 žiakov Tanečné vystúpenie na festivale, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Dúbravské hody, DK 
Dúbravka, 22.09.2012 

40 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 
 

XV. ročník medzinárodnej 
výtvarnej súťaže Bohúňova 
paleta, Dolný Kubín, 
25.09.2012 

20 žiakov Zaslanie výtvarných prác na súťaž. Pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – 
Výtvarný odbor 

XVI. Detský medzinárodný 
folklórny festival, Břeclav, 
Česká republika, 
30.09.2012 

40 žiakov Tanečné vystúpenie na festivale, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Súťaž pre propagáciu 
čítania – komiks, návrh na 
tričko, Prešov, 01.10.2012 

12 žiakov Zaslanie výtvarných prác – elektronickou formou, 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová – Výtvarný odbor 
 
Ocenení: Lucia Boriová, Sara Sýkorová 

Hudba nás spája, Spoločný 
koncert spriatelených ZUŠ, 
ZUŠ Ferenca Liszta, 
Štúrovo, 05.10.2012 

4 žiaci za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Otvárací koncert XX. ročníka Hudobných dní 
v Štúrove – Hudobný odbor, partnerská škola 

Svadba, Plavecký Štvrtok, 
13.10.2012 

12 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Hudobné vystúpenie pre 
seniorov, Kultúrne centrum 
Fontána, Bratislava, 
14.10.2012 

4 žiaci Podujatie organizované Kresťanskými dôchodcami na 
Slovensku z príležitosti mesiaca úcty k starším, 
Hudobný odbor 

10. výročie seniorskej 
tanečnej skupiny Orchidea, 
DK Ružinov, 16.10.2012 

10 žiačok Tanečný vstupy žiačok v rámci kultúrneho podujatia 
(organizátor: OZ Klub strieborných hláv) 

New Music for Kids, ZUŠ 
Júliusa Kowalského, 
Bratislava, 17.10.2012 

9 žiakov Výber skladieb na koncert súčasnej hudby Portréty 
v Slovenskej filharmónii, Hudobný odbor 



  

Astratalent, Praha, Česká 
republika, 21.10.2012 

10 žiakov Výtvarné práce elektronicky odoslané na 
medzinárodnú súťaž Astratalent – Výtvarný odbor 

Tanečné vystúpenie, Dom 
seniorov, Bratislava-
Lamač, 22.10.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Tanečné vystúpenie, Dom 
seniorov, Bratislava-
Lamač, 25.10.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Koncert súčasnej hudby 
Portréty, Slovenská 
filharmónia, 07.11.2012 

10 žiakov 
za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Koncert v rámci projektu ISCM New Music Days 
2012, Hudobný odbor 

Stužková slávnosť, City 
Hotel, Bratislava, 
11.11.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Galakoncert mladých 
talentov ZUŠ s Richardom 
Rikkonom, Zrkadlová sieň, 
Bratislava, 13.11.2012 

1 žiačka za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Galakoncert – Hudobný odbor 

Koncert k výročiu školy, 
Empírové divadlo, 
Hlohovec, 21.11.2012 

11 žiakov 
za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Slávnostný koncert k 60. výročiu založenia ZUŠ 
v Hlohovci, Hudobný odbor,  partnerská škola 

Spoločný koncert, Zlín-
Malenovice, Česká 
republika, 22.11.2012 

6 žiakov za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Spoločný koncert partnerských ZUŠ v Zlíne (ZUŠ 
Zlín-Malenovice, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava, 
ZUŠ Ladislava Mokrého, Topoľčany), Hudobný odbor 

Prešporský Paganini, 
Zichyho palác, Bratislava, 
24., 25.11.2012 

3 žiaci za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Súťaž v hre na husliach 
Viktória Žatková – ped. Anna Polakovičová 
Sára Ráčková – ped. Petr Kunz 
Anabela Patkolová – ped. Mgr. art. Aneta Lednická 

• 1. miesto – III. kategória (A. Patkolová) 
• Aneta Lednická – najlepší pedagóg 
Hudobný odbor 

Stužková slávnosť, City 
Hotel, Bratislava, 
24.11.2012 

10 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Audionahrávka, British 
International School, 
Bratislava, 03.12.2012 

1 žiak Audionahrávka pre potreby BIS, Hudobný odbor 



  

Dni Miloša Ruppeldta, 
ZUŠ Miloša Ruppeldta, 
Bratislava, 04.12.2012 

4 žiaci za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

4. ročník súťaže základných umeleckých škôl, sólová 
hra na drevených dychových nástrojoch  
 
Magdaléna Šmotláková – ped. Mgr. art. Agneša 
Ujpálová                  

• 1. miesto – II. kategória 
Hana Songová – ped. Mgr. Jaroslava Beladičová 

• 2. miesto – II. kategória 
Andrea Dvoržáková - ped. Mgr. art. Agneša Ujpálová                 

• Čestné uznanie – I. kategória 
Filip Dinuš – ped. Mgr. art. Tomáš Horkavý 

• Čestné uznanie – II. kategória 
Hudobný odbor 

Klavírny sprievod: Mgr. Viera Kunzová 
Mikulášsky kultúrny 
program, Nákupné centrum 
Centrál, Bratislava, 
05.12.2012 

31 žiakov 
za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Mikulášske hudobno-tanečné vystúpenie, Hudobný 
odbor, Detský folklórny súbor KLNKA 

Vernisáž obrazov insitnej 
maliarky Anny Kotvašovej, 
DK Dúbravka, 06.12.2012 

5 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Tanečné vystúpenie, 
Karloveské centrum 
kultúry, 07.12.2012 

25 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Stužková slávnosť, British 
International School, 
Bratislava, 07.12.2012 

1 žiak za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Vystúpenie v kultúrnom programe na stužkovej 
slávnosti pre BIS, Hudobný odbor 

Tanečné vystúpenie, KC 
Fontána, 08.12.2012 

20 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Výtvarné dielne, Justiho 
sieň, Bratislava, 
08.12.2012 

5 žiakov za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Detské vianočné výtvarné dielne – Justiho sieň, 
Primaciálny palác, Výtvarný odbor 

Mikulášske vystúpenie, ZŠ 
Alexandra Dubčeka, 
Bratislava, 08.12.2012 

22 žiakov Hudobno-tanečné vystúpenie pre deti s celiakiou, 
Hudobný odbor, Tanečný odbor 

Klnka a Slnečnica, DK 
Dúbravka, 13.12.2012 

100 žiakov Celovečerný program detského folklórneho súboru 
KLNKA a hostí z Piešťan 

Klnka a Slnečnica, DK 
Dúbravka, 14.12.2012 

100 žiakov Celovečerný program detského folklórneho súboru 
KLNKA a hostí z Piešťan 

Adventný benefičný 
koncert, Kino Lamač, 
14.12.2012 
 

6 žiakov za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa  

Hudobné vstupy na podujatí pre Domov sociálnych 
služieb Rozsutec, Hudobný odbor 

Predvianočný benefičný 
koncert, Zrkadlová sieň, 
15.12.2012 

1 žiačka za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Kultúrne podujatie organizované Spoločnosťou pre 
vedy a umenia v spolupráci s ubytovňou pre 
bezdomovcov RESOTY, Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, Hudobný odbor 



  

Vianočné zvyklosti, Stará 
tržnica, 15.12.2012 

50 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Srdcia pre všetkých, DK 
Dúbravka, 16.12.2012 

30 žiakov Tanečné vystúpenie Detského folklórneho súboru 
KLNKA na benefičnom koncerte pre Domov 
sociálnych služieb prof. Karola Matulaya (organizátor: 
Miestny úrad Dúbravka) 

Želaj si spolu s mestom, 
Zrkadlová sieň, Bratislava, 
19.12.2012 

1 žiačka za 
ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Koncert organizovaný hl. mestom na pomoc iným, 
Hudobný odbor  

Tanečné vystúpenie, 
Gymnázium, Hubeného ul., 
Bratislava, 19.12.2012 

12 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

The 1. international annual 
children painting festival, 
HONG KONG, Azia – 
China, 20.12.2012 

23 žiakov 
za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Zaslanie výtvarných prác na súťaž. Pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – 
Výtvarný odbor, ocenenie: Marcela Hyksova, PaedDr. 
Melánia Musilová – ocenenie za výbornú prácu 
organizátor: Promotion of young artists foundation 
 

Vianočné tanečné 
vystúpenie, Plavecký 
Štvrtok, 21.12.2012 

12 žiakov Tanečné vystúpenie Detského folklórneho súboru 
KLNKA na spoločnom podujatí s Folklórnym 
súborom Štvrtčan 

15. ročník bienále detskej 
výtvarnej súťaže, 
Rimavská Sobota, 
14.01.2013 

27 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Zaslanie výtvarných prác na súťaž. Pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – 
Výtvarný odbor 
 

Klnka a Slnečnica, Dom 
kultúry Dúbravka, 
23.01.2013 

100 
účinkujúcich 

Celovečerný program detského folklórneho súboru 
KLNKA a hostí z Piešťan - repríza 

Lekársky kongres, Senec, 
27.01.2013 

45 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Na ľudovú nôtu, Dom 
kultúry Dúbravka, 
30.01.2013 

30 žiakov Spoločné vystúpenie Detského folklórneho súboru 
KLNKA, Ľudovej hudby ZUŠ Ľudovíta Rajtera a 
Folklórneho súboru Štvrtčan 

Tanečné vystúpenie, Hotel 
Junior, Bratislava, 
02.02.2013 

25 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Moje miesto v dnešnom 
svete, Geografický ústav 
SAV, Bratislava, 
08.02.2013 

10 žiakov Zaslanie výtvarných prác na súťaž.  
Pochvalné listy 
Andrea Štorová, Lenka Škorupková, Lea Zimanová,  
Andrea Bečaverová, Stanislava Hudecová, Roman 
Zubák 

pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová 
Dominik Hába, Tereza Furdíková, Hana Vikárová, 
Filip Lupták 

pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová 



  

Amadeus 2013, Brno, 
Česká republika, 
08.02.2013 

1 žiačka XX. ročník medzinárodnej súťaže W.A. Mozarta pre 
mladých klaviristov do 11 rokov 

• Linda Vannayová, dôstojná reprezentácia, 
pedagóg: Alena Klattová 

INTERBEAUTY, 
Bratislava, 08. – 
09.02.2013 

1 žiačka 24. veľtrh kozmetiky – súťaž:  
Aplikácia na telo – Výtvarný odbor 

• Kristína Podskočová, 2. miesto 
      pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová 

Dúbravský ples, Dom 
kultúry  Dúbravka, 
09.02.2013 

30 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Vesmír očami detí, 
Hurbanovo, 12.02.2013 

22 žiakov Zaslanie výtvarných prác na súťaž. Pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – 
Výtvarný odbor 
Ocenení: Jakub Brondor, Michal Trnovský, Lucia 
Klčová, ped.: Mgr. Barbora Nevřelová 
Tamara Manczalová, ped.: PaedDr. Melánia Musilová 

Mudrochova paleta, 
Senica, 22.02.2013 
 

28 žiakov Zaslanie výtvarných prác na 17. ročník medzinárodnej 
súťaže detskej výtvarnej tvorby. Pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – 
Výtvarný odbor, získanie pamätného listu 

Tanečné vystúpenie pre 
krajanov z Argentíny, 
Primaciálny palác, 
Bratislava, 03.03.2013 

25 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí a prevzatie ocenenia 
„Krištáľové srdce“, Detský folklórny súbor KLNKA 
 

10. koncertná prehliadka 
žiakov bratislavských ZUŠ 
v hre na keyboarde, ZUŠ 
Hálkova, 13.03.2013 

1 žiak za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Koncertná prehliadka – Hudobný odbor 

Tanečné vystúpenie pre 
seniorov, Dom seniorov, 
Bratislava-Lamač, 
19.03.2013 

12 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Beseda so spisovateľom, 
Dom kultúry Dúbravka, 
20.03.2013 

6 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí organizovanom 
Maticou slovenskou, Detský folklórny súbor KLNKA 

Maľovaná ZUŠ-ka, Banská 
Bystrica, 20.03.2013 

21 žiakov Zaslanie výtvarných prác na súťaž. Pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – 
Výtvarný odbor 

Koncert učiteľov, Istra 
Centrum, 20.03.2013 

15 učiteľov 
za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Spoločný koncert učiteľov so ZUŠ Istrijská 
z Devínskej Novej Vsi – Hudobný odbor 

Čaro tónov medzi 
riadkami, Galéria Artotéka, 
21.03.2013 

14 žiakov Koncert v Mestskej knižnici v Bratislave – Hudobný 
odbor 

Koncert v ŠKO Žilina, 
21.03.2013 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

19. husľová dielňa 2013, žiačka Anabela Patkolová 
ako laureátka predchádzajúceho ročníka husľovej 
dielne, pedagóg: Mgr. art. Aneta Lednická – Hudobný 
odbor 



  

Dúbravské Veľkonočné 
trhy, Dom kultúry 
Dúbravka, 23.03.2013 

60 žiakov  Hudobno-tanečné vystúpenie – Hudobný a tanečný 
odbor, Detský folklórny súbor KLNKA 

Medzinárodný festival 
„AEDA Europa“, Pétfürdő, 
Maďarsko, 23., 24.03.2013 

45 žiakov Tanečné vystúpenia na festivale, zisk 2 Grand Prix 
v 2 kategóriách a Ceny primátora mesta Pétfürdő, 
Detský folklórny súbor KLNKA 

Filmovačka, Múzeum 
Dúbravky, 25.03.2013 

4 žiaci Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Bratislava, moje mesto, 
Mestská knižnica 
v Bratislave, 25.03.2013 

17 žiakov  Zaslanie výtvarných prác na súťaž. Pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – 
Výtvarný odbor 
Ocenení: Mahuliena Ďurecová, 2. miesto/2. kategória, 
Lenka Škorupková, čestné uznanie/3. kategória,  
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová 

Ocenenie primátorom hl. 
mesta Bratislavy Milanom 
Ftáčnikom, Primaciálny 
palác, 26.03.2013 

1 pedagóg Čestné uznanie PaedDr. Melánii Musilovej za 
významný podiel na rozvoji školstva Bratislavy pri 
príležitosti Dňa učiteľov 

Husľová súťaž Jána 
Levoslava Bellu, 
Kremnica, 06.04.2013 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

V. ročník husľovej súťaže;  
ocenená Anabela Patkolová v 4. kategórii v zlatom 
pásme, pedagóg: Mgr. art. Aneta Lednická – 
Hudobný odbor 

Oceňovanie učiteľov, 
Kultúrne centrum Fontána, 
08.04.2013 

32 žiakov Slávnostný program ku Dňu učiteľov, oceňovanie 
učiteľov starostom Mestskej časti Bratislava-
Dúbravka Jánom Sandtnerom – Hudobný odbor 
a Detský folklórny súbor KLNKA 
Ocenený pedagóg – Zdenka Zemková 

Slávik Slovenska, 
Koncertná sála školy, 
11.04.2013 

2 žiačky za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Obvodné kolo celoslovenskej súťaže v speve ľudovej 
piesne, Monika Bačíková, 1. miesto/2. kategória, 
pedagóg: Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. 

Tanečné vystúpenie, Dom 
umenia Piešťany, 
12.04.2013 

50 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Tanečné vystúpenie, 
Vodárenské múzeum, 
Bratislava, 20.04.2013 

45 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí pre Bratislavskú 
vodárenskú spoločnosť, Detský folklórny súbor 
KLNKA 

Bratislava pre všetkých, 
Dni otvorených dverí 
samosprávy hl. mesta SR 
Bratislavy,  
20., 21.04. 2013 

110 žiakov Vystúpenia žiakov školy na pódiu na Hlavnom 
námestí, v Zrkadlovej sieni, v Mirbachovom paláci a 
v Pálffyho paláci na Panskej ul.; Hudobný, výtvarný 
a literárno-dramatický odbor 
Súčasť podujatia – výtvarná súťaž „Bratislava očami 
detí a mládeže“ – odoslané výtvarné práce. 3. miesto: 
Kristína Podskočová, pedagóg: Mgr. Barbora 
Nevřelová 

Naši národní buditelia – 
Ľudovít Štúr a José Martí, 
Veľvyslanectvo Kubánskej 
republiky v Bratislave, 
24.04.2013 

43 žiakov Zaslanie výtvarných prác na 10. jubilejnú súťaž.  
Pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová – Výtvarný odbor 
Ocenení: Filip Lupták, Tereza Moravčíková, Matej 
Krempaský, Laura Šefčovič, Lucia Vallová, Andrej 
Šebo 



  

Šanca pre Modrý Dunaj 
2013, Tulcea, Rumunsko, 
24.04.2013 

4 žiaci Zaslanie výtvarných prác na medzinárodnú súťaž.  
Pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová – Výtvarný odbor 

Miss a boys, DK 
Vajnorská, Bratislava, 
24.04.2013 

30 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Schneiderova Trnava, 
Trnava, 25.04.2013 

1 žiak za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

XIII. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ – 2. kategória 
v sólovej hre na husliach, Marco Vontszemü, 
strieborné pásmo, pedagóg: Anna Polakovičová 

Stavanie mája, Vysoká pri 
Morave, 30.04.2013 

10 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Stavanie mája, Plavecký 
Štvrtok, 30.04.2013 

10 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Nitrianska lutna 2013, 
Nitra, 02.05.2013 

18 žiakov Zaslanie výtvarných prác na celoslovenskú súťaž pre 
ZUŠ. Pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. 
Melánia Musilová – Výtvarný odbor 

Dodek a Fónia, Koncertná 
sieň Dvorana Hudobnej 
a tanečnej fakulty Vysokej 
školy múzických umení, 
03.05.2013 

12 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Prezentácia projektu hudobnej veršovanej rozprávky 
študentov Hudobnej dielne VŠMU – Hudobný odbor; 
Príprava kulís pre predstavenie – žiaci výtvarného 
odboru, pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová 

Festival Dni Miloša 
Ruppeldta, Pálffyho palác, 
Zámocká 47, 11.05.2013 

3 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

2. ročník festivalu mladých interpretov – víťazov 
predchádzajúcich ročníkov súťaže Dni Miloša 
Ruppeldta, organizovaný ZUŠ Miloša Ruppeldta 
v Bratislave. 
Anna Lehotská, Maximilián Rada, pedagóg: Monika 
Slováková, Magdaléna Šmotláková, pedagóg: Mgr. 
art. Agneša Ujpálová – pamätné listy 

Vystúpenie žiakov ZUŠ 
Eugena Suchoňa ku Dňu 
matiek, Kultúrne centrum 
Fontána, 12.05.2013 

5 žiakov Koncert hudobného odboru 

Vystúpenie ku Dňu matiek, 
Dom kultúry Plavecký 
Štvrtok, 12.05.2013 

15 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Mojej mamičke, Dom 
kultúry Dúbravka, 
13.05.2013 

62 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Vystúpenie žiakov školy ku Dňu matiek – Hudobný 
a tanečný odbor, Detský folklórny súbor KLNKA 

Tanečné vystúpenie pre 
seniorov, Domov pri kríži, 
Bratislava, 15.05.2013 

12 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Tanečné vystúpenie pre 
seniorov, Dom seniorov, 
Bratislava-Lamač, 
16.05.2013 

10 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Majáles, Dom kultúry 
Záhorská Bystrica, 
18.05.2013 

35 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 



  

Farmárske dni, Sad Janka 
Kráľa, Bratislava,  
18., 19.05.2013 

45 žiakov Tanečné vystúpenia na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Vytvor pop rockovo 
jazzovú topánku, Košice, 
20.05.2013 

17 žiakov Zaslanie výtvarných prác na celoslovenskú výtvarnú 
súťaž pre ZUŠ. Pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, 
PaedDr. Melánia Musilová – Výtvarný odbor 
Eva Polgáryová – 3. miesto/II. kategória, Kristína 
Jakubová – 3. miesto/III. kategória, ped.: Mgr. 
Barbora Nevřelová 

Tanečné vystúpenia pre 
Veľvyslanectvo SR vo 
Švédsku, Stockholm, 22., 
23.05.2013 

10 žiakov Prezentácia slovenskej ľudovej kultúry, Detský 
folklórny súbor KLNKA 

Deň rodiny, Nákupné 
centrum AVION, 
Bratislava, 25.05.2013 

25 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Festival Matice slovenskej, 
Devínska Nová Ves, 
26.05.2013 

40 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Program ku Dňu detí, Dom 
kultúry Dúbravka, 
31.05.2013 

12 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Tanečný večer, Istra 
Centrum, Devínska Nová 
Ves, 31.05.2013 

2 žiačky Tanečné vystúpenie žiačok tanečného odboru na 
podujatí organizovanom ZUŠ, Istrijská ul., DNV 

Senecká dúha 2013, Senec, 
31.05.2013 

8 žiakov Účasť žiakov tanečného odboru na tanečnej súťaži; 
zisk 2. miesta v kategórii Dospelí/Scénický tanec, 
pedagóg: Vlasta Veletová 

Program ku Dňu detí, Láb, 
01.06.2013 

15 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Slávik Slovenska, ZUŠ 
Exnárova ul., Bratislava, 
06.06.2013 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Krajské kolo celoslovenskej súťaže v speve ľudovej 
piesne. Cena poroty – Monika Bačíková, pedagóg: 
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. 

Tanečné vystúpenie pre 
Hniezdo záchrany, 
Fedákova ul., Bratislava, 
07.06.2013 

10 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Otvorenie Dúbravského 
kultúrneho leta, Amfiteáter 
na Valachovej ul., 
13.06.2013 

38 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Hudobno-tanečné vystúpenie žiakov hudobného 
a tanečného odboru, Detský folklórny súbor KLNKA 

Talent roka, Amfiteáter na 
Valachovej ul., Bratislava, 
14.06.2013 

50 žiakov 
 
 
2 žiačky za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Tanečné vystúpenie na podujatí – oceňovaní 
talentovanej mládeže starostom Dúbravky Jánom 
Sandtnerom – Detský folklórny súbor KLNKA  
Ocenenie talentovaných žiakov starostom Dúbravky 
Jana Kosseyová – ped.: Mariana Granecová, 
Magdaléna Šmotláková – ped.: Mgr. art. Agneša 
Ujpálová 



  

Umelecký workshop, 
Kníhkupectvo u Bandiho, 
Bratislava, 18.06.2013 

20 žiakov Účasť na vzdelávacom podujatí – žiaci výtvarného 
odboru  

Deň otvorených dverí 
prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča, Prezidentská 
záhrada, 21.06.2013 

27 žiakov Vystúpenie žiakov tanečného odboru na podujatí 

Medzinárodný festival 
detských folklórnych 
súborov, Hviezdoslavovo 
námestie, Dom kultúry 
Zrkadlový Háj, Bratislava, 
21. – 23.06.2013 

50 žiakov 4 tanečné vystúpenia na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Tanečné vystúpenie, 
Smolinské, 22.06.2013 

18 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Talentovaná mládež 
2012/2013, Primaciálny 
palác, 24.06.2013 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom hl. 
mesta SR Bratislavy Milanom Ftáčnikom.  
Ocenená – Anabela Patkolová 
Čestné uznanie Mgr. art. Anete Lednickej (pedagóg) 
za výborné výsledky práce s mládežou 

Tanečná akadémia strednej 
školy, Bratislava, 
26.06.2013 

4 žiaci Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Svadba, Devínska Nová 
Ves, 29.06.2013 

18 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí, Detský folklórny 
súbor KLNKA 

Toto je moje Mexiko, 
Veľvyslanectvo Mexika vo 
Viedni, 10.07.2013 

20 žiakov Zaslanie výtvarných prác na súťaž This is my Mexico. 
Pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová – Výtvarný odbor 

XVII. južnoslovenské 
detské a mládežnícke 
folklórne slávnosti, 
Dulovce, 27., 28.07.2013 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Hody, Plavecký Štvrtok, 
17.08.2013 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS Klnka na podujatí 

Festidanza Trujillo 2013, 
XVI. ročník 
medzinárodného festivalu 
ľudových tancov, PERU, 
18. – 30.08.2013 

30 žiakov 15 tanečných vystúpení DFS Klnka na podujatí 

 
Škola je zapojená do projektov 
 



  

Mladí klaviristi 2012,   
Koncertná sála školy, 
14.,15.11.2012 

72 účastníkov 8. ročník celoslovenskej súťaže 
Mladí klaviristi 2012, klavírna 
súťaž zaradená do EMCY 
(Európska únia hudobných 
súťaží pre mladých) 
Ema Elizabeth Mišunová 
- Cena najmladšieho účastníka 
- Čestné uznanie – I. kategória 
ped: Mgr. art. Aneta Kuzmová  
Mária Rašková 
- 3. miesto  - II. kategória 
ped: Alena Klattová 
Linda Vannayová 
- Cena rodiny Eugena Suchoňa 
za najlepšie predvedenie 
skladby Eugena Suchoňa 
- 2. miesto  - IV. kategória 
ped: Alena Klattová 
Hudobný odbor 

 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
V školskom roku 2012/2013 bola vykonaná finančná kontrola v čase od 18.09.2012 do 
09.10.2012 so záverom:  
1. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Opatrenie k bodu: 
1. dodržiavať zákon č. 431/2002 Z.z. § 6 a § 10 o účtovníctve v znení neskorších predpisov  
1.1. vydokladovať k faktúram popisy vykonaných prác a počty odpracovaných hodín  
Zodp. riaditeľ Termín: od 16.10.2012, úloha trvalá 
1.2. zosúladiť účtovné záznamy v knihe dodávateľských faktúr, na platobných poukazoch,  
záznamoch o úhradách s údajmi uvedenými na faktúrach 
Zodp. účtovníčka Termín: od 16.10.2012, úloha trvalá 
2. určiť zodpovedných zamestnancov: 
Opatrenia k vyššie uvedenému bodu: 
1.1. Písomné upozornenie voči všetkým zazmluvneným dodávateľom ZUŠ Eugena Suchoňa 
vystavujúcich mesačnú fakturáciu za dodané práce a služby.   
1.2. Písomné upozornenie voči zamestnancovi – účtovníčke. 
 
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 rámci týždňa aj dvaja či traja pedagógovia. 



  

Vyučovanie v materských školách bolo ku dňu 30.06.2013 ukončené z dôvodov vzniku 
neprimeranej administratívnej záťaže spojenej s vedením elokovaných pracovísk 
a v počiatočnom štádiu aj s nepochopením alebo neznalosťou výkladu problematiky 
elokovaných pracovísk zo strany riaditeliek materských škôl. Očakávaným dopadom bude 
zníženie počtu žiakov školy o cca 70, čo vytvára príležitosť získať žiakov do prípravného 
alebo základného štúdia priamo v budove na Batkovej ul. 
Cieľom je hľadať ďalšie priestorové možnosti v rámci budovy školy pre výchovno-vzdelávací 
proces vzhľadom na veľký záujem o štúdium na ZUŠ Eugena Suchoňa. V riešení naďalej 
ostáva vjazd motorových vozidiel do areálu školy.  
 
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. 
 

 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení v zmysle § 2 ods. 7 písm. m) vyhlášky č. 
9/2006 Z.z.: 
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov: 
Školský rok 2012/2013 
Rozpočet na rok 2012     541 520,00 
Bežné výdavky     541 520,00 
Kapitálové výdavky                                       0 
Rozpočet na rok 2013     572 718,00  
Bežné výdavky     572 718,00 
Kapitálové výdavky                                       0 
Rozpočty z rokov 2012 a 2013 prepočítané na školský rok 2012/2013  
541 520 : 12 = 45 126/1 mesiac x 4 mesiace = 180 504,00 
572 718 : 12 = 47 727/1 mesiac x 8 mesiacov = 381 812,00 
za školský rok 2012/2013    562 316,00 
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. 2012        34 120,00 
Príspevky I. – VI. 2013        39 380,00  
Spolu za školský rok 2012/2013       73 500,00 
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít 
XI. 2012              1 890,80 
III. 2013              1 418,00 
VI. 2013              1 418,00 
Spolu za školský rok 2012/2013                  4 726,80 
Spôsob použitia: 
630 001               224,00 



  

633 004                                   1 240,29 
633 005                                        37,00 
633 006             1 698,61 
633 009             1 526,90 
Spolu za školský rok 2012/2013                               4 726,80 
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      
Dotácia zo ŠR na 5%-né zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov a zvýšenie 
o hodnotu zodpovedajúcu 5%-tám tarifných platov nepedagogických zamestnancov (osobný 
príplatok) 
Marec        1 217 
Apríl        2 334 
Jún        3 015 
Júl        1 195 
Spolu:        7 76 
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 údržby materiálno-technického vybavenia školy.  
Úlohy: 
1.1 Budova nie je zabezpečená voči prístupu ďalších cudzích osôb (budova je 
nezabezpečená vrátnikom) – Zvýšiť bezpečnosť  osôb (pedagógov a žiakov) a majetku 
nachádzajúceho sa v priestoroch ZUŠ. 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 pre vyučovací proces. 
Termín kontroly: školský rok 2011/2012 
Termín splnenia: školský rok 2012/2013 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: naďalej hľadanie možností rozšírenia vyučovacích priestorov 
 
1.3 Vysoká nákladnosť údržby nástrojového vybavenia školy – Zabezpečiť finančné 
zdroje a efektivitu ich vynaloženia na nákup nových hudobných nástrojov a opravu už 
existujúcich v spolupráci s občianskym združením pri ZUŠ Eugena Suchoňa, nadáciami, 
individuálnymi sponzormi a z rozpočtu školy. 
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 hry na niektorých nástrojoch a predmetov 
(hra na gitare) - Zabezpečiť 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: splnené, k 30.06.2013 plne kvalifikovaný pedagogický zbor 
 
2.2 Nízke finančné ohodnotenie nadštandardných aktivít učiteľov - Snaha o navýšenie 
finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa pre adekvátne finančné ohodnotenie 
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: čiastočne splnené, úloha trvá, naďalej hľadať finančné prostriedky na 
ohodnotenie učiteľov 
 
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: nárast odbornej kompetentnosti pedagógov, 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 
Udržať kvalitu a rozsah poskytovaného umeleckého vzdelania. 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha   
Zodpovední: riaditeľ a všetci pedagogickí zamestnanci 
Vyhodnotenie: úloha trvalá, pre školský rok 2012/2013 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 Rozšírenie existujúcich skupinových telies zložených zo žiakov aj pedagógov školy - 
Motivovať 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 2012/2013 splnené - vytvorenie nových telies 
 
3.2 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 splnená 
 
ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave si udržala v školskom roku 2012/2013 
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 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 Mladí klaviristi v spolupráci s MŠVVaŠ SR 
� Ústretovosť vedenia školy ku riešeniu problémov voči žiakom, rodičom a zamestnancom 
� Vysoká kvalita a kvantita verejnej prezentácie a aktivít školy vo všetkých umeleckých 

odboroch (hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný) na pôde školy aj mimo 
školy 

� Spolupráca s Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka 
� Spolupráca s rôznymi inštitúciami (MŠVVaŠ SR, Obvodný úrad v Bratislave, 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 ZLÍN-Malenovice, 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 PŠaV 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: neustále hľadanie nových priestorov 
� Nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie niektorých nástrojov a predmetov 

Návrhy a opatrenia: splnené 
� 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 o danej problematike  

 
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 zdravia a 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: 
- Patrik Jóža, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava, 

pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová  



  

- Kristína Halušťoková, Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Bratislava, 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová  

- Tomáš Božek, Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Dražovská cesta 4, 
Nitra, učiteľstvo predmetov výtvarné umenie/hudobné umenie, pedagóg: Mgr. Barbora 
Nevřelová  

- Alena Blažíčková, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 
Bratislava, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová  

- Hana Songová, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, hra na priečnej flaute, pedagóg: 
Mgr. Jaroslava Beladičová  

- Karolína Labošová, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, hra na violončele, pedagóg: 
Michaela Besedová  

- Zuzana Kováčiková, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava, 
tanec, pedagóg: Alena Kováčiková  

- Radoslav Bédi, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, Cirkevné konzervatórium, 
Beňadická 16, Bratislava, hra na bicích nástrojoch, pedagóg: Michal Dávid 

- Zuzana Krajčovičová, Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta, 
Bratislava, študijný program Dramaturgia a manažment hudobného umenia, pedagóg: 
Renata Pallayová, Zdenka Zemková 

 
 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  
 
ZUŠ Eugena Suchoňa zabezpečuje psychohygienické podmienky vyučovania kontrolou 
dodržiavania presného rozvrhu hodín vrátane prestávok. V školskom poriadku sa žiakom 
ukladá povinnosť prichádzať na vyučovanie v dostatočnom časovom predstihu a pedagógom 
prichádzať na vyučovanie 15 minút vopred. Pedagogickí zamestnanci, ktorí majú záujem, sa 
zúčastňujú v rámci kontinuálneho vzdelávania programov týkajúcich sa psychohygieny práce. 
 
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 
- Obvodný úrad v  Bratislave – odbor školstva - 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 

- 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 (Deň otvorených dverí 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 (Vianočné trhy, Bratislava pre všetkých 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 
- Jednota dôchodcov na Slovensku, Náruč záchrany, Matica slovenská, Združenie na 

pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, 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 
  
��������  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka Karloveská 3, Bratislava za školský 
rok 2012/2013 

 
I. Základné informácie o škole: 

 
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  
web stránka školy: 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:  
 

Bc. Marta Jurkovičová – predseda RŠ – delegovaná Uznesením MZ hl. m. SR Bratislavy 
č. 679/2012 zo dňa 27. 28. 06. 2012. 
Ing. Peter Lenč – delegovaný Uznesením MZ 
Mgr. Jakub Bednárik – delegovaný Uznesením MZ 
doc. Daniel Buranovský ArtD. – delegovaný Uznesením MZ 
Ing. Jana Kopačková - rodič 
Terézia Boledovičová - rodič 
Gita Tilandyová - rodič 
Mgr. Ing. Mário Dubaň - rodič 
Mgr. Ľubomír Današ - učiteľ 
Mgr. art. Viliam Gräffinger - učiteľ 
Iveta Juríčková – THP zamestnanec 

 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2012/2013: 

19. september 2012: 



  

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy. 
Program:   Predstavenie volených a delegovaných členov RŠ 

Štatút R 
Voľba predsedu RŠ 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v šk. roku 2011/2012 
Školského vzdelávacieho programu – pokračovanie reformy v 6. ročníku 

21.februára 2013: 
Program: Správa o hospodárení školy za rok 2012 
                  Informácia o pripravovaných kultúrnych podujatiach žiakov ZUŠ v II. 
polroku  
        

d) Iné poradné orgány riaditeľa školy: 
 
Umelecká rada (vedenie školy, vedúci predmetových komisií, predseda odborov) 
Termíny zasadaní, základné témy rokovania: 
 
1. zasadnutie 26. 9. 2012 
- Plán práce UK, termíny zasadnutí UR; 
- Návrhy a podnety k plánu práce školy a činnosti školy; 
- „Školský vzdelávací program“ – úpravy; 
- Cimbalová súťaž; 
- Náplň práce vedúcich PK; 
- Plán kontinuálneho vzdelávania; 
- Štruktúra kariérových pozícií – uvádzajúci a uvádzaní učitelia; 
2. zasadnutie 16. 1. 2013  
- Hodnotenie výsledkov školy a činnosti jednotlivých PK za I. polrok; 
- Hodnotenie zamestnancov; 
- Kontrola prípravy žiakov na prijímacie pohovory na stredné a vysoké školy s umeleckým  
   zameraním; 
3. zasadnutie 12. 6. 2013  
- Hodnotenie činnosti jednotlivých PK; 
- Hodnotenie úrovne žiakov s rozšíreným vyučovaním; 
- Hodnotenie postupových a absolventských skúšok; 
- Príprava nového školského roka – personálne zabezpečenie, výročie školy; 
 
Pedagogická rada 
Termíny zasadaní, základné témy zasadania: 
 
1. Pedagogická rada 26. 8. 2012 
- 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 i.); 
Pokyny vedúcim PK  k výkazom žiakov, rozvrhom, triednej dokumentácii, kontrola úväzkov; 
Hodnotenie učiteľov – uzavretie pohovorov; 
Štruktúra kariérových pozícií; 
Plán kontinuálneho vzdelávania; 
 
2. Pedagogická rada 12. 9. 2012 
- Plán práce školy a plán činnosti školy; 



  

-Kontrola platenia príspevkov žiakov na úhradu nákladov na štúdium 
-Kontrola dochádzky žiakov na HN, individuálne žiadosti o štúdium HN; 
-Inventarizácia majetku; 
 
3. Pedagogická rada 21. 11. 2012 
- Klasifikácia – konferenčné prípady; 
- Nadčasová práca, plán dovoleniek vypracovaný a záväzný pre učiteľov; 
- Príprava Celoslovenskej prehliadky v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ; 
- Kontrola prípravy žiakov na prijímacie skúšky; 
 
4. Pedagogická rada 23. 1. 2013 
-Klasifikácia žiakov v I. polroku; 
-Pokyny k polročnému vysvedčeniu; 
-Úväzky na 2. polrok; 
-Poklady o činnosti školy (webová stránka školy); 
-Spresnenie aktivít na 2. polrok (plánované koncerty, podujatia, súťaže,); 
 
5. Slávnostná pedagogická rada 27. 3. 2013 
-Deň učiteľov – ocenenie učiteľov; 
- Informácie o zabezpečení podujatia „Bratislava pre všetkých“; 
 
6. Pedagogická rada 24. 4. 2013 
-Konferenčné prípady; 
-Kontrola dochádzky na hodiny HN, informácia pedagógov HN o žiakoch s individuálnym  
  štúdiom HN; 
-Dodržiavanie pokynov vedenia školy; 
-Kontrola platenia príspevkov na úhradu nákladov žiakov na štúdium; 
-Príprava s pokynmi na prijímacie skúšky nových žiakov 
 
7. Pedagogická rada 19. 6.  2013 
- Klasifikácia; 
- Podklady k správe o činnosti školy; 
- Školský vzdelávací program, učebné osnovy pre 6. ročník; 
- Pokyny k záveru školského roka (vysvedčenia, triedna dokumentácia); 
 
8. Pedagogická rada 1.7.  2013 
- Hodnotenie činnosti všetkých odborov a oddelení vedúcimi predmetových komisií;  
- Prerokovanie správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch školy; 
- Úlohy a pokyny k záveru školského roka; 
 
II. Údaje o žiakoch školy: 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch: 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2012 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD)  
 
Prípravné štúdium spolu:   150    z toho deti MŠ: 35 
z toho  HO    103     HO             28 
 TO      42     TO               7 
 LDO        5     LDO               0 
 



  

Počet žiakov  spolu: I.st.    roz.    II.st.    rozš.    ŠPD:   
Hudobný odbor: 870 602      5        164        6 93 
Tanečný odbor:  265 205     0            40         0        20 
Lit.- dramat.odbor: 204 152      0            43         0           9 
Výtvarný odbor: 345     297      0           43         0           5  
Spolu :             1684    1256       5       290        6        127 
Spolu stav žiakov k 15. 09. 2012  -   1834 
Podľa výkazu o počte žiakov k 30. 06. 2013 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
 
Prípravné štúdium spolu:   167    z toho deti MŠ: 35 
z toho     HO    104       HO             28 
    TO      54       TO               7 
    LDO        6       LDO               0 
              VO                                           3       VO    0 
 
Počet žiakov  spolu: I.st.   roz.   II.st.   rozš.    ŠPD    z toho absol. I.st. II.st. ŠPD 
 
Hudobný odbor: 842 590     5       156        6       85       108       35 6                
Tanečný odbor: 234 190     0         31         0       13      67   5
 0 
Lit.- dramat.odbor: 178 132     0         38         0         8     42   6 0 
Výtvarný odbor: 342    294     0         44         0         4     65   8 0 
spolu:             1596     1206     5      269         6      110   282   54 6 
 
Spolu stav žiakov k 30. 06. 2013    1763 
 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012: 
     PŠ  do ročníkov 
Hudobný odbor   73  170 
Tanečný odbor   42    55 
Literárno dramatický odbor    5    33 
Výtvarný odbor      0    95  
spolu:     120  353 
 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie v 28. 6. 2013: 

 
 I. st. PV P N II. st. PV P N ŠPD PV P N
     
HO 595 477 99 19 162 140 20 2 85 79 5 1 

 
TO 190 189 1 0 31 31 0 0 13 11 2 0 

 
LDO 132 127 5 0 38 34 4 0 8 8 0 0

  
VO 294 294 0 0 44 44 0 0 4 4 0 0 

 
Spolu 1211 1087 105 19 275 249 24 2          110 102 7 1 

 
Prospelo s vyznamenaním: 1438 žiakov 
Prospelo:   136 žiakov 

Neklasifikovaní:  22 žiakov ( z toho zo zdravotných dôvodov 4 žiaci) 
 



  

Spolu :    1596 žiakov (bez PŠ) 
 

Vyhodnotenie a komentár 
Do klasifikácie žiakov nie sú započítaní žiaci prípravného štúdia, ktorí 

nedostávajú vysvedčenie, ale iba Potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia, preto nie 
sú klasifikovaní. Prevažná väčšina žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka v sledovanom školskom 

roku prospela s vyznamenaním (1438), prospelo 136 žiakov, 22 žiakov 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 ich zameranie: 
 
 V uplynulom školskom roku ZUŠ Jozefa Kresánka neotvárala, ani nerušila 
žiadne študijné odbory. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy: 
 
Počet pedagogických zamestnancov (PZ) k 15. 9. 2012: 
 

V školskom roku 2012/2013 sa zvýšil počet pedagogických zamestnancov v porovnaní 
so školským rokom 2011/2012 o 3 (prepočítaný stav 2,08). Celkový  evidenčný  počet 
pedagogických zamestnancov vo fyzických osobách bol k 15.9.2012 spolu 97 (prepočítaný 
stav 83,83).Zvýšenie počtu zamestnancov bol z dôvodu vyššieho počtu žiakov v individuálnej 
forme štúdia. 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 

 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifika čný predpoklad na výkon 

pedagogickej činnosti.  
Niektorí PZ si rozširovali svoju kvalifikáciu ďalším štúdiom: 

• Mgr. art. Zita Slavíčková – ukončila doktorandské štúdium HTF VŠMU – klavír; 
• Mgr. art. Jozef Chabroň – ukončil doktorandské štúdium HTF VŠMU – zborové 

dirigovanie; 
• Mgr. Jarmila Šteigerová – pokračuje v štúdiu hry na klarinete v VŠMU; 
• Mgr. art. Barbora Jurinová – ukončila magisterské štúdium na DAMU v Prahe – 

katedra výchovnej dramatiky; 
• Mgr. art. Veronika Kořínková – pokračuje v magisterskom štúdiu na DAMU v Prahe – 

katedra výchovnej dramatiky; 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
 
             Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných 
 Vzdelávanie  
skončilo 

 Vzdelávanie  
trvá 

 Vzdelávanie  
začalo 

Uvádzanie do praxe 7 7   
Priebežné     
Špecializačné inovačné 1 1   
Špecial. kvalifikačné (DPŠ) 3 3   
Vzdeláv. ved. ped. zamest. 3 3 - - 
 



  

 Adaptačné vzdelávanie úspešne absolvovali: Natália Filová, Katerína Blažejová, 
Gabriela, Pekárová, Anna Bartóková, Alena Hučková, Jana Kohútová, a Terézia 
Paruleková. 

Okrem kontinuálneho vzdelávania sa PZ školy vzdelávali na rôznych seminároch 
a workshopoch: 

• Tuscia In Jazz Summer Camp, Soriano nel Cimini v Taliansku -  Mgr. art. Pavol 
Kušík 

• MEDart Prostějov – dramaticko-výtvarná dielňa Architektúra vzťahu – Barbora 
Jurinová a matej Čertík; 

• Letné kurzy EPTA pre klaviristov – 10 pedagógov; 
• Seminár a workshop Petra Pažického pre klaviristov – 5 pedagógov; 
• Seminár v rámci Husľovej dielne v Žiline – p. Spálová; 
• Medzinárodný workshop v Písku – lektor Jindřich Pazdera a Jan Drha – Jana 

Spálová a Ľudovít Satury; 
• Pedagogická Dvorana VŠMU – p. Majer 
• Workshop Hudba a pohyb ve škole I. II. prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. – 

učitelia HN; 
• Česká orffovská spoločnosť – akreditované odborné semináre – p. Lőrincová; 
• Bratislavská komorná gitara 2013 – pedagógovia gitarového oddelenia; 
• Cimbalové muzicírovanie – nové trendy vyučovania hry na cimbale v Štrbe – 

Jarmila Mušitzová; 
• Odborný seminár Teoretické analýzy v tanečnom umení – lektor Sophie Billy 

Paríž – Petra Korponaiová; 
• Seminár klasického tanca VŠMU – lektor Rachel Straus  Petra Korponaiová; 

           
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
 

• Ildikó Szalaiová – ocenenie primátorom pri príležitosti Dňa učiteľov; 
• Beáta Čečková – Cena Poklad Slovenska za dlhoročnú prácu v DFS Čečinka 

udelená Folklórnou úniou a Občianskym parlamentom Slovenska; 
• Beáta Čečková – Cena VÚC  a Malokarpatského osvetového strediska za 

udržiavanie kultúrneho dedičstva, prácu v súbore a pedagogickú činnosť; 
• Mgr. art. Valéria Bánovská – cena najúspešnejšieho pedagóga štyroch ročníkov 

Medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar; 
• Jana Spálová – Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá 

dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – Talentovaná mládež 2013; 
• Mária Slaninová – Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá 

dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – Talentovaná mládež 2013; 
• Mgr. art. Ľudovít Satury - Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, 

ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – Talentovaná mládež 
2013; 

• Mgr. art. Valéria Bánovská - Čestné uznanie za výborné výsledky práce 
s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – 
Talentovaná mládež 2013; 

• Mária Slaninová – Diplom za prípravu žiačky – víťazky kategórie na 
celoslovenskej súťaži „Mladí klaviristi“; 

• Mgr. Iveta Majláthová – Mimoriadna cena za klavírny sprievod na súťaži 
Nitrianska lutna; 



  

• Jana Spálová – Diplom najúspešnejšiemu pedagógovi na súťaži Nitrianska lutna 
2013; 

• Mgr. art. Ľudovít Satury – Cena pedagógovi za prípravu víťaza súťaže na 17. 
ročníku medzinárodnej súťaže „Mistra Josefa Musiky“ v Novej Pake v ČR; 

• Mgr. Art. Zita Slavíčková – Čestné uznanie za klavírny sprievod na 17. ročníku 
medzinárodnej súťaže „Mistra Josefa Musiky“ v Novej Pake v ČR; 

• Anna Gondášová – Diplom za prípravu žiaka na celoslovenskú súťaž 
Schneiderova Trnava; 

• Mária Slaninová - Diplom za prípravu žiaka na celoslovenskú súťaž Schneiderova 
Trnava; 

• MgA. Jana Ignácová - Diplom za prípravu žiaka na celoslovenskú súťaž 
Schneiderova Trnava; 

• MgA. Mária Šuleková - Diplom za prípravu žiaov na celoslovenskú súťaž 
Schneiderova Trnava; 

• Zita Janáková - Diplom za prípravu žiakov na celoslovenskú súťaž Schneiderova 
Trnava; 

• Jana Spálová – Cena za prípravu laureáta súťaže na celoslovenskej súťaži 
Schneiderova Trnava; 

• Ivona Trgová – Cena za prípravu víťaza kategórie na celoslovenskej súťaži 
Schneiderova Trnava; 

• Mgr. art. Ľudovít Satury – Cena za prípravu víťaza kategórie na celoslovenskej 
súťaži Schneiderova Trnava; 

• Jana Spálová – Cena za prípravu laureáta Husľovej dielne v Žiline; 
• Mgr. Iveta Majláthová – cena za klavírny sprievod na Husľovej dielni v Žiline; 
• Jana Spálová – Cena za prípravu laureáta súťaže „Musica Camerata Ján 

Albrecht“; 
• Ivona Trgová – Cena za prípravu laureáta súťaže „Musica Camerata Ján 

Albrecht“; 
• Mgr. art. Ľudovít Satury – Cena za prípravu laureáta súťaže „Prešporský 

Paganini“; 
• Jana Spálová – Cena za prípravu víťaza kategórie na súťaži „Prešporský 

Paganini“; 
• Mgr. art. Matej Čertík – cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri 

príležitosti Dňa učiteľov; 
• Mgr. art. Etela Nôtová - cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri 

príležitosti Dňa učiteľov; 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 

• akad. mal. Slávka Brezinová, akad. sochár Marek Žitňan, akad. mal. Blažej Mikus – 
výstava Salón 2013 (SVVU) – Umelecká beseda Slovenska;  

• akad. mal. Slávka Brezinová - výstava „Pod povrchom“ – Galéria Schurger 
Tvrdošín; 

• akad. sochár Marek Žitňan - putovná výstava v Rusku – Slovenský inštitút v 
Moskve; 

• akad. mal. Blažej Mikus a akad. sochár Marek Žitňan - výstava „0tázky a odpovede“ 
– Katov dom Trenčín;  

• akad. mal. Milan Hrčka - „Laureáti identifika čného kódu 2012“ Dom umenia 
Bratislava; 



  

• akad. mal. Helena Hrčková - Medzinárodná výstava textilnej miniatúry – 
Umelecká beseda Slovenska; 

• Mgr. art. Veronika Kořínková – pôsobenie v divadle oProti – predstavenie 
Záhrada; 

• Mgr. art. Miriam Pavelková – spolupráca s divadlom Aréna predstavenie 
KUKURA; 

• Mgr. art. Jana Babuljaková – členka poroty na gitarovej súťaži v Ružomberku; 
• Mgr. art. Pavol Kušík – získal v zoskupení Fast Jazz Band cenu za štýlovú 

interpretáciu na súťaži Nové tváre slovenského džezu; 
• Mgr. art. Erik Rothenstein – v spolupráci s Hudobným centrom vydal notový 

materiál „Progresívna škola hry na saxofóne“ v slovenskom a anglickom jazyku; 
• Mária Slaninová – zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej únii hudobných 

škôl (EMU) a v Európskej združení hudobných súťaží (EMCY); 
• Anna Gondášová – predsedníčka AZUŠ SR – EMU_Slovakia; 

 
Počet nepedagogických zamestnancov (NP) k 15. 9. 2012: 
 

V školskom roku 2012/2013 nenastal prírastok nepedagogických zamestnancov 
v porovnaní so školským rokom 2011/2012 . Nastala len zmena úväzku ekonómky školy 
o 30%, teda jej úväzok sa zvýšil na 80%.   Celkový  evidenčný  počet  nepedagogických 
zamestnancov  vo fyzických osobách bol k  15.9.2012 spolu 11 (prepočítaný stav 11). 
  
IV. Aktivity školy: 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2012/2013: 
 

Názov aktivity školy Počet 
účinkujúcich  

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Šarkan   
divadelné predstavenie hry 
Jevgenija Švarca  
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
3. september 2012 

13 Žiaci sa pri naštudovaní hry zoznámili 
s prácou významného spisovateľa a dramatika 
začiatku 20. storočia Jevgenija Švarca 
 
Možnosť prezentovať na verejnosti herecké 
umenie  v pomerne náročnom divadelnom 
predstavení 

Večer prednesov 
Program žiakov ŠPD 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
24. október 2012 

3 Príprava žiakov na  „Medzinárodný festival 
poézie“ vo Valašskom Meziříči 
 
 
Rozvoj uvedomelej tvorivej umeleckej 
činnosti na verejnosti 



  

Naše portréty 
Koncert inšpirovaný projektom 
ISCM New Music Days 2012 – 
New Music for Kids & Teens 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
9. november 2012 

13 Cieľom podujatia bolo vytvoriť 
dramaturgicky pôsobivý program, zostavený 
z diel novej slovenskej hudby pre deti 
a mládež 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia, oboznámenie 
sa s dielami súčasných slovenských autorov, 
rozvoj spoluzodpovednosti za spoločný 
výsledok 

Rýchle prsty 
Koncert pripravený učiteľmi 
a žiakmi klavírneho oddelenia 
v spoluprácu s tanečným odborom 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
22. november 2012 

35 Prezentácia výsledkov práce učiteľov a žiakov 
klavírneho oddelenia a tanečného odboru 
v spoločnom, medziodborovom programe 
 
 
 
Hľadanie nových foriem spolupráce, spojenie 
aktívnej a receptívnej výchovy 

Koncert Renesančného súboru 
našej školy Chorea Antiqua 
konaný pri príležitosti 10. výročia 
založenia súboru 
Hudobná sieň Bratislavského 
hradu 
25. november 2012 

10 Pripomenutie si významného medzníka 
v existencii Renesančného súboru, prezentácia 
jednej z možností umeleckého vyžitia sa 
žiakov školy 
 
 
 
Reprezentácia školy na verejnosti, možnosť 
účinkovania v inšpiratívnom prostredí 

Predvianočné nálady 
Koncert žiakov sláčikového 
oddelenia 
Zichyho palác v Bratislave 
26. november 2012 

47 Prezentovať na verejnosti žiakov - víťazov 
ostatných dvoch súťaží Prešporský Paganini 
2012 a Musica camerata Ján Albrecht 
 
Možnosť sólového účinkovania na verejnom 
podujatí, 
rozvoj sociálnej spôsobilosti, prezentácia 
výsledkov práce učiteľov a žiakov 
sláčikového oddelenia 



  

Celoslovenská prehliadka 
sólovej hry na cimbale žiakov 
ZUŠ 
Program prehliadky: 

- Otvárací koncert 

Spoločenská sála Domu umenia 
v budove NOC na Námestí SNP 
12 v Bratislave 
30. november 2012 
      -     Súťažná časť 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
1. december 2012 
Koncert laureátov 
Spoločenská sála Domu umenia 
v budove NOC na Námestí SNP 
12 v Bratislave 
2. december 2012 

39 Popularizácia štúdia hry na cimbale, 
popularizácia bohatej literatúry pre cimbal, 
možnosť konfrontácie na celoslovenskej 
úrovni, výmena vzájomných skúseností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprezentácia školy a mesta organizovaním 
náročného celoslovenského podujatia, 
možnosť overiť si vedomosti a zručnosti 
v atmosfére súťažnej prehliadky 

Šup skladbičky do čižmičky !  
Mikulášsky koncert žiakov 
oddelenia akordeón – keyboard – 
bicie nástroje 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
5. decembra 2012  

25 Štúdium dramaturgicky vhodných skladieb, 
podnietenie medzitriednej spolupráce 
 
 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia, prezentácia 
oddelenia a školy 

Už ide Mikuláš 
Koncert žiakov hudobného 
odboru  
Na koncerte sa okrem našich 
žiakov predstavil aj žiak ZUŠ 
Štefana Németha Šamorínskeho 
zo Šamorína, klavirista Szilárd 
Nagy 
Hudobná sieň Bratislavského 
hradu. 
6. decembra 2012  

28 Štúdium dramaturgicky vhodných skladieb, 
prezentácia práce učiteľov a žiakov 
hudobného odboru v inšpiratívnom prostredí, 
prehlbovanie spolupráce s inými školami 
 
 
 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia, zapojenie aj 
najmenších žiakov, vytvorenie príjemnej 
predvianočnej atmosféry, ktorá by mala 
prispieť k pozitívnym zážitkom účinkujúcich   



  

Obrázky zo Slovenska – 
Vinšujeme Vám... 
Predvianočné predstavenie DFS 
Čečinka 
Dom kultúry Dúbravka 
11. december 2012 

118 Tradičné koncoročné vystúpenie, ktoré dáva 
možnosť  slovenskej ľudovej kultúry, viažucej 
sa na obdobie vianočných a novoročných 
sviatkov 
 
Možnosť zoznámiť sa s piesňami, tancami a 
zvykmi  
z viacerých slovenských regiónov, ktoré sa 
viažu na spomínané sviatky 

Hudobné Vianoce 
Koncert žiakov hudobného 
odboru 
Koncertná sieň Dvorana VŠMU 
na Zochovej ulici č. 1 v Bratislave 
12. december 2012 

33 Vytvorenie reprezentatívneho programu, 
ktorý naštudovali žiaci hudobného odboru, 
prezentácia odboru na verejnosti 
 
Naštudovanie a interpretácia špecifického 
programu, vhodného pre vianočné obdobie, 
možnosť verejného vystúpenia, možnosť 
účinkovať v komornom zoskupení 

Vianoce sú za dverami 
Koncert žiakov hudobného 
odboru 
Spoločenský dom v Záhorskej 
Bystrici 
13. decembra 2012  

69 Cieľom aktivity bolo zapojiť školu do 
kultúrneho diania v Záhorskej Bystrici 
a obohatiť ponuku podujatí v tejto mestskej 
časti 
 
Možnosť verejného vystúpenia v domácom 
prostredí pred svojimi najbližšími 
 

Vianoce na Hrade 
Koncert žiakov hudobného 
odboru 
Hudobná sieň Bratislavského 
hradu 
16. december 2012   

21 Vytvorenie programu viažuceho sa 
k Vianociam, prezentácia odboru na 
verejnosti, motivácia účinkovať v nevšednom 
historickom prostredí 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia, kultivovanie 
umeleckých a sociálnych zručností 
 

Adventný koncert 
Reprezentatívny koncert 
Komorného orchestra ZUŠ Jozefa 
Kresánka, speváckeho zboru 
a sólistov školy 
Alserkirche – kostol na Alser 
Strasse vo Viedni 
18. decembra 2012  

68 Reprezentácia školy v zahraničí, vytvorenie 
reprezentatívneho vianočného programu, 
motivácia v inšpiratívnom prostredí 
a atmosfére, možnosť účinkovať vo veľkom 
umeleckom telese 
 
 
 
 
Overenie si vlastných umeleckých 
a organizačných schopností, prehlbovanie 
zmyslu pre zodpovednosť voči sebe i voči 
kolektívu 



  

Zimné inšpirácie 
Výstava diel žiakov výtvarného 
odboru 
Justiho sieň Primaciálneho paláca 
v Bratislave 
11. až 25. januára 2013  

38 Prezentácia práce výtvarného odboru na 
verejnosti, motivácia do ďalšej práce, využitie 
inšpiratívnej témy 
 
 
 
Skúsenosť konfrontácie pred verejnosťou, 
reprezentácia školy 

Posedenie pri muzike 
Fašiangové kultúrno-spoločenské 
podujatie DFS Čečinka 
Karloveské centrum kultúry na 
Molecovej ulici v Bratislave 
16. februára 2013  

28 Udržiavanie bohatej tradície fašiangov, 
upevňovanie spolupatričnosti viacerých 
generácii, motivácia 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia v nie 
tradičnom programe, možnosť spontánneho 
muzicírovania, reprezentácia školy a jej 
bohatej činnosti 

Večer umeleckého prednesu 
Umelecký program pripravený 
literárno-dramatickým odborom 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
26. február 2013 

13 Možnosť prezentácie naštudovaných diel na 
verejnosti, 
vzájomná motivácia, možnosť  konfrontácie  
 
 
Objavnosť, možnosť verejného vystúpenia, 
schopnosť úprimne oceniť druhých 

Klavírny maratón 
Koncert žiakov klavírneho 
oddelenia, v ktorom sa 
predstavila aj pani učiteľka 
Anna Bartóková 
Interpretované diela sa stali 
inšpiráciou pre žiakov 
výtvarného odboru  z triedy 
pani učiteľky Slávky 
Brezinovej 
Spoločenský dom 
v Bratislave – Záhorskej 
Bystrici 
28. februára 2013  

17 Prezentácia práce učiteľov a žiakov 
klavírneho oddelenia , obohatenie kultúrneho 
života v MČ Bratislava – Záhorská bystrica, 
možnosť verejne vystúpiť, vzájomná 
motivácia, medziodborová spolupráca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvorenie hodnotného programu, 
reprezentácia školy v MČ Bratislava – 
Záhorská Bystrica, upevňovanie hráčskych 
návykov na verejnosti 



  

Modrá labuť 
Obnovená premiéra 
divadelného predstavenia 
žiakov literárno-
dramatického odboru 
Divadelná sála na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
28. februára 2013  

14 Zapojiť ďalších žiakov do naštudovania 
predstavenia vytvoreného na motívy poézie 
Mikuláša Kováča, hľadanie nových 
výrazových prostriedkov 
 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia, prezentácia 
odboru, zážitok spätnej väzby 

Husľový koncert Liliany 
Dulanskej 
Koncert bývalej absolventky 
našej školy, ktorú v súčasnosti 
pripravuje prof. Jindřich Pazdera 
z pražskej AMU a žiačok Terézie 
Hledíkovej a Magdalény 
Štefanicovej z triedy pani 
učiteľky Jany Spálovej 
a klaviristky Beaty Kopačkovej 
z triedy pani učiteľky Ivony 
Trgovej . Ako hosť sa predstavil 
Patrik Petráš zo ZUŠ v Modre, 
ktorý je tiež žiakom pani Spálovej 
Pálffyho palác na Zámockej ulici 
v Bratislave 
15. marca 2013  

4 Umožniť bývalej absolventke verejne 
vystúpiť v prostredí, ktoré dôverne pozná, 
vytvoriť priestor pre porovnanie, vzájomná 
motivácia sólistky a jej hostí, výmena 
skúseností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizácia hodnotného umeleckého programu, 
nová interpretačná skúsenosť, prajná 
atmosféra 

Flautička hraj, privolaj nám jar  
Koncert žiakov dychového 
oddelenia 
Zichyho palác na Ventúrskej ulici 
č. 9 v Bratislave 
19. marec 2013  

22 Prezentácia práce oddelenia na verejnosti, 
možnosť medzitriednej spolupráce 
 
 
 
Možnosť verejne vystúpiť, upevňovanie 
hráčskych schopností na verejnosti, možnosť 
sebapoznania 

Modrá labuť  
Repríza predstavenia na motívy 
poézie Mikuláša Kováča v réžii 
Mgr. art. Mateja Čertíka 
Divadelná sála školy na  
Sekulskej  ulici č. 3 v Bratislave 
21. marec 2013  

14 Zapojiť ďalších žiakov do naštudovania 
predstavenia vytvoreného na motívy poézie 
Mikuláša Kováča, hľadanie nových 
výrazových prostriedkov 
 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia, prezentácia 
odboru, zážitok spätnej väzby 



  

1. večer žiakov tanečného 
odboru  
Dom kultúry v Dúbravke. 
21. marec 2013 

151 Prezentácia práce odboru na verejnosti, 
popularizácia tanečného umenia, vzájomná 
motivácia, hľadanie nových výrazových 
prostriedkov 
 
Možnosť verejne vystúpiť, prehlbovanie 
zodpovednosti voči kolektívu, osobná 
disciplinovanosť 

„Ma ľované notičky“ 
Koncert žiakov 1. ročníka PK 
akordeón – keyboard – bicie 
nástroje 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
27. marca 2013  

17 Dať priestor verejne vystúpiť aj tým 
najmenším, vzájomná motivácia, inšpirácia 
výberom vhodných skladieb 
 
 
 
 
Prajná atmosféra, možnosť pozitívneho 
zážitku 

Modrá labuť  
Repríza predstavenia na motívy 
poézie Mikuláša Kováča v réžii 
Mgr. art. Mateja Čertíka 
Divadelná sála školy na  
Sekulskej  ulici č. 3 v Bratislave 
2. apríl 2013 

14 Zapojiť ďalších žiakov do naštudovania 
predstavenia vytvoreného na motívy poézie 
Mikuláša Kováča, hľadanie nových 
výrazových prostriedkov 
 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia, prezentácia 
odboru, zážitok spätnej väzby 

Výberový večer prednesov  
Program žiakov literárno-
dramatického odboru 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
3. apríla 2013 

14 Predstaviť výsledky práce za ostatné obdobie 
odboru, pri vzájomnej konfrontácii 
pomenovať pozitíva, aj prípadné nedostatky, 
navzájom sa inšpirovať a obohacovať 
 
Možnosť prezentácie odboru, prajná 
atmosféra 

2. výberový večer prednesov  
Program žiakov literárno-
dramatického odboru 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 
4. apríla 2013 

16 Predstaviť výsledky práce za ostatné obdobie 
odboru, pri vzájomnej konfrontácii 
pomenovať pozitíva, aj prípadné nedostatky, 
navzájom sa inšpirovať a obohacovať 
 
Možnosť prezentácie odboru, prajná 
atmosféra 



  

Učitelia žiakom, žiaci učiteľom 
Koncert učiteľov a žiakov 
hudobného odboru z elokovaného 
pracoviska v Bratislave -
Záhorskej Bystrici 
Spoločenský dom v Bratislave - 
Záhorskej Bystrici 
5. apríla 2013  

31 Vytvoriť program, v ktorom budú účinkovať 
učitelia aj žiaci hudobného odboru, možnosť 
vystúpiť na verejnosti, prezentovať prácu 
školy za ostatné obdobie a motivovať ďalších 
záujemcov o umelecké vzdelanie 
 
 
 
Prajná, priam rodinná atmosféra, možnosť 
pozitívneho zážitku 

Modrá labuť  
Repríza predstavenia na motívy 
poézie Mikuláša Kováča v réžii 
Mgr. art. Mateja Čertíka 
Divadelná sála školy na  
Sekulskej  ulici č. 3 v Bratislave 
5. apríl 2013 

14 Fixácia naštudovaných vedomostí a zručností 
v rámci  predstavenia vytvoreného na motívy 
poézie Mikuláša Kováča, hľadanie nových 
výrazových prostriedkov 
 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia, prezentácia 
odboru, zážitok spätnej väzby 

Kabaret  
Verejná generálka – predpremiéra 
autorského predstavenia žiakov 
LDO 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
7. apríla 2013  

16 Vytvorenie autorského predstavenia, do 
ktorého tvorby sa budú mať možnosť zapojiť 
všetci účinkujúci, hľadanie aktuálnych tém zo 
súčasnosti, ktorými žije mladá generácia, 
hľadanie objavných výrazových prostriedkov 
 
Inšpiratívna atmosféra hľadania, pozitívna 
spätná väzba, možnosť improvizácie 

Kabaret  
Premiéra autorského predstavenia 
žiakov LDO 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
8. apríla 2013 

16 Vytvorenie autorského predstavenia, do 
ktorého tvorby sa budú mať možnosť zapojiť 
všetci účinkujúci, hľadanie aktuálnych tém zo 
súčasnosti, ktorými žije mladá generácia, 
hľadanie objavných výrazových prostriedkov 
 
Inšpiratívna atmosféra hľadania, pozitívna 
spätná väzba, možnosť improvizácie 

Večer prednesov 
Program zostavený z prednesov 
žiakov z triedy Mgr. art. Mateja 
Čertíka 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
11. apríl 2013 

10 Predstaviť výsledky práce žiakov z triedy 
Mgr. art. Mateja Čertíka, inšpirovať ostatných 
žiakov odboru, hľadanie nových diel a tém 
 
 
 
 
Možnosť prezentácie triedy a odboru, prajná 
atmosféra 



  

2. večer prednesov 
Program zostavený z prednesov 
žiakov z triedy Mgr. art. Mateja 
Čertíka 
Divadelná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
12. apríl 2013 

12 Predstaviť výsledky práce žiakov z triedy 
Mgr. art. Mateja Čertíka, inšpirovať ostatných 
žiakov odboru, hľadanie nových diel a tém 
 
 
 
 
Možnosť prezentácie triedy a odboru, prajná 
atmosféra 

Čo dokáže šesť strún  
Koncert žiakov PK gitara-cimbal 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
15. apríla 2013  

15 Prezentácia práce oddelenia, vzájomná 
medzitriedna spolupráca, vzájomná inšpirácia 
 
Možnosť overiť si hráčske zručnosti na 
verejnosti, prajná atmosféra 
 
 
 

Hudobné obrazy mnohými 
prstami 
Koncert komornej a štvorručnej 
hry klavírneho oddelenia, 
literárno-dramatického odboru a 
oddelení sláčikových, dychových 
a bicích nástrojov 
Pálffyho palác na Zámockej ulici 
v Bratislave 
16. apríl 2013  

41 Vytvorenie programu, do ktorého sa mali 
možnosť zapojiť učitelia a žiaci z viacerých 
oddelení a odborov, spoločné hľadanie tém 
a foriem realizácie 
 
 
 
 
 
 
Pozitívna skúsenosť z tvorby nevšedného 
programu, uplatnenie umeleckej kreativity 
a flexibility, možnosť verejného vystúpenia 

LANOFEST 
Tradičná prehliadka tvorby 
literárno-dramatického odboru 
školy  
V - klub na Námestí SNP č. 12 
v Bratislave 
6. a 7. máj 2013 

81 Predstaviť verejnosti prácu literárno-
dramatického odboru v oblasti umeleckého 
prednesu, v oblasti spracovania literárnych 
námetov a tiež v oblasti autorských počinov  
 
Organizačné zvládnutie podujatia, prajná 
atmosféra, pozitívna prezentácia práce odboru 
a školy na verejnosti 
 

Našim mamičkám 
Koncert žiakov hudobného 
odboru, venovaný Dňu matiek 
Zichyho palác v Bratislave 
9. mája 2013  

17 Vytvorenie programu, viažuceho sa na oslavu 
Dňa matiek, možnosť hľadania vhodnej 
literatúry, možnosť verejne vystúpiť aj 
najmenším žiakom 
 
Interpretačná skúsenosť, príjemná atmosféra 
koncertu, vhodná prezentácia školy 



  

Pocta slovenskej gotike 
Vernisáž výstavy prác žiakov 
výtvarného odboru školy 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
10. máj 2013 

34 Pokračovanie v cykle programových výstav, 
hľadanie vhodných inšpiratívnych tém 
a výrazových prostriedkov, zoznámenie sa 
s historickými súvislosťami, prezentácia 
odboru na verejnosti 
 
Pozitívny ohlas verejnosti, citlivý výber 
a inštalácia diel, inšpirácia do ďalšej činnosti 

Absolventský recitál Barbory 
Jenčovej  
Koncert absolventky hudobného 
odboru v hre na klavíri a štúdia 
kompozície a jej hostí 
Zichyho palác v Bratislave 
17. mája 2013 

6 Predstaviť absolventku, ktorá úspešne zvládla 
štúdium dvoch predmetov, predstaviť nové 
kompozičné počiny absolventky, prezentovať 
prácu klavírneho oddelenia a oddelenia 
kompozície, reprezentovať školu na verejnosti 
nevšedným koncertom 
 
Prajná atmosféra, pozitívne ohlasy, inšpirácia 
pre ďalších žiakov 

„ja-ty-my / ja-ti-mi“ 
Vernisáž výstavy prác žiakov 
ŠPD výtvarného odboru 
Café Magritte na ulici Ľudovíta 
Fullu 9/A v Bratislave – Dlhých 
dieloch 
24. máj 2013 

12 Predstaviť práce študentov výtvarného odboru 
ŠPD v nevšednom prostredí kaviarne, 
hľadanie inšpirácie v prácach dospelých 
adeptov výtvarného umenia 
 
 
Pozitívne ohlasy, prajná atmosféra vernisáže, 
vhodný výber diel 

Koncert sláčikového oddelenia 
Koncert žiakov sláčikového 
oddelenia 
Malá sála školy na Karloveskej 
ul. č. 3 v Bratislave 
27. máj 2013 

39 Predstaviť prácu sláčikového oddelenia, dať 
možnosť prezentácie aj najmenším žiakom, 
vytvoriť priestor pre pozitívny zážitok 
mladého umelca 
 
Možnosť verejného vystúpenia, vzájomná 
inšpirácia 

Medzinárodný deň detí – Deň 
otvorených dverí ZUŠky  
Prezentačné podujatie pripravené 
pre žiakov, rodičov a priateľov 
školy 
Priestory školy na Karloveskej č. 
3 v Bratislave 
30. máj 2013 

66 Otvoriť brány školy pre verejnosť, vytvoriť 
žiakom priestor na verejné vystúpenie v nie 
oficiálnom programe, spontánne zapojiť 
návštevníkov do umeleckých činností 
 
 
 
Prezentácia školy, dobrá atmosféra aj napriek 
nepriazni počasia, pozitívne zážitky z 
vystúpení 

Absolventský koncert 
Koncert zostavený z  dvoch 
absolventských polorecitálov 
speváčky Dominiky Hajdu 
a gitaristky Natálie Pavlove 
Pálffyho palác na Zámockej ulici 
č. 47 v Bratislave 
30. máj 2013 

4 Dať priestor dvom výborným absolventkám 
predstaviť sa verejnosti, overiť si schopnosti 
v časovo náročnom programe pred svojimi 
najbližšími, inšpirovať mladších spolužiakov 
 
 
Vhodná reprezentácia školy a hudobného 
odboru, vzájomná motivácia 



  

Čarovný svet flauty 
Tradičný koncert žiakov flautovej 
triedy pani učiteľka Mgr. art. 
Valérie Bánovskej 
V rámci programu koncertu 
odznela aj premiéra skladby 
Víťazoslava Kubičku „Malá víla 
a iné lesné príšery“ 
Mirbachov palác na 
Františkánskom námestí č. 11 
v Bratislave 
31. máj 2013 

10 Vytvoriť priestor na prezentáciu práce jednej 
z najskúsenejších pedagogičiek školy Mgr. 
art. Valérie Bánovskej, prezentovať jej 
nevšedné pedagogické schopnosti a záujem 
o neustále hľadanie nových metodických 
postupov a novej, hlavne pôvodnej slovenskej 
literatúry pre flautu 
 
 
 
 
 
Skvelá reprezentácia školy, skvelá prezentácia 
hodnotnej slovenskej literatúry pre flautu, 
inšpiratívne umelecké výkony, vytváranie 
priestoru pre komorné muzicírovanie 

Tanečné defilé 
Absolventské predstavenie žiakov 
tanečného odboru I. a II. stupňa 
Dom kultúry Dúbravka 
4. jún 2013 

35 Možnosť verejnej prezentácie žiakov 
absolventských ročníkov TO, ukončenie 
štúdia v spoločensky zodpovedajúcom 
prostredí 
 
 
Popularizácia tanečného umenia, 
reprezentácia práce školy 

POpri Dunaji 2013 
2. ročník medzinárodného 
festivalu populárnej hudby 
V - klub na Námestí SNP 12 
v Bratislave 
7. jún 2013 

48 Vytvoriť priestor pre prezentáciu tanečných, 
populárnych a menšinových hudobných 
žánrov, dať možnosť medzinárodnej 
konfrontácii a vzájomnej inšpirácii 
 
Skvelá atmosféra, pozitívne ohlasy, skúsenosť 
z organizovania náročného podujatia, vhodná 
reprezentácia školy a mesta 

I. absolventský koncert žiakov 
hudobného odboru a vernisáž 
výstavy prác absolventov 
výtvarného odboru 
Zichyho palác v Bratislave 
10. júna 2013  

12 Umožniť absolventom hudobného odboru 
a absolventom výtvarného odboru, ukončiť 
štúdium na našej škole verejným vystúpením, 
resp. prezentáciou diela na absolventskej 
výstave 
 
Možnosť verejného vystúpenia 
v inšpiratívnom prostredí, prajná atmosféra, 
spoločensky zodpovedajúca úroveň podujatia 

II. absolventský koncert žiakov 
hudobného odboru  
Zichyho palác v Bratislave 
11. júna 2013 

19 Umožniť absolventom hudobného odboru 
ukončiť štúdium na našej škole verejným 
vystúpením 
 
Možnosť verejného vystúpenia 
v inšpiratívnom prostredí, prajná atmosféra, 
spoločensky zodpovedajúca úroveň podujatia 



  

Záverečný koncert 
Koncert žiakov hudobného 
odboru 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca v Bratislave 
12. júna 2013  

47 Vytvoriť reprezentatívny program, možnosť 
verejne vystúpiť v krásnom prostredí 
 
 
 
Hodnotné umelecké výkony, pozitívne ohlasy, 
skvelá reprezentácia školy 

Tanec bez hraníc 
Spoločné vystúpenie žiakov našej 
školy a žiakov ZUŠ Ostrava – 
Zábřeh z Českej republiky  
Dom kultúry Dúbravka 
13. júna 2013  

92 Predstaviť výsledky práce tanečného odboru 
v konfrontácii s vystúpeniami žiakov zo ZUŠ 
Ostrava – Zábřeh, vytvoriť priestor pre 
vzájomnú inšpiráciu, upevňovať disciplínu 
a sebaovládanie žiakov aj pri časovo 
a organizačne náročných projektoch 
 
Pozitívna reprezentácia školy a odboru, skvelá 
atmosféra 

Absolventský koncert 
Koncert zostavený z  dvoch 
absolventských polorecitálov 
klaviristky Kataríny Buranovskej 
a huslistky Denisy Kopačkovej  
Pálffyho palác na Zámockej ulici 
č. 47 v Bratislave 
14. jún 2013 

9 Umožniť ďalším dvom absolventkám 
hudobného odboru, ukončiť štúdium na škole 
absolventským polorecitálom, inšpirácia pre 
mladších žiakov, vytvorenie dramaturgicky 
zaujímavého programu so zapojením hostí 
 
 
Možnosť verejne vystúpiť, zapojenie 
absolventiek do výberu hostí a diel pri tvorbe 
programu, skvelá atmosféra 

Hurá na prázdniny 
Záverečný koncert žiakov 
hudobného odboru z elokovaného 
pracoviska v Záhorskej Bystrici, 
spojený s výstavou prác žiakov 
výtvarného odboru, ktorú 
pripravili žiaci akademickej 
maliarky Slávky Brezinovej 
Spoločenský dom v Bratislave – 
Záhorskej Bystrici 
15. jún 2013 

20 Prezentácia práce hudobného a výtvarného 
odboru z elokovaného pracoviska v Záhorskej 
Bystrici, vytvoriť dramaturgicky primeraný 
program, dať možnosť verejne vystúpiť čo 
najväčšiemu počtu žiakov 
 
 
 
 
 
 
Vhodná reprezentácia školy, inšpirácia pre 
mladších žiakov, pozitívny ohlas a záujem 
verejnosti, skúsenosť z propagácie a 
organizovania náročného podujatia 



  

Absolventský recitál flautistky 
Lenky Mol čányiovej 
Koncert úspešnej absolventky 
školy, v rámci ktorého sa 
predstavil Komorný sláčikový 
orchester ZUŠ Jozefa Kresánka 
a sólisti hudobného odboru a. h. 
Štúdio č. 2 Slovenského rozhlasu, 
Mýtna č. 1 v Bratislave 
20. jún 2013 

27 Vytvoriť umelecky hodnotný program, 
v ktorom sa predstaví jedna z najvýraznejších 
absolventiek školy posledného obdobia Lenka 
Molčányiová, zostaviť program vhodný na 
priamu nahrávku pre Slovenský rozhlas, 
umelecky a organizačne zvládnuť náročné 
podujatia 
 
 
 
Skvelá reprezentácia školy, vysoká umelecká 
a spoločenská úroveň podujatia, pozitívny 
ohlas verejnosti 

Komorná hudba od čias 
Renesancie po súčasnosť 
Koncertný program 
Renesančného súboru školy 
Koncertná sieň Bratislavského 
hradu 
29. jún 2013 

16 Realizácia programu, ktorý zahŕňa výchovný 
aspekt a predstavuje hudbu od čias 
Renesancie po súčasnosť, motivovať 
verejnosť k objavovaniu nepredstaviteľne 
bohatej literatúry tohto obdobia, inšpirovať 
hlavne mladých ľudí k hľadaniu hodnotného 
umenia 
 
Vzorná reprezentácia školy, možnosť 
verejného vystúpenia, získavanie 
interpretačných skúseností v náročnom 
programe  



  

Interný koncert 
Počas školského roku 2012/2013 
sa realizovalo                                                                                                                                                                                                   
16 interných koncertov  
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 

17.10.2012 – 
4 
24.10.2012 – 
13 
14.11.2012 – 
16 
21.11.2012 – 
23 
30.1.2013 – 
19 
13.2.2013 – 
27 
20.2.2013 -  
23 
27.2.2013 – 
25 
20.3.2013 – 
21 
10.4.2013 – 
25 
17.4.2013 - 
24 
17.4.2013 – 
23 
15.5.2013 - 
17 
15.5.2013 – 
16 
22.5.2013 – 
17 
29.5.2013 - 
17 

Vytvoriť priestor pre verejné účinkovanie 
žiakov hudobného odboru a žiakov literárno-
dramatického odboru, upevňovanie vedomostí 
a zručností pred publikom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inšpiratívne prostredie, prajná atmosféra, 
možnosť sebapoznania 

 
 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
 

Názov aktivity školy Počet 
účinkujúcich  

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 



  

Deň otvorených dverí v NR SR 
Vystúpenie žiakov tanečného 
oddelenia v átriu Bratislavského 
hradu pri príležitosti Dňa ústavy 
SR 
1. september 2012 od 10.00 h 
a od 14.00 h 

17 Cieľom aktivity bolo prezentovať prácu školy 
a tanečného odboru na významnom kultúrno-
spoločenskom podujatí, ktoré organizovala  
NR SR 
 
 
 
Prínos : možnosť verejne vystúpiť v rámci 
prestížneho podujatia, prehĺbenie národného 
povedomia žiakov 

Slávnosti vinobrania 
 - vystúpenie DFS Čečinka 
v programe Slávností vinobrania, 
ktoré organizoval Obecný úrad 
Smrdáky 
1. september 2012 

46 Udržiavanie a šírenie ľudových tradícií 
a zvykov, prezentácia práce súboru a školy 
 
 
Možnosť verejného vystúpenie, 
možnosť rozvíjať sociálnu spôsobilosť, 
možnosť riešiť problémy, ktoré prináša veľké 
podujatie 

Šarkan 
predstavenie divadelného 
súboru LANO s hrou Jevgenija 
Švarca v SND v Bratislave. 
Možnosť vystúpiť na doskách 
SND získal súbor za víťazstvo 
v celoštátnej postupovej 
prehliadke divadla mladých EXIT 
2011 v Levoči a za účinkovanie 
na 89. ročníku vrcholnej súťažnej 
prehliadky amatérskych 
divadelných súborov na 
Slovensku - Scénická žatva 2011 
v Martine 
4. september 2012 

13 Priblížiť žiakom prácu významného 
spisovateľa a dramatika začiatku 20. storočia 
Jevgenija Švarca, podať čo najlepší umelecký 
výkon na najprestížnejšej divadelnej scéne na 
Slovensku a prezentovať prácu žiakov LDO v 
ZUŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Možnosť prezentovať na verejnosti herecké 
umenie  v pomerne náročnom divadelnom 
predstavení, 
jedinečná skúsenosť vystúpiť na scéne SND 



  

DANUBE FEST 2012,  súčasť 
festivalu Kultúrne leto a Hradné 
slávnosti Bratislava 

Vystúpenie DFS Čečinka v 
rámci medzinárodnej 
prehliadky gastronómie, 
kultúry, turizmu a zábavy 

Hlavné námestie v Bratislave 
7. september 2012 

46 Prezentácia práce súboru na verejnosti, 
propagácia slovenského folklóru na podujatí 
medzinárodného významu 
 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia v programe 
medzinárodného podujatia, možnosť rozvíjať 
sociálnu spôsobilosť, možnosť riešiť 
problémy, ktoré prináša veľké podujatie 

Záver kultúrneho leta 
a Novomestské hody 
Vystúpenie speváckej skupiny 
DFS Čečinka v rekreačnom areáli 
Kuchajda v Bratislave – Novom 
Meste 
7. september 2012 

46 Cieľom bolo prezentovať samostatný program 
speváckej zložky DFS Čečinka, šírenie 
ľudových piesni 
 
 
 
Možnosť speváckej skupiny DFS Čečinka 
verejne vystúpiť, riešenie situácii 
v dramaturgicky náročnom programe 

Vystúpenie DFS Čečinka 
v rámci programu  
17. dostihového dňa, 
organizovaného Závodiskom, 
š.p. Bratislava 
9. september 2012 

23 Prezentácia činnosti DFS Čečinka na 
verejnosti, 
udržiavanie a šírenie folklórnych tradícií 
 
 
 
Možnosť verejne vystúpiť, riešenie situácii 
v netradičnom prostredí 

20. výročie založenia OZ 
FEMINA – klubu slovenských 
spisovateliek 
Účinkovanie žiakov a učiteľov 
hudobného odboru formou živej 
nahrávky v štúdiu č. 5 
Slovenského rozhlasu na Mýtnej 
ulici v Bratislave 
12. september 2012 

9 Cieľom účinkovania našich účastníkov bolo 
kvalitnými umeleckými výkonmi prispieť 
k vytvoreniu umelecky a spoločensky 
zodpovedajúcemu programu a rozhlasovej 
nahrávky 
 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia, overenie si 
vlastných síl a zručností v náročnom prostredí 
nahrávacieho štúdia, možnosť prezentovať 
výsledky práce školy 



  

„Babí léto“ 
Vystúpenie DFS Čečinka 
v programe 10. medzinárodného 
folklórneho festivalu vo 
Valašskom Meziříčí a jeho okolí 
12. až 16. september 2012 

46 Propagácia slovenskej ľudovej kultúry 
v zahraničí, udržiavanie dobrých 
medzinárodných vzťahov, príprava 
reprezentatívneho programu 
 
 
Možnosť zažiť atmosféru medzinárodného 
podujatia, možnosť vystúpiť v zahraničí, 
možnosť riešiť problémy, ktoré prináša veľké 
podujatie 

IX. výro čie návštevy pápeža 
Jána Pavla II. Bratislave – 
Petržalke 
Účinkovanie 4 žiačok z triedy 
Mgr. art. Valérie Bánovskej 
v Kostole sv. Rodiny v Bratislave 
– Petržalke 
14. september 2012 

4 Vytvoriť dramaturgicky zodpovedajúci 
program k duchovne zameranému podujatiu, 
pripraviť žiakov pre vystúpenie bez sprievodu 
iného nástroja 
 
 
 
Možnosť sólového vystúpenia, prezentácia 
skvelej úrovne výuky na našej škole, 
skúsenosť vystúpiť v náročnej sólovej 
interpretácii 

3D – Deň Dlhých dielov 
Vystúpenie v kultúrnom 
programe určenom pre 
obyvateľov sídliska Dlhé diely 
15. september 2012 

1 Prezentovať výsledky práce našej školy 
v prostredí Karlovej Vsi 
 
 
Možnosť verejne účinkovať pred „domácim“ 
publikom, skúsenosť spievať na mikrofón 

XVIII. novozámocký festival 
detských folklórnych súborov 
Vystúpenie DFS Čečinka 
v programovom bloku 
„Spoznajme kultúru iných 
regiónov“ 
21. a 22. september 2012 

46 Prezentovať prácu DFS Čečinka, šírenie 
tradície ľudových piesni, zvykov a tancov 
z rôznych regiónov Slovenska, spracovaných 
v repertoári súboru 
 
Možnosť konfrontácie v rámci 
medzinárodného podujatia, možnosť zažiť 
atmosféru veľkého podujatia, 
možnosť rozvíjať sociálnu spôsobilosť, 
možnosť riešiť problémy, ktoré prináša veľké 
podujatie 



  

50. výročie otvorenia Domu 
kultúry na Molecovej ulici  
v Bratislave 
Moderovanie slávnostného 
programu žiačkou LDO Tajanou 
Hevesiovou 
26. september 2012 

1 Pripraviť žiačku na moderovanie kultúrno-
spoločenského programu, prezentovať prácu 
literárno-dramatického odboru na verejnosti 
 
 
Skúsenosť z moderovania spoločensky 
významného podujatia, overenie si vlastnej 
umeleckej prípravy, rozvíjanie sociálnej 
spôsobilosti 

Karloveské hody 2012 
Vystúpenie DFS Čečinka, 
tanečnej skupiny z triedy pani 
učiteľky Petry Korponaiovej 
a speváčok Laury Wengovej 
a Táni Hudecovej 
v amfiteátri v Líščom údolí 
29. september 2012 

55 Prezentácia práce školy na verejnosti, 
vytvorenie programu, zodpovedajúceho 
zameraniu podujatia, spolupráca jednotlivých 
odborov a oddelení 
 
 
 
 
Možnosť účinkovať na verejnosti, možnosť 
účinkovať v dramaturgicky a technicky 
náročnom programe 

Hudba nás spája 
Koncert žiakov zo Slovenska, 
Maďarska a Rakúska, 
organizovaný ZUŠ Štefana 
Németha Šamorínskeho 
v Šamoríne pri príležitosti 
Medzinárodného dňa hudby 
1.október 2012 

3 Udržiavanie medzinárodných kontaktov, 
možnosť porovnávania výsledkov 
zúčastnených škôl možnosť prezentovať školu 
na medzinárodnom podujatí 
 
 
 
Skúsenosť z verejného vystúpenia, 
spoznávanie práce partnerských škôl, 
nadväzovanie  nových kontaktov 

Medzinárodný detský festival 
v Turkménsku 
Účasť 11 členov DFS Čečinka a 3 
pedagogických zamestnancov, 
ktorí ako jediní reprezentovali  
Slovensko a EÚ na 
medzinárodnom podujatí 
Prímorské stredisko Awaza 
5. až 12. október 2012 

14 MŠVVaŠ SR poverilo ZUŠ Jozefa Kresánka 
reprezentáciou SR a EÚ na medzinárodnom 
podujatí, šíriť a udržiavať tradície 
slovenského folklóru 
a výsledky práce školského systému u nás. 
Slovensko bolo jediných reprezentantom EÚ 
na tomto podujatí. 
 
 
Možnosť medzinárodnej konfrontácie, 
spoznávanie kultúr iných národov, možnosť 
riešiť problémy, ktoré prináša organizačne 
náročné podujatie 



  

Slávnosť otvorenia prístavby 
Petržalského penziónu pre 
seniorov na Rusovskej ceste č. 
58 
Účinkovanie speváckej skupiny 
a ľudovej hudby DFS Čečinka na 
slávnosti, na ktorej bol okrem 
iných hostí prítomný aj primátor 
Bratislavy Milan Ftáčnik 
18. október 2012  

16 Prispieť k vytvoreniu slávnostného rámca 
podujatia, prezentovať výsledky práce školy, 
šíriť bohatstvo slovenského folklóru 
 
 
 
 
 
Možnosť verejného vystúpenia v netradičnom 
prostredí, práca na tvorbe programu, 
primeranému k zameraniu slávnosti, utváranie 
vzťahu k starším ľuďom 

Uvedenie prvého dielu knihy 
o dejinách Bratislavy 
a priľahlého regiónu do života 
Vystúpenie Renesančného súboru 
pri slávnostnom uvedení knihy, 
ktoré sa za účastí predstaviteľov 
samosprávy, vedeckých 
pracovníkov SAV a hostí zo 
zahraničia uskutočnilo 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v Bratislave 
19. október 2012 

12 Prezentovať prácu Renesančného súboru 
a školy na verejnosti, vytvoriť program 
vhodný k zameraniu slávnosti. 
Možnosť verejného vystúpenia 
v inšpiratívnom prostredí a atmosfére, 
overenie umeleckej prípravy na verejnosti 

VIII. ro čník Medzinárodnej 
súťaže žiakov „Európa 2012“ 
v učebných a študijných odboroch 
- kuchár, čašník, barman, cukrár, 
pracovník marketingu – blok 
obchod, obchodný pracovník 
a predavač 
Vystúpenie DFS Čečinka na 
podujatí organizovanom SOŠ 
hotelových služieb a obchodu, Na 
pántoch 9, Bratislava 
22. október 2012 

46 Vytvoriť podujatiu primeraný, 
reprezentatívny program,  udržiavať a šíriť 
tradície slovenského folklóru 
Možnosť verejného vystúpenia na 
medzinárodnom podujatí, možnosť vytvoriť 
vhodný, reprezentatívny program, možnosť 
riešiť problémy, ktoré prináša organizačne 
náročné medzinárodné podujatie 

Program venovaný Mesiacu 
úcty k starším 
Na podujatí Domova dôchodcov 
Geriatis – Ružinov vystúpili 
členovia DFS Čečinka 
31. október 2012 

11 Vytvoriť vhodný, pútavý program pre 
obyvateľov Domova dôchodcov, pestovať 
u žiakov úctu k starším, 
prezentovať prácu školy na verejnosti 
 
Možnosť verejného vystúpenia, rozvíjanie 
sociálnych spôsobilostí 



  

Slávnostné otvorenie  Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku 
V programe slávnostného 
otvorenia Týždňa vedy a techniky 
na  Slovensku, vystúpili za účasti 
ministra školstva vedy, výskumu 
a športu SR Dušana Čaploviča 
a ďalších významných osobností 
dvaja žiaci hudobného odboru 
našej školy 
5. november 2012 

2 Prezentovať výsledky práce našej školy na 
verejnosti, pripraviť dramaturgicky vhodný 
program 
Možnosť verejného vystúpenia na 
významnom podujatí, skúsenosť vystúpiť 
v náročnej sólovej interpretácii 

Odovzdávanie ocenení Scentia 
Pro Futuro 2012 za najlepšie 
bádateľské projekty žiakov 
stredných škôl , ako súčasť 
celoštátnej konferencie „Qou 
vadis vzdelávanie k vede 
a technike na stredných školách 
Vystúpenie žiakov hudobného 
a tanečného odboru na 
významnom celoslovenskom 
podujatí v hale B Výstaviska 
Incheba Expo Bratislava 
7. november 2012 

12 Vytvoriť vhodný program v spolupráci dvoch 
odborov, prezentovať výsledky práce školy na 
významnom celoslovenskom podujatí 
Možnosť verejného vystúpenia na 
významnom  podujatí, overenie umeleckej 
prípravy v náročnom programe 

Koncert Portréty  v rámci 
projektu ISCM New Music 
Days 2012 - New Music for Kids 
& Teens 
Účinkovanie žiakov hudobného 
odboru a Komorného sláčikového 
orchestra v spoločnom programe 
koncertu bratislavských ZUŠ, 
ktorý odznel v malej koncertnej 
sále Slovenskej filharmónie 
7. november 2012 

44 Pripraviť program, zostavený z diel pre deti 
a mládež súčasných slovenských autorov, 
prezentovať výsledky práce hudobného 
odboru školy, spolupodieľať sa na tvorbe 
spoločného podujatia bratislavských ZUŠ 
Možnosť participovať v spoločnom projekte, 
možnosť zoznámiť sa s tvorbou súčasných 
slovenských autorov 
pre deti a mládež, skúsenosť z verejného 
vystúpenia v inšpiratívnom prostredí 
bratislavskej Reduty 



  

Národná hudobná súťaž 
v Luxembursku 
Tri „Európske koncerty“ huslistky 
Terézie Hledíkovej, víťazky našej 
národnej súťaže, ako hosťky 
Národnej hudobnej súťaže 
v Luxembursku 
Luxembourg - 2 koncerty, 
Esch-sur-Alzette – 1 koncert 
9. a 10. november 2012 

2 Vzorne reprezentovať výsledky základného 
umeleckého školstva na Slovensku a úroveň 
vyučovania husľovej hry, pripraviť vhodný 
program, konfrontácia vlastných výsledkov 
s medzinárodnou interpretačnou úrovňou 
Možnosť účinkovať na významnom podujatí, 
možnosť spoznať mladých umelcov z iných 
krajín, overenie si umeleckej pripravenosti na 
prestížnom podujatí 

Odhalenie pamätnej tabule 
Františke Hrubiškovej pri 
internáte Družba 
Účinkovanie v programe 
organizovanom MČ Bratislava – 
Karlova Ves a ZO Slovenského 
zväzu protifašistických 
bojovníkov 
9. november 2012 

1 Podieľať sa na príprave a realizácii 
spomienkového programu, prezentovať 
výsledky práce školy a LDO v rámci MČ, 
pripraviť vhodný program 
Možnosť verejne vystúpiť v programe 
špecifického zamerania, možnosť priblížiť 
žiakom nedávnu históriu a osobnosti 
slovenského národa 

VI. ro čník festivalu poľskej 
hudby v Györi 
Účasť žiakov a učiteľov našej 
školy v medzinárodnom 
programe, ktorý sa už tradične 
koná v novorománskej synagóge 
v Györi  
10. november 2012 

2 Pripraviť vhodný program, zložený z tvorby 
poľských skladateľov, pripraviť účinkujúcich 
na náročné vystúpenie s medzinárodnou 
účasťou, konfrontovať výsledky práce našej 
školy s prácou iných škôl, vedieť oceniť 
výsledky vlastnej práce, ale aj práce iných 
Možnosť vystúpenia na medzinárodnom 
podujatí, spoznávanie iných interpretačných 
škôl a prístupov 

Con anima 
Účasť žiakov a učiteľov 
v programe koncertu, ktorý bol 
venovaný tvorbe pre deti 
a mládež  a bol spojený 
s videoprojekciou detských 
animovaných filmov s hudbou 
slovenských skladateľov 
Mirbachov palác v Bratislave 
11. november 2012 

12 Príprava zaujímavého umeleckého programu, 
tvorivá spolupráca viacerých 
spoluorganizátorov - Asociácia učiteľov 
hudby Slovenska, Spolok slovenských 
skladateľov a Katedra teórie hudby HTF 
VŠMU 
Zoznámenie sa s najnovšími tvorivými 
počinmi slovenských autorov, spolupráca s 
významnými umeleckými osobnosťami 



  

Privítanie Martina na bielom 
koni 
Účinkovanie žiakov hudobného 
odboru v programe MČ Bratislava 
– Karlova Ves 
Námestie pred ZŠ Alexandra 
Dubčeka na sídlisku Dlhé diely 
12. november 2012 

2 Príprava vhodného programu pre špecifické 
podujatie, 
prezentácia výsledkov práce školy v miestnej 
MČ 
Možnosť verejného vystúpenia, možnosť 
riešiť problémy, ktoré prináša veľké podujatie 

Galakoncert mladých talentov 
ZUŠ s Richardom Rikkonom 
a jeho hosťami 
Účasť žiačky hudobného odboru 
v programe koncertu, konaného 
v rámci Európskeho roka 
aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami, ktorý 
vyhlásila Európska komisia pre 
rok 2012. Koncert pripravila ZUŠ 
Daliborovo námestie v spolupráci 
s Rodičovským združením školy 
a Hlavným mestom SR 
Bratislavou  
13. november 2012 

1 Príprava vhodného programu a možnosť 
spolupracovať so známym slovenským 
klaviristom, prezentácia výsledkov práce 
školy na podujatí celomestského významu 
Motivácia žiaka, ktorú poskytla možnosť 
účinkovať so známym slovenským 
interpretom, podieľať sa na príprave 
spoločného koncertu viacerých škôl, možnosť 
riešiť problémy, ktoré prináša organizačne 
náročné podujatie 

Vianočné trhy 
Vystúpenie DFS Čečinka na 
Hviezdoslavovom námestí 
30. november 2012 

46 Prezentovať výsledky práce školy, šírenie 
tradícií slovenského folklóru, príprava 
dramaturgicky primeraného programu 
 
Verejné vystúpenie na hojne navštevovanom 
podujatí, 
možnosť riešiť problémy, ktoré prináša veľké 
podujatie, overenie umeleckej prípravy na 
verejnosti 

Vernisáž výstavy výtvarných 
prác malých onkologických 
pacientov 
Účinkovanie žiakov hudobného 
odboru na tradičnom podujatí 
firmy Bayern, konanom vo foyeri 
novej budovy SND 
5. december 2012  

9 Pripraviť vhodný umelecký program, 
prezentovať výsledky práce hudobného 
odboru a školy na verejnosti, spolupodieľať sa 
na realizácii podujatia s humánnym 
zameraním 
Možnosť účinkovať v reprezentatívnych 
priestoroch SND, zmeniť pohľad na zdravotne 
postihnuté detí, zážitkovou formou 
prehlbovať empatiu voči nim 
 



  

Vianočný program 
Vystúpenie členov DFS Čečinka 
v dennom stacionári na 
Nevädzovej ulici v Bratislave 
7. december 2012 

16 Pripraviť vhodný umelecký program, 
prezentovať výsledky práce DFS Čečinka, 
šíriť bohaté tradície slovenského folklóru 
Overenie si vlastnej umeleckej prípravy, 
výchova k úcte k starším 

Detské vianočné výtvarné dielne 
Interaktívne výtvarné podujatie, 
do ktorého sa zapojili učitelia 
výtvarného odboru,  
pripravilo Hl. mesto SR 
Bratislava 
Justiho sieň Primaciálneho paláca 
v Bratislave 
/8. december 2012 

6 Prispieť k realizácii kultúrneho podujatia Hl. 
mesta SR, 
priblížiť verejnosti prácu vo výtvarnom 
odbore na základnom stupni umeleckej školy 
Možnosť verejnej prezentácie práce učiteľov 
výtvarného odboru, skúsenosť z prípravy 
a realizácie interaktívneho podujatia  

Vianočný program 
Vystúpenie Renesančného súboru 
našej školy v predvianočnom 
programe Domova sociálnych 
služieb Galant na Znievskej č. 26 
v Bratislave – Petržalke 
11. december 2012 

12 Prezentovať výsledky práce hudobného 
odboru školy a výsledky práce Renesančného 
súboru, príprava vhodného umeleckého 
programu 
Overenie si vlastnej umeleckej prípravy, 
výchova k úcte k starším, možnosť verejne 
vystúpiť 

Adventný program, 
organizovaný MČ Bratislava – 
Karlova Ves 
Účinkovanie žiakov hudobného 
odboru na podujatí MČ Bratislava 
– Karlova Ves 
Námestie sv. Františka v Karlovej 
Vsi 
12. december 2012 

10 Prezentácia výsledkov práce našej školy na 
verejnosti, 
príprava vhodného adventného programu, 
prispieť k realizácii projektu miestnej MČ 
Možnosť vystúpiť na verejnosti, overenie si 
umeleckej prípravy, možnosť riešiť problémy, 
ktoré prináša organizačne náročné podujatie 

Adventný program, 
organizovaný MČ Bratislava – 
Karlova Ves 
Účinkovanie žiakov hudobného 
a tanečného odboru na podujatí 
MČ Bratislava – Karlova Ves 
Námestie Ľudovíta Fullu na 
Dlhých dieloch 
12. december 

11 Prezentácia výsledkov práce našej školy na 
verejnosti, 
príprava vhodného adventného programu, 
prispieť k realizácii projektu miestnej MČ 
 
Možnosť vystúpiť na verejnosti, overenie si 
umeleckej prípravy, možnosť riešiť problémy, 
ktoré prináša organizačne náročné podujatie 



  

Vianočný program 
Účinkovanie DFS 
v predvianočnom programe pre 
Domov seniorov v Lamači, Na 
barine č. 5 
13. december 2012 

18 Príprava vhodného programu, prezentácia 
práce DFS Čečinka, šírenie vianočných 
tradícii slovenského folklóru 
Overenie si vlastnej umeleckej prípravy, 
výchova k úcte k starším, možnosť verejne 
vystúpiť 

Adventný koncert v katedrále 
sv. Martina 
Realizácia reprezentatívneho 
koncertu Komorného orchestra, 
speváckeho zboru a sólistov ZUŠ 
Jozefa Kresánka, organizovaného 
Hl. mestom SR Bratislavou 
a Farnosťou sv. Martina  
17. december 2012 

78 Prezentácia výsledkov práce školy 
a hudobného odboru, príprava programu, 
ktorý si vyžadoval spoluprácu viacerých 
oddelení hudobného odboru 
Možnosť realizácie reprezentatívneho 
programu v inšpiratívnom prostredí, overenie 
si umeleckej prípravy, riešenie problémov, 
ktoré prináša veľké podujatie 

Festival vody 2012/2013 – 
súťažná prehliadka projektov 
žiakov základných škôl o pitnej 
vode 
Realizácia programu žiakov 
hudobného odboru v slávnostnom 
programe, ktorý sa uskutočnil vo 
Vodárenskom múzeu BVS na 
Devínskej ceste v Bratislave 
Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. a Mladí vedci 
Slovenska, o. z. 
19. december 2012 

11 Prezentácia výsledkov práce školy na 
významnom celoslovenskom podujatí, 
príprava vhodného programu 
Možnosť vystúpiť na verejnosti, overenie si 
umeleckej prípravy, možnosť riešiť problémy, 
ktoré prináša organizačne náročné podujatie 

Želaj si... 
Spoločný koncert žiakov 
bratislavských ZUŠ, na ktorom sa 
zúčastnili aj žiaci nášho 
hudobného odboru 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca v Bratislave 
19. december 2012 

3 Podieľať sa na spoločnom podujatí 
bratislavských ZUŠ, pripraviť hodnotný 
umelecký program, možnosť prezentovať 
výsledky práce školy v konfrontácii iných 
škôl 
 
Možnosť vystúpiť v spoločnom programe, 
overiť si umeleckú prípravu na verejnosti, 
spoznávanie práce partnerských škôl, 
nadväzovanie  nových kontaktov 



  

Koncert talentovaných žiakov 
ZUŠ 
Účinkovanie žiakov hudobného 
odboru v spoločnom programe 
koncertu ZUŠ, organizovaného 
pri príležitosti zasadnutia 
Prezídia EMU v našom hlavnom 
meste, na ktorý prijali pozvanie  
minister školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky 
Dušan Čaplovič , primátor 
hlavného mesta Slovenskej 
republiky Milan Ftá čnik , 
členovia Prezídia EMU a ďalších 
vzácni hostia 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca v Bratislave 
1.marec 2013 

21 Podieľať sa na príprave spoločného 
reprezentatívneho koncertu ZUŠ, prezentovať 
úroveň práce našej školy, konfrontovať svoje 
výsledky s inými školami 
 
Možnosť podieľať sa na realizácii odborne, 
spoločensky a umelecky významného 
medzinárodného podujatia, možnosť overiť si 
umeleckú prípravu na významnom podujatí, 
možnosť riešiť problémy, ktoré prináša 
organizačne náročné podujatie 

Slávnosť odovzdávania ocenení 
sv. Gorazda pri príležitosti Dňa 
učiteľov 
Účinkovanie speváckeho zboru 
The Melodies v programe 
podujatia, na ktorom boli okrem 
predstaviteľov rezortu školstva a  
iných vzácnych hostí, prítomní aj 
najvyšší ústavní činitelia SR 
Historická budova NR SR na 
Župnom námestí v Bratislave 
25. marec 2013 

13 Pripraviť a realizovať program, 
zodpovedajúci úrovni podujatia, prezentovať 
výsledky práce školy na významnom podujatí 
Možnosť verejného vystúpenia na 
významnom  podujatí a v inšpiratívnych 
historických priestoroch, možnosť 
prezentovať prácu školy pred predstaviteľmi  
rezortu 

Otvorenie celoročnej kultúrnej 
činnosti Karpatskonemeckého 
spolku na Slovensku 
Vystúpenie Renesančného súboru 
školy 
Dom odborov Istropolis na 
Trnavskom mýte v Bratislave 
5. apríl 2013 

9 Prezentácia výsledkov práce hudobného 
odboru a Renesančného súboru na verejnosti, 
uvádzanie diel renesančných majstrov, ktorí 
pôsobili na území dnešného Slovenska 
Možnosť verejného vystúpenia, overenie si 
umeleckej prípravy pred publikom 



  

Bratislava pre všetkých ... dni 
otvorených dverí samosprávy 
...desať rokov to najlepšie 
z mesta 
Účasť učiteľov a žiakov 
hudobného a výtvarného odboru 
na realizácii jedného z najväčších 
podujatí, ktoré organizuje hlavné 
mesto SR Bratislava 
20. a 21. apríl 2013 

119+12 Možnosť spolupodieľať sa na realizácii 
celomestského podujatia, prezentovať 
výsledky práce školy na verejnosti 
 
Realizácia verejných vystúpení našich žiakov 
v reprezentatívnych priestoroch Bratislavy 
a na Hlavnom námestí, možnosť učiteľov VO 
realizovať interaktívne aktivity, možnosť 
priblížiť širokej verejnosti činnosť našej 
školy, možnosť riešiť problémy, ktoré prináša 
organizačne náročné podujatie, 
prehlbovanie vzťahu k svojmu mestu 

Bratislava pre všetkých ... dni 
otvorených dverí samosprávy 
...desať rokov to najlepšie 
z mesta 
Vystúpenie Renesančného súboru 
v rámci podujatia, ktoré 
organizovala MČ Bratislava – 
Staré Mesto 
priestory Úradu MČ Bratislava – 
Staré Mesto na Vajanského 
nábreží v Bratislave 
20. apríl 2013 

11 Prezentácia výsledkov práce hudobného 
odboru a Renesančného súboru na verejnosti, 
spolupodieľať sa na realizácii celomestského 
podujatia 
Možnosť verejného vystúpenia, overenie si 
umeleckej prípravy, prehlbovanie vzťahu 
k svojmu mestu  

Spevavé večery 
Vystúpenie hudobnej zložky DFS 
Čečinka v cykle programov, ktoré 
organizuje Gospel Café na 
Karloveskej ulici č. 32 
v Bratislave 
20. apríl 2013 

10 Prezentácia práce DFS Čečinka v miestnej 
MČ, sprostredkovanie krás slovenského 
folklóru dnešnému človeku. 
Možnosť verejného vystúpenia, overenie si 
umeleckej prípravy 

Rozprávkové vretienko 
Vystúpenie žiakov hudobného 
odboru a DFS Čečinka na XVIII. 
ročníku  súťaže v prednese 
rozprávky pre žiakov ZŠ 
s medzinárodnou účasťou 
ZŠ Alexandra Dubčeka na 
Majerníkovej ulici v Bratislave 
27. apríl 2013 

3 Prezentácia výsledkov práce školy na podujatí 
s medzinárodnou účasťou, príprava 
zodpovedajúcej dramaturgie programu 
 
Motivácia žiakov, ktorú poskytla možnosť 
účinkovať na zaujímavom podujatí, možnosť 
účinkovať v miestnej MČ, možnosť riešiť 
problémy, ktoré prináša organizačne náročné 
podujatie 



  

Stavanie mája 
Vystúpenie DFS Čečinka na 
podujatí MČ Bratislava – 
Dúbravka 
priestor pred DK Dúbravka na 
Saratovskej ulici v Bratislave 
30. apríl 2013  

22 Prezentácia práce DFS Čečinka na verejnosti, 
udržiavanie tradícií slovenského folklóru, 
príprava vhodnej dramaturgie programu 
 
Možnosť verejného vystúpenia, overenie si 
umeleckej  
prípravy v improvizovanom prostredí 

Druhý ro čník festivalu mladých 
interpretov ZUŠ 
s medzinárodnou účasťou -
Festival Dni Miloša Ruppeldta 
Na 1. koncerte víťazov 3. a 4. 
ročníka súťaže Dni Miloša 
Ruppeldta, ktorý organizovala 
ZUŠ Miloša Ruppeldta účinkovali 
aj žiaci našej školy 
Koncertná sieň Pálffyho paláca 
11. máj 2013 

4 Prezentovať výsledky práce hudobného 
odboru na koncerte s medzinárodnou účasťou, 
vedieť oceniť výsledky vlastnej práce, ale aj 
práce iných 
Možnosť verejne účinkovať v programe 
významného koncertu, spoznávanie práce 
iných škôl, nadväzovanie  nových kontaktov 

Spevavé večery 
Vystúpenie členov DFS Čečinka 
v programe, ktorý organizuje 
Gospel Café na Karloveskej ulici 
č.. 32 v Bratislave  
11. máj 2013 

12 Prezentácia práce DFS Čečinka v miestnej 
MČ, sprostredkovanie krás slovenského 
folklóru dnešnému človeku 
Možnosť verejného vystúpenia, overenie si 
umeleckej prípravy 

Noc múzeí a galérií 
Do projektu , ktorý pripravilo 
Historické múzeum Slovenského 
národného múzea sa naša škola 
zapojila programom „Najmladší 
zo ZUŠ Jozefa Kresánka“ 
Hudobná sieň Bratislavského 
hradu 
18.máj 2013 

16 Prezentácia výsledkov práce školy na 
verejnosti. spoluúčasť na realizácii podujatia, 
organizovaného našim hlavným mestom, dať 
príležitosť verejne  vystúpiť aj najmladším 
žiakom, príprava vhodnej dramaturgie 
Možnosť verejného vystúpenia 
v inšpiratívnom prostredí, overenie si 
umeleckej prípravy pred publikom 

4. ročníka Festivalu detských 
krojovaných slávností vo 
Veľkých Levároch 
Účinkovanie DFS Čečinka 
v programe podujatia 
Habánsky amfiteáter vo Veľkých 
Levároch 
25. máj 2013 

46 Prezentácia výsledkov práce DFS Čečinka na 
verejnosti, udržiavanie tradícií slovenského 
folklóru, príprava vhodnej dramaturgie 
programu, výchova k zodpovednosti a 
disciplíne 
Motivácia žiakov, ktorú poskytla možnosť 
účinkovať na zaujímavom podujatí, overenie 
si vlastnej umeleckej prípravy v konfrontácii 
s inými súbormi, možnosť riešiť problémy, 
ktoré prináša organizačne náročné podujatie 



  

Slovenský poklad 
Účinkovanie DFS Čečinka vo 
folklórnom galaprograme, ktorý 
pripravili Folklórna únia 
Slovenska v spolupráci s OZ 
Občiansky parlament 
Dom odborov Istropolis 
v Bratislave 
6. jún 2013 

46 Verejná  prezentácia výsledkov práce DFS 
Čečinka na spoločensky a kultúrne  
významnom podujatí, udržiavanie folklórnych 
tradícií slovenského národa, motivácia členov 
súboru, ktorú poskytla možnosť účinkovať 
v inšpiratívnom programe 
Možnosť porovnať výsledky práce DFS 
Čečinka s inými súbormi, inšpirácia do ďalšej 
práce, možnosť riešiť problémy, ktoré prináša 
organizačne náročné podujatie 

V. festival Bratislavského 
bábkového divadla – program : 
„Veľký svet malých hrdinov“ 
Do uvedeného programu 
podujatia prispela naša škola 
vlastným hudobným programom, 
ktorý niesol názov: 
 „ Muzikanti z Karloveskej“ 
Záhrada Detský park na 
Dunajskej ulici v Bratislave 
13. jún 2013 

9 Prezentácia výsledkov práce našej školy na 
verejnosti, príprava a realizácia vhodnej 
dramaturgie programu, príprava programu, 
ktorý si vyžadoval spoluprácu viacerých 
oddelení hudobného odboru 
 
Možnosť verejne vystúpiť v programe 
inšpiratívneho podujatia, možnosť riešiť 
problémy, ktoré prináša organizačne náročné 
podujatie, uplatnenie vlastnej invenčnosti 
mladých umelcov pri výbere programu 

MDD v Záhorskej Bystrici 
Do programu osláv MDD sa 
v Záhorskej Bystrici zapojili aj 
žiaci hudobného, tanečného a 
výtvarného odboru našej školy 
Areál ZŠ na Hargašovej ulici č. 5 
v Bratislave – Záhorskej Bystrici 
14. jún 2013 

24 Možnosť prezentovať výsledky práce školy 
v miestnej MČ, príprava a realizácia 
vhodného programu a výtvarných aktivít 
Možnosť verejne účinkovať pred vlastnými 
spolužiakmi a blízkymi, možnosť riešiť 
problémy, ktoré prináša organizačne náročné 
podujatie, overiť si vlastnú umeleckú prípravu 
na verejnosti 

„Hrajeme si za školou“ 
Účinkovanie hudobnej skupiny 
J&S Band v programe družobnej 
ZUŠ z Třinca 
Park v areály ZUŠ v Třinci 
18. jún 2013 

9 Prezentácia výsledkov práce školy 
a hudobného odboru  v zahraničí, získavanie 
skúseností a nových inšpirácií, 
 motivácia členov skupiny, ktorú poskytla 
možnosť účinkovať v zahraničí 
Možnosť verejne vystúpiť v rámci 
zaujímavého podujatia, overenie si vlastnej 
umeleckej prípravy v konfrontácii s inými 
umeleckými zoskupeniami, možnosť riešiť 
problémy, ktoré prináša organizačne náročné 
podujatie 



  

Deň otvorených dverí 
prezidenta Slovenskej republiky 
Vystúpenie členov DFS Čečinka 
a žiakov tanečného odboru 
v programe podujatia, ktoré už 
tradične  pripravuje Kancelária 
prezidenta SR 
Záhrada Prezidentského paláca 
v Bratislave 
21. jún 2013  

28 Prezentácia výsledkov práce tanečného 
odboru a DFS Čečinka, príprava 
dramaturgicky vhodného programu, 
motivácia žiakov, ktorú poskytla možnosť 
vystúpiť v reprezentatívnom prostredí 
a v rámci zaujímavého podujatia, 
konfrontovať vlastné výsledky s výsledkami 
iných inštitúcií a škôl 
Možnosť verejne vystúpiť v rámci 
zaujímavého podujatia, možnosť riešiť 
problémy, ktoré prináša organizačne náročné 
podujatie 

Slávnostný galakoncert 
laureátov súťaže Nitrianska 
lutna 2010 – 2013 
Vystúpenie žiakov laureátov 
jednotlivých ročníkov Nitrianskej 
lutny v programe koncertu, ktorý 
sa konal pod záštitou ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Dušana Čaploviča a primátora 
Nitry Jozefa Dvonča. Zo 6 
laureátov boli 3 z našej ZUŠ. 
Koncertná sála Župného domu 
v Nitre 
21. jún 2013 

6 Príprava a realizácia programu, 
zodpovedajúceho spoločenskej a kultúrnej 
vážnosti podujatia, možnosť prezentovať 
výsledky práce školy a hudobného odboru 
Overenie si vlastnej umeleckej prípravy 
v programe prestížneho podujatia, 
spoznávanie práce partnerských škôl, 
nadväzovanie  nových kontaktov 

„Pele – mele“, alebo „Z každého 
rožku trošku“ 
Účinkovanie žiaka hudobného 
odboru v programe podujatia, 
ktoré pripravilo OZ UP – Down 
syndróm 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
ulici č. 3 v Bratislave 
22. jún 2013 

1 Podieľať sa na príprave a realizácii podujatia 
s humánnym zameraním, zmeniť pohľad na 
zdravotne postihnuté detí, zážitkovou formou 
prehlbovať empatiu voči nim 
 
Možnosť poskytnúť umelecké vyžitie sa aj 
hadicapovaným žiakom,  možnosť riešiť 
problémy, ktoré prináša podujatie tohto typu  



  

5. z cyklu Koncertov peknej 
hudby 
Realizácia koncertu 
Symfonického orchestra, 
speváckeho zboru a sólistov  
našej školy, ktorý pripravilo OZ 
Pekná hudba 
Vodárenské múzeum BVS, 
Devínska cesta 1, Bratislava 
27. jún 2013 

69 Príprava a realizácia tematicky zameraného 
programu, zloženého z diel filmovej 
a populárnej hudby, zosúladiť prácu všetkých 
oddelení hudobného odboru, možnosť 
prezentácie výsledkov práce hudobných telies 
a sólistov školy na verejnosti 
 
Možnosť prezentovať výsledky práce školy na 
verejnosti, možnosť riešiť problémy, ktoré 
prináša umelecky a technicky náročné 
podujatie, overenie si prípravy na verejnosti 

Bažant Pohoda 2013 
Účinkovanie Symfonického 
orchestra, zboru a sólistov školy 
na 17. ročníku prestížneho 
festivalu 
Letisko v Trenčíne – Daylong 
Kids Park 
12. júl 2013  

69 Príprava a realizácia programu, zloženého 
z diel filmovej a populárnej hudby, zosúladiť 
prácu všetkých oddelení hudobného odboru, 
možnosť prezentácie výsledkov práce 
hudobných telies a sólistov školy na 
medzinárodnom podujatí 
Skúsenosť z účinkovania v programe veľkého 
medzinárodného festivalu, skúsenosť 
z riešenia problémov, ktoré prináša podujatia 
podobného zamerania 

Festival „Stretnutie s folklórom 
- Hudba regiónov“ 
Účasť DFS Čečinka na VII. 
ročníku medzinárodného festivalu 
v Poľsku 
Mestá Lębork a Sopoty 
22. až 29. júl 2013 

46 Účasť na medzinárodnom podujatí, 
prezentovať výsledky práce s mládežou 
v oblasti umeleckej výchovy a udržiavania 
folklórnych tradícií , príprava dramaturgicky 
vhodného programu, motivácia žiakov, ktorú 
poskytla možnosť vystúpiť v rámci 
zaujímavého medzinárodného podujatia, 
konfrontovať vlastné výsledky s výsledkami 
súborov z iných krajín 
 
Možnosť verejne vystúpiť na medzinárodnom 
podujatí, spoznávanie nových miest a kultúr, 
overenie si umeleckej prípravy, možnosť 
riešiť problémy, ktoré prináša organizačne 
a technicky náročné podujatie  



  

XXIX. ro čník festivalu 
Fryderyka Chopina 
Vystúpenie DFS Čečinka na 
medzinárodnom festivale, ktorého 
ústrednou témou bolo 
pripomenutie si 20. výročia 
nadviazania diplomatických 
vzťahov medzi Slovenskou 
a Rakúskou republikou 
Mesto Gaming 
16. august 2013 

46 Príprava a realizácia programu, 
zodpovedajúceho spoločenskej, politickej 
a kultúrnej vážnosti podujatia, prezentácia 
úrovne umeleckej výchovy mládeže 
a udržiavania národných tradícii na 
významnom podujatí, motivácia členov 
súboru, ktorú poskytla možnosť účinkovať na 
takom významnom podujatí 
 
Možnosť vystúpiť v spoločnosti špičkových 
slovenských telies a sólistov, možnosť 
spoznať pamiatky a kultúru inej krajiny, 
skúsenosť z prípravy a realizácie náročného 
programu 

33. ročník medzinárodného 
Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy 2013 
Účinkovanie Divadelného súboru 
Lano na najväčšom festivale 
humoru a satiry na Slovensku 
Filmový bar kina Akropola 
v Kremnici 
29. august 2013 

14 Predstaviť výsledky práce školy, LDO 
a súboru Lano  
v programe významného podujatia, motivácia 
členov súboru, ktorú poskytla možnosť 
vystúpiť na prestížnom festivale, overenie si 
vlastnej umeleckej prípravy a riešenia 
autorských predstavení 
 
Možnosť zúčastniť sa na umelecky a 
spoločensky významnom  podujatí, 
nadväzovanie nových kontaktov, spoznávanie 
iných umeleckých prístupov 

91. ročník Scénickej žatvy 
v Martine 
Účasť Divadelného súboru Lano 
na vrcholnom podujatí 
amatérskeho divadla a divadelnej 
tvorby na Slovensku 
Štúdio SKD v Martine 
28. august 2013 

14 Príprava a účasť na vrcholnom podujatí 
svojho druhu na Slovensku, porovnanie 
vlastnej umeleckej úrovne s ostatnými 
zúčastnenými, nadväzovanie nových 
kontaktov, získanie poznatkov o súčasnej 
úrovni slovenského amatérskeho divadla a 
tvorby  
 
 
Možnosť účinkovať v programe významného 
podujatia, motivácia, ktorú poskytujú takéto 
príležitosti, získavanie nových skúseností 
a nových pohľadov na tvorbu 



  

„Deň Bratislavskej ulice 
v Moskve“ 
Účasť členov tanečnej zložky 
DFS Čečinka na významnom 
kultúrnom a spoločenskom 
podujatí v Moskve, ktorého 
prioritným cieľom bolo 
hodnotenie vzájomných vzťahov 
dvoch európskych metropol – 
Bratislavy a Moskvy 
Bratislavská ulica v Moskve 
Moskovská škola s vyučovacím 
jazykom slovenským a českým 
30. august 2013 

11 Príprava a realizácia vhodného 
reprezentatívneho programu, motivácia 
členov súboru, ktorú poskytla možnosť 
účinkovať na významnom podujatí, 
nadviazanie nových vzťahov, prezentácia 
úrovne umeleckej výchovy a udržiavania 
folklórnych tradícií, participácia na podujatí, 
ktoré pripravilo naše hlavné mesto 
 
Možnosť účinkovať v zahraničí, skúsenosť 
z organizovania organizačne a technicky 
náročného podujatia, overenie si vlastnej 
umeleckej prípravy 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila – súťaže: 
 

Názov  súťaže Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa, umiestnenie žiakov 

MFP 
48. medzinárodný festival 
poézie Valašské Meziříčí ČR 

5 medzinárodná súťaž v prednese poézie, stretnutie 
pedagógov umeleckého prednesu, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, Večer 
víťazov. 
2.miesto: Sidónia Féderová     
                 ped. Mgr. art. Matej Čertík 
4.miesto a Cena Jiřího Brolla: Juraj Bako    
                 ped. Mgr. art. Matej Čertík 
účasť: Gabriela Čepičanová 
                 ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
 

Mladí klaviristi 2012 
celoslovenská súťaž mladých 
klaviristov  
ZUŠ E. Suchoňa Bratislava 

5 celoslovenské stretnutie pedagógov a žiakov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, 
koncert víťazov 
1.miesto I. kat. : Yoon Seo Lee 
                             ped. Mária Slaninová 
Čestné uznanie V. kat.: Viktória Procklová 
                             ped. Anna Gondášová 
účasť: Veronika Lörincová  
                             ped. Anna Gondášová 
 

Beat forum 
13.ročník celoslovenskej 
speváckej a tanečnej súťaže 
ZUŠ a mesto Gbely  

10 celoslovenské stretnutie žiakov ZUŠ ich prezentácia 
a objavovanie mladých talentov v oblasti populárnej piesne, 
hudobných skupín a moderného tanca  
kategória  Hudobné skupiny nad 15 rokov:   
1.miesto a Cena primátora:  J&S  Band  
                   umelecké vedenie:  Peter Štrpka 
 



  

Violončelová jeseň Modra 
2012 
celoštátna súťaž žiakov ZUŠ 
v hre na violončelo   
ZUŠ a mesto Modra 

8 celoslovenské stretnutie pedagógov a žiakov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
strieborné pásmo.: Martin Leginus  II. kat 
                                 ped. Vlasta Rončkevičová 
strieborné pásmo.: Natália Prochácová  IV. kat 
                                 ped. Vlasta Rončkevičová 
                                 Karolína Kolenčíková IV. kat 
                                    ped. Mgr. art. Ivana Zemáneková 
bronzové pásmo:      Stanislav Sivčo  IV. kat. 
                                    ped. Mgr. art. Ivana Zemáneková 
                                    Ján Rosina IV. kat. 
                                    ped. Mgr. art. Ivana Zemáneková 
 

Musica Camerata  
Ján Albrecht 2012 
celoslovenská súťaž 
v komornej hre žiakov ZUŠ 
ZUŠ J. Albrechta Bratislava 
 
 
 

10 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, koncert 
víťazov 
zlaté pásmo  I. kat.  trio:   Terézia Hledíková  
a Laureát súťaže               Magdaléna Štefanicová                              
                                             Beáta Kopačková 
                                             ped. Jana Spálová, 
                                                     Ivona Trgová                            
 

  zlaté pásmo IV. kat.  trio  Michal Švehlík 
                                            Denisa Kopačková 
                                            Katarína Buranovská 
                                            ped. Zita Janáková, 
                                                    Elena Šimlovičová 
 

Prešporský Paganini 
16.celoslovenská súťaž 
mladých huslistov žiakov 
ZUŠ  o titul slávneho 
husľového virtuóza a putovný 
pohár  MČ Staré mesto 
Bratislava 

16 celoslovenské stretnutie pedagógov a žiakov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, 
koncert víťazov 
 
1.miesto I. kat.     Magdaléna Štefanicová                              
                            ped. Jana Spálová 
2.miesto I. kat.    Andrej Trenčan  
                            ped. Mgr. Ľudovít Satury 
1.miesto II. kat.  a titul Prešporský Paganini  
                           Martina Výbohová  
                            ped. Mgr. Ľudovít Satury 
3.miesto II.kat.    Rosario Portuondo 
                             ped. Gabriela Šimurdová 
2.miesto III. kat.  Terézia Hledíková  
                             ped. Jana Spálová 
Cena pre najlepšieho pedagóga za prípravu víťaza 
kategórie:           Jana Spálová, Mgr.a Ľudovít Satury 
účasť:                  Mária Macková, ped. Zita Janáková 
                             Adam Tóth, ped. MgA. Mária Šuleková 
 



  

Dni Miloša Ruppeldta 
celoslovenská súťaž 
v sólovom klasickom speve, 
a v  hre na dychových 
nástrojoch  
ZUŠ M. Ruppeldta BA 

12 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
2.miesto II. kat. zobc.fl.  Bibiana Ondrušová 
                                       ped. Lýdia Stanová 
3.miesto III. kat. zobc.fl.  Matej Chudada  
                                       ped. Lýdia Stanová 
1.miesto II. kat. spev      Juraj Sopko 
                                          ped. Viera Kordošová 
1.miesto III. kat. drev.dych.nástr. Mária Reháková 
                                                    Mgr. Valéria Bánovská 
2.miesto III. kat. drev.dych.nástr. Laura Nagyová 
                                                    Mgr. Valéria Bánovská 
Cena Oľgy Trebischovej za najlepší umelecký výkon 
                                                    Mária Reháková                        
Účasť: Dominika Hajdu –spev ped. Emília Poláková 
 

Medzinárodný festival 
adventnej a vianočnej 
hudby  BA  

11 Zlaté pásmo a cena za hlasovú kultúru 
             Komorný súbor The Melodies  
               Umelecký a hlasový pedagóg: Emília Poláková 
 

Celoslovenská súťaž v hre 
na cimbale 
ZUŠ Jozefa Kresánka 

19 celoslovenské stretnutie pedagógov a žiakov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, otvárací koncert pedagóga 
cimbalistu AMU Banská Bystrica, odborný seminár 
s porotou, koncert víťazov 
 
bronzové pásmo   Agnes Červená 2.roč. 
                              Timotej Finta  2.roč. 
                              ped. Jarmila Mušitzová 
 

   strieborné pásmo  Michal Nôta 3.roč. 
                              ped. Beáta Čečková 
                              Júlia Pabst 3.roč.                              
                              Lucia Románová 3.roč. 
                              ped. Jarmila Mušitzová 
zlaté pásmo           Karolína Valachovičová 4.roč. 
strieborné pásmo  Juraj Sopko 4.roč. 
                              ped. Beáta Čečková 
zlaté pásmo           Baáta Kopačková 5.roč. 
strieborné pásmo  Dana Hanková 5.roč. 
bronzové pásmo   Matúš Boráň 5.roč. 
                              ped. Beáta Čečková 
bronzové pásmo   Peter Makúch 5.roč. 
                              ped. Jarmila Mušitzová 
bronzové pásmo   Miloslava Chudá 1./II.st. 
                              ped. Beáta Čečková 
zlaté pásmo           Lucia Šlamiarová 2./II.st. 
strieborné pásmo  Matej Cvečko 2./II.st. 
                              ped. Jarmila Mušitzová  
bronzové pásmo   Mária Letová3./II.st. 
strieborné pásmo Peter Leto 3./II.st.                             
                              ped. Beáta Čečková 
 



  

Husľová dielňa Žilina 2013 
súťažný workshop 
talentovaných huslistov pod 
vedením prof. Jindřicha 
Pazderu  AMU Praha ČR 

4 celoslovenské stretnutie pedagógov husľovej hry, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný workshop, koncert 
prof. J.Pazderu a laureáta HD 2012  
Laureát Husľovej dielne 2013 Terézia Hledíková 
                                                   ped. Jana Spálová 
 

Toastmasters 
4.ročník medzinárodnej 
rečníckej súťaže   
 

2 1.miesto kategória - pripravený prejav 
                              Gabriela Čepičanová 
                              ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
                              ped. Mgr. art. Veronika Kořínková 
 

Hviezdoslavov Kubín 2013 
okresné kolá súťaže 
v prednese poézie a prózy 
a divadiel poézie 

15 okresné stretnutia pedagógov umeleckého prednesu 
Bratislavy, odborná konfrontácia vzájomnej práce,  seminár  
 
1.miesto I. kat. poézia       Natália Polyaková 
s postupom                       ped. Mgr. art. Lucia Královičová 
2.miesto I. kat. poézia      Johana Vilikovská 
                                           ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
3.miesto I. kat.  poézia     Lea Pokorná 
                                           ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
1.miesto III. kat. próza     Patrik Lukáč 
s postupom                       ped. Mgr.art.Veronika Kořínková 
3.miesto III. kat. próza     Ema Hrašková 
                                           ped. Mgr.art.Adriana Geričová 
2.miesto III. kat. poézia   Zuzana Šebáková 
                                          ped. Mgr.art.Veronika Kořínková 
3.miesto II. kat. poézia     Linda Dvořáková 
                                           ped. Mgr. art. Matej Čertík 
3.miesto III. kat.  poézia  Adriana Drozdová 
                                           ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
 



  

Hviezdoslavov Kubín 2013 
okresné kolá súťaže 
v prednese poézie a prózy 
a divadiel poézie  

22 1.miesto IV. kat. poézia   Danica Jurčová -Glinová 
s postupom                       ped. Mgr. art. Matej Čertík 
1.miesto IV. kat. poézia  Tajana Hevesiová 
 s postupom                     ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
1.miesto IV. kat. poézia  Klára Rečlová 
 s postupom                     ped. Mgr.art. Veronika Kořínková 
2.miesto IV. kat. poézia Denisa Kopačková 
                                           ped. Mgr. art. Barbora Jurinová                                     
3.miesto IV. kat. poézia   Martina Hrádeková 
                                           ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
1.miesto IV. kat. próza     Paulína Porývková 
s postupom                        ped. Mgr. art. Matej Čertík 
1.miesto IV. kat. próza     Katarína Hejdová 
s postupom                       ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
2.miesto IV. kat. próza    Tereza Alica Plchová 
                                           ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
3.miesto IV. kat. próza    Martina Zábranská 
                                           ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
3.miesto IV. kat. próza  Zuzana Popluhárová 
                                          ped. Mgr.art. Martina Jánošíková 
2.miesto V. kat. poézia     Lenka Proksová 
s postupom                        ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
1.miesto v kategórii divadiel poézie DS LANO 
s postupom do krajského kola HK 
                                           ped. Mgr. art. Matej Čertík   
                 

„Vesmír očami detí“ 
krajské kolo výtvarnej súťaže 

1 3.miesto s postupom do celoslovenského kola 
kat.5-9 rokov                    Michaela Čavargová 

                            ped. Mgr. Branislava Miklánková 
 

Gitarová súťaž Bojnice 
2013 
celoslovenská súťaž žiakov 
ZUŠ  

4 1.miesto v zlatom pásme  Michal Pajtáš 
                                            ped. Mgr.art. Zuzana Bednárová 
strieborné pásmo              Ivan Hrabčák 
                                            Mgr. art. Belinda Sandiová 
 

Rozprávkové vretienko 
výberové kolo do 
medzinárodnej súťaže 
v prednese  rozprávok 

3 postup do celoslovenského kola: 
                                     Patrícia Rotterová a Marek Budai 
                                     ped. Mgr. art. Adriana Geričová 

Šaliansky Maťko 2013 
obvodné kolo súťaže 
v prednese slovenskej povesti  

2 2.miesto II.kat.           Marek Budai 
                                     ped. Mgr. art. Adriana Geričová 

Divadelné konfrontácie – 
Malá krajská žatva 
krajská prehliadka Divadiel 
mladých 

15 stretnutie divadelných odborníkov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
1.miesto  DS LANO autorské predstavenie  „Bar u Edka“ 
                       réžia ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
                                   ped. Mgr. art. Veronika Kořínková 
2.miesto monodráma Rosa Mária Pokorná 
                                   ped. Mgr. art. Martina Jánošíková 
účasť:  so 4 sólovými výstupmi  
Dominika Kováčová, Paulína Belická 
                                      ped. Mgr. art. Veronika Kořínková 



  

„Štúrova Modra“ 
Bratislavské metamorfózy 
krajské kolo celoštátnej 
postupovej prehliadky 
Hviezdoslavov Kubín 
 
 

20 3.miesto I. kat. poézia       Natália Polyaková 
                                           ped. Mgr. art. Lucia Královičová 
1.miesto IV. kat. próza  Gabriela Čepičanová 
 s postupom na HK         ped. Mgr.art. Barbora Jurinová 
2.miesto IV. kat. próza    Paulína Porývková 
                                          ped. Mgr. art. Matej Čertík 
3.miesto IV. kat. próza    Katarína Hejdová 
                                          ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
2.miesto IV. kat. poézia  Tajana Hevesiová 
                                          ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
3.miesto IV. kat. poézia   Sidónia Féderová 
                                          ped. Mgr. art. Matej Čertík 
3.miesto IV.  kat. poézia   Michaela Čavargová 
                                          ped. Mgr.art.Veronika Kořínková                                     
2.miesto V. kat. poézia   Lenka Proksová 
s postupom na HK         ped. Mgr. art. Miriam Pavelková 
2.miesto v kategórii divadiel poézie DS LANO 
s postupom  HK              ped. Mgr. art. Matej Čertík    
                

Schneiderova Trnava 
celoslovenská súťaž  
v hre na klavíri  
ZUŠ Mikuláša Schneidera - 
Trnavského Trnava 

7 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
zlaté pásmo I.kat.           Yoon Seo Lee 
                                        ped. Mária Slaninová 
strieborné pásmo III.kat. Viktória Prockolová 
                                        ped. Anna Gondášová 
bronzové pásmo III.kat. Diana Ristová 
                                        ped. MgA. Jana Ignácová 
 

Schneiderova Trnava 
celoslovenská súťaž  
v hre na husliach  
ZUŠ M.Schneidera - 
Trnavského Trnava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 celoslovenské stretnutie pedagógov a žiakov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
zlaté pásmo I.kat.         Andrej Trenčan 
a Cena za interpret.       ped. Mgr. Ľudovít Satury 
zlaté pásmo I.kat.         Jozef Remiš 
                                      ped. Jana Spálová 
bronzové pásmo I.kat.  Tamara Tavaliová 
                                      ped. MgA.Mária Šuleková 
bronzové pásmo I.kat.  Natália Vavrušová 
                                      ped. MgA.Mária Šuleková 
bronzové pásmo I.kat.  Lea Andelová 
                                      ped. MgA.Mária Šuleková 
zlaté pásmo II.kat.         Martina Výbohová 
a Cena za interpret.       ped. Mgr. Ľudovít Satury 
zlaté pásmo II.kat.        Magdaléna Štefanicová 
                                      ped. Jana Spálová 
strieborné pásmo II.kat. Mária Macková 
                                       ped. Zita Janáková 
účasť II.kat.                    Rosario Portuondo 
                                      ped. Gabriela Šimurdová 
zlaté pásmo, víťaz kategórie III.kat. a Cena za interpret. 
                                      Terézia Hledíková 
                                      ped. Jana Spálová 
Cena pedagóga za víťaza III. kategórie Jana Spálová 
 



  

Schneiderova Trnava 
celoslovenská súťaž  
komorná hra 
ZUŠ M.Schneidera - 
Trnavského Trnava 
 

5 zlaté pásmo I.kategórie a Cena za interpretáciu 
trio Terézia Hledíková, Magdaléna Štefanicová,  
        Beáta Kopačková 
        ped. Jana Spálová, Ivona Trgová  
    

Medzinárodná husľová 
súťaž Josefa Muziky 
„O novopátský achát“ 
Nová Paka ČR 

3 Medzinárodné stretnutie pedagógov a žiakov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, 
koncert víťazov 
Zlaté umiestenie a diplom za najlepšie interpretovanú 
povinnú skladbu: Martina Výbohová 
                                ped. Mgr. Ľudovít Satury 
 

Zahraj že, nám píšťaľôčka 
7. ročník celoslovenskej 
súťaže v sólovej a komornej 
hre na zobcovej flaute 

6 Medzinárodné stretnutie pedagógov a žiakov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, 
koncert víťazov 
zlaté pásmo kat. B sólo Bibiana Ondrušová 
                                      ped. Lýdia Stanová 
zlaté pásmo kat. B KH Bibiana Ondrušová 
                                      Jaroslav Griščík 
                                      ped. Lýdia Stanová 
                                      ped. Mgr. art. Peter Koneval 
 

„Talenty pre Európu“ 
17.medzinárodná súťaž 
Bohdana Warchala v hre na 
sláčikových nástrojoch 
ZUŠ M.Bohúňa DD 

4 Medzinárodné stretnutie pedagógov a žiakov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, 
koncert víťazov 
3.miesto II.kat.         Magdaléna Štefanicová 
3.miesto III.kat.        Terézia Hledíková 
                                  ped. Jana Spálová 

„Vr ť sa dievča...“ 
krajská súťažná prehliadka 
detských folklórnych súborov 
DK Zrkadlový Háj BA 

25 stretnutie odborníkov  v oblasti folklóru, konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
bronzové  pásmo za choreografiu „Prepletance“  
                       tanečná zložka DFS Čečinka  
                       pripr. Mgr. art Etela Nôtová 
 

Rajecká hudobná jar 
4.roč.medzinárodnej 
interpretačnej súťaže hudby 
slovenských skladateľov  
ZUŠ Rajec 

5 celoslovenské stretnutie pedagógov a žiakov, slovenských 
skladateľov, propagácie diel žijúcich slovenských 
skladateľov, odborná konfrontácia vzájomnej práce, 
odborný seminár s porotou 
Hlavná cena – cena za najlepšiu interpretáciu skladby 
slovenského autora IV. kat. Mária Reháková 
                                          ped. Mgr. Valéria Bánovská 
Cena za originálny prejav interpreta – cena mesta Rajec 
                                           Laura Nagyová 
                                           ped. Mgr. Valéria Bánovská 
Hlavná cena – cena za najlepšiu interpretáciu skladby 
slovenského autora  V. kat. komorné súbory  
                                   Mária Reháková a Laura Nagyová 
                                          ped. Mgr. Valéria Bánovská 
 
Laureát súťaže          Mária Reháková 
 
Najúspešnejší  pedagóg z posledných 4 ročníkov 
                                Mgr. Valéria Bánovská 
 



  

Malokarpatský slávik 
finálové kolo 
neprofesionálnych spevákov 
populárnej hudby  
DK Šenkvice 

2 celoslovenské stretnutie odborníkov interpretácie  
populárnej hudby, odborná konfrontácia vzájomnej práce, 
odborný seminár s porotou, finále -koncert víťazov 
účasť vo finále  II. kat.  Diana Ristová   
                                       ped. Emília Poláková 
 

Nitrianska Lutna  
celoslovenská hudobno-
interpretačná súťaž pre 
nástrojové skupiny: 
sláčikové nástroje a gitaru  
ZUŠ Jozefa Rosinského  
Nitra 

7 celoslovenské stretnutie žiakov a pedagógov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou, 
koncert víťazov 
1.miesto a mimoriadna cena  za interpretáciu  IV. kat. 
                         Magdaléna Štefanicová - husle 
                         ped. Jana Spálová 
1.miesto V. kat. Terézia Hledíková -husle 
                         ped. Jana Spálová 
3.miesto V. kat. Stanislav Sivčo 
                         ped. Mgr. art. Ivana Zemáneková 
titul Laureát súťaže v kat. sláčikové nástr. 
                        Terézia Hledíková 
                       
Diplom - najúspešnejší pedagóg súťaže  
                           Jana Spálová 
Mimoriadna cena za korepetíciu  
                         Mgr. Iveta Majláthová   
               

Senecká dúha 
6.ročník tanečnej súťaže  
MKOS Modra, DK Senec 

25 celoslovenské stretnutie pedagógov tanca a ich žiakov, 
odborná konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár 
s porotou 
1.miesto kat. Scénické choreografie mládež 
                        žiačky 2.roč./II.st    
                         ped. Bc. Petra Korponaiová 
2.miesto kat. malé choreografie dospelí 
                        DS Divertída žiaci ŠPD 
                         ped. Bc. Petra Korponaiová  
 

Medzinárodná súťažná 
prehliadka Juliusa von 
Beliczayho v hre na 
strunové nástroje a KH 
ZUŠ Komárno 

5 Medzinárodné stretnutie pedagógov a žiakov, odborná 
konfrontácia vzájomnej práce, odborný seminár s porotou,  
zlaté pásmo KH I. kat.    Julia Pabst - cimbal 
                                         Lucia Románová - cimbal 
zlaté pásmo KH III. kat. Matej Cvečko - cimbal  
                                         Lucia Šlamiarová - cimbal  
                                         ped. Jarmila Mušitzová 
 

MEDart 
Súťažný divadelný festival 
Prostějov ČR 

15 Cena „Altan slávy“ DS LANO  s predstavením  
                         „Bar u Etka“ 
                         réžia ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
                                     ped. Mgr. art. Veronika Kořínková 
 

„Tlma čské činobranie“ 
Celoštátna súťažná prehliadka 
amatérskeho divadla 
mladých, ktorá je súčasťou 
Scénickej žatvy - 91. ročníka 
súťaží slovenských 
divadelných súborov  
MKS Tlmače  

20 stretnutie divadelných odborníkov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
1.miesto  DS LANO autorské predstavenie  „Bar u Edka“ 
 s nomináciou na Scénickú žatvu Martin 2013                      
                       réžia ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
                                  ped. Mgr. art. Veronika Kořínková 
Cena za interpretáciu textu:  Rosa Pokorná  
                                ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 



  

Bratislava objektívom detí 
a mládeže 2013 
výtvarná súťaž  Mestského 
parlamentu mladých hl. mesta 
SR Bratislavy 

40 Ocenenie vystavených súťažných prác pre verejnosť na 
Dňoch otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – 
Bratislava 
1.miesto   za spoločnú kolorovanú kresbu          
           Simona Verešvárska  a Zuzana Kopanicová 
                           ped. akad. soch. Marek Žitňan 
Odoslané práce žiakov akad. mal.  Slávky Brezinovej, 
Mgr. Branislavy  Miklánkovej a akad. mal. Blažeja Mikusa. 
 

57.ročník Hviezdoslavov 
Kubín  celoslovenská súťaž 
v umeleckom prednese poézie 
a prózy a divadiel poézie 
NOC BA a DK Dolný Kubín 

12 2.miesto IV. kat. próza  Gabriela Čepičanová  
                                        ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
Diplom za účasť v kategórii Divadiel poézie DS LANO  
                                         ped. Mgr. art. Matej Čertík                  

UNIQA summer dance 
festival 
Eurovea Bratislava 

12 Celoslovenská konfrontácia tanečných choreografií 
amatérov na najväčšom súťažnom tanečnom podujatí roka 
na Slovensku 
1.miesto kat.- moderné tance duá  
                             Mária Fábryová – Michal Uherek 
                             ped. Bc. Petra Korponaiová 
1.miesto kat.- skupina – scénické tance  
                             TS Divertída 
                             ped. Bc. Petra Korponaiová 
1.miesto kat.- skupina – moderné tance  
                             absolventky II.st 
                             ped. Bc. Petra Korponaiová 
 

„O cenu Samka Dudíka“ 
54. medzinárodný folklórny 
festival  Ľudových hudieb 
MKS Myjava 

15 stretnutie odborníkov  v oblasti folklóru, konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
3.miesto              Ľudová hudba DFS Čečinka 
                            ped. Mgr. Ján Kružliak 
 

„Bohúňova paleta“ 
Celoslovenská výtvarná súťaž  
ZUŠ Dolný Kubín 

9 Čestné uznanie kat. kresba Lívia Paulišková 
                                          ped. Mgr. Branislava Miklánková 

„Voda, ako súčasť môjho 
života“ 

20 Tematická súťaž vyhlásená BVS  
ocenená 2.miesto Katarína Špačková  
                             ped. akad. soch. marek Žitňan 
 
Odoslané práce žiakov akad. Mal.  Slávky Brezinovej. 
 

Lidice –ČR 10 Odoslané práce žiakov z tried 
Mgr. Branislavy  Miklánkovej a akad. mal. Blažeja Mikusa 

„Prečo som na svete rád“ 
výtvarná súťaž 

1 Odoslané práce žiakov Mgr. Branislavy  Miklánkovej 

Ex Libris 
 

14 Odoslané práce žiakov akad. mal.  Slávky Brezinovej, 
Mgr. Branislavy  Miklánkovej, akad. mal. Milana Hrčku 
a akad. mal. Heleny Hrčkovej 

 
 
 
 
 
 



  

Údaje o zapojení, 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 

ZUŠ Jozefa Kresánka 
Grant „Pro Slovakia“ 
MK SR - neúspešný 

2.ročník Celoslovenskej 
súťaže žiakov ZUŠ 
v hre na cimbale  

Porovnanie výsledkov práce žiakov 
a pedagógov ZUŠ v hre na cimbale 

30. 11.- 2, 12. 
november 
2012 

ZUŠ Jozefa Kresánka 
Deti a umenie n. f. 

„Pocta slovenskej 
gotike“ výstava prác 
žiakov 

Pokračovanie tematických výstav 
výtvarných prác žiakov VO. 
Tvorivou formou priblížiť žiakom 
bohatstvo výtvarného umenia 
z obdobia gotiky na území 
dnešného Slovenska 

10. máj 2013 

CEF a Nadácia Slovnaft „Talenty novej Európy“  Podporovať talentovaných žiakov 
formou príspevku na hudobný 
nástroj, na majstrovské kurzy 
a pod. Finančný príspevok získali 
huslistky Terézia Hledíková 
a Magdaléna Štefanicová 

apríl 2013 

ZUŠ Jozefa Kresánka 
Nadácia Pontis,  
MÚ Karlova Ves 

„LANOFEST 2013“ Prehliadka 8 divadelných 
predstavení, ktoré naštudovali žiaci 
LDO rôznych vekových kategórií 
počas dvoch posledných školských 
rokov 

6. -7.  máj 
2013 

ZUŠ Jozefa Kresánka 
Nadácia Pekná hudba 

Koncert Pekná hudba Koncert filmovej a populárnej 
hudby v podaní symfonického 
orchestra školy a speváckeho zboru 
školy. Koncert bol generálkou na 
festival POHODA 2013 

27. júna 2013 

 
 
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 ZUŠ: 
 
  Následnú finančnú kontrolu č. 5/2013 vykonali zamestnanci útvaru mestského 
kontrolóra Ing. Mária Velická a Ing. Katarína Kalas ová v dňoch 15. 4. 2013 až 23. 5. 
2013.  
 
Na základe zistených nedostatkov prijala riaditeľka školy nasledovné opatrenia na ich 
odstránenie: 

1. zabezpečiť dôsledný výkon predbežnej finančnej kontroly na všetkých účtovných 
dokladoch (faktúry, pokladničné doklady, objednávky, platové dekréty atď.) tak, aby žiadna 
finančná operácia nebola realizovaná bez jej predchádzajúceho overenia 
Termín: ihneď     Zodpovedná: ekonómka školy a riaditeľka školy 



  

 
2. zabezpečiť, aby pracovné cesty zamestnancov boli riadne vydokladované cestovnými 

príkazmi podpísanými riaditeľkou školy pred uskutočnením pracovnej cesty a následne 
v súlade so zákonom vyúčtované 
Termín : ihneď   Zodpovedná:  riaditeľka školy  
 

3. dodržiavať § 22 ods. 3, písm. d/ zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole pri 
uplatňovaní opatrení voči zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky 
Termín: ihneď     Zodpovedná:    riaditeľka školy 
 

4. zabezpečiť výkon inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti najmenej 4 x 
ročne v súlade s § 29 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
Termín: priebežne Zodpovedná:   riaditeľka školy 
 

5. zabezpečiť preradenie zamestnankyne nespĺňajúcej kvalifikačný predpoklad pre výkon 
práce na práce v súlade so spĺňajúcim predpokladom vzdelania ihneď po jej návrate 
z dovolenky 
Termín: 3. jún 2013    Zodpovedná:  riaditeľka školy  
 

6. požiadať hlavné mesto SR Bratislavy o zverenie priľahlých pozemkov, aby 
starostlivosť o ne zo strany školy bola právne usporiadaná 
Termín: 31. máj 2013    Zodpovedná:  riaditeľka školy 
 
V Bratislave dňa 24. 5. 2013 
       Anna Gondášová 
       riaditeľka ZUŠ Jozefa Kresánka 
 

Správu o plnení opatrení riaditeľka školy doručí útvaru mestského kontrolóra do konca 
októbra 2013. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 
 

V uplynulom školskom roku sa z podnetu MŠVVaŠ SR legalizovali elokované 
pracoviská všetkých škôl a školských zariadení. ZUŠ Jozefa Kresánka pôsobí na území 
mestských častí Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica a v žiadnej z týchto mestských častí 
nemala problém s legalizáciou elokovaných pracovísk, naopak, dostalo sa nám podpory. 
Týmto chcem vysloviť poďakovanie starostom spomínaných mestských časí a riaditeľom ZŠ 
za ústretovosť a pomoc pri administrácii elokovaných pracovísk – nájomné zmluvy, 
kolaudačné rozhodnutia a pod.. 

ZUŠ Jozefa Kresánka má do správy zverené budovy na Karloveskej 3 a na Sekulskej 
3. Okrem nich vyučuje v priestoroch ZŠ na Majerníkovej ulici na Dlhých Dieloch, v časti 
materskej školy na Zlatohorskej 18 v Lamači, v ZŠ na Malokarpatskom námestí 1 v Lamači, 
v ZŠ Hargašova 5 v Záhorskej Bystrici a v Ľudovom dome v Záhorskej Bystrici. Dovoľujem 
si upozorniť na skutočnosť, že na všetkých elokovaných pracoviskách školy (okrem ZŠ 
Hargašova, kde sa samostatné priestory ešte len pripravujú) pôsobí ZUŠ Jozefa Kresánka 
v samostatných priestoroch. Teda aj v priestoroch ZŠ sú pre činnosť ZUŠ vyhradené 
samostatné triedy, v ktorých vyučujú iba učitelia ZUŠ, teda môžu sa v dopoludňajších 
hodinách pripravovať na vyučovanie, pripravovať si učebné pomôcky a materiál, môžu si 
zariadiť triedy podľa svojich požiadaviek atď. 

 



  

Obe zverené budovy školy vyžadujú veľké investície z kapitálových výdavkov na 
rekonštrukčné práce – hlavne na výmenu okien, zateplenie budov, obnovu elektrických 
rozvodov, na zvukovú izoláciu tried a pod. V havarijnom stave je kanalizácia v oboch 
zverených budovách.  

Interiérové vybavenie tried v oboch budovách  si tiež vyžaduje obnovu. Pri sťahovaní 
ZUŠ do objektu Karloveská 3 v roku 2005 neboli prostriedky na interiérové vybavenie. 
Triedy sú zariadené nábytkami, ktoré sme ako vyradené získali prevodom, alebo nám ich 
zapožičali fyzické osoby.  

Doslova v kritickom stave sa však nachádzajú hudobné nástroje školy, hlavne klavíry, 
z ktorých mnohé sú už pre potreby ZUŠ nepoužiteľné. Súrne potrebujeme zabezpečiť 
minimálne 3 nové pianina, lebo inak je ohrozená výuka v hudobnom a tanečnom odbore. 

Dlhodobo sa neinvestuje do nových učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre 
potreby učiteľov sme zabezpečili darom od firiem, ktoré ju vyraďovali.   

Šetrenie v materiálno-technickej oblasti vytvára skrytý dlh do budúcnosti, ktorý raz 
bude treba vyriešiť. 

Škola veľmi súrne potrebuje prístavbu viacúčelovej kongresovej (koncertnej) sály.  
Potrebujeme ju najmä kvôli nácvikom školského orchestra, pracovným poradám učiteľov, ale 
aj na organizovanie koncertov, výstav a predstavení.  

Z prostriedkov rodičov sa priebežne realizuje priestorová a materiálna modernizácia 
tried, ale to nestačí. V uplynulom školskom roku sa vďaka finančnej podpore rodičov podarilo 
zriadiť novú tanečnú triedu na elokovanom pracovisku na Majerníkovej 60. Okrem 
vymaľovania sa zabezpečila plávajúca podlaha, baletizol, tyče, zrkadlá, žinenky a klavír – 
pianino. Náklady na túto jednu triedu činili do 8 tisíc €. (pre porovnanie v tomto objekte 
pôsobí aj tanečný odbor súkromnej ZUŠ Prokofjevova, ktorá vyučuje v klasickej triede ZŠ 
s lavicami, bez podlahy, zrkadiel, tyčí, bez klavíra, ale dotáciu na žiaka z podielových daní 
dostáva). 

V uplynulom školskom roku sa vďaka MÚ MČ Lamač pokračovalo vo výmene okien 
na Zlatohorskej 18. Z prostriedkov rodičov sme zabezpečili vymaľovanie objektu a nové 
koberce. 
 Na najnevyhnutnejšie nákupy učebných pomôcok a ladenie klavírov škola využíva  
prostriedky za vzdelávacie poukazy a prostriedky z neinvestičného fondu Deti a umenie pri 
ZUŠ Jozefa Kresánka, ktorý spravujú rodičia školy. Do tohto fondu získavame tiež 2% daní 
z príjmu fyzických a právnických osôb. 
 Z rozpočtu školy sa hradia nevyhnutné revízie kotlov, bleskozvodov, hasiacich 
prístrojov. V uplynulom školskom sa uskutočnila revízia hasiacich prístrojov, vykurovacích 
kotlov, bleskozvodov, elektroinštalácie, elektrických spotrebičov. V súlade s pokynmi mesta 
bola vykonaná dva krát deratizácia pracovísk.   
 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2012: 
 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta boli vo výške  1 232 190,- € , z toho zostatok na 
účte vo výške  71,92 € bol vrátený na zriaďovateľovi v januári 2013; 

2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  – školné bolo rozpočtované vo výške  142 
090,- €, skutočná výška príspevkov v roku 2012 bola  142 925,-€; (Vzhľadom k tomu, 
že príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ sú príjmom 
zriaďovateľa, 85% pre súkromné ZUŠ sa počíta aj z tohto príjmu). 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 6 612,- € boli použité na 
nákup učebných pomôcok pre žiakov ako sú: maliarske stojany, noty, ladenie a oprava 



  

klavírov, videokamera, nová podlaha do tanečnej sály, rádiomagnetofón, gitarové 
podnožky, mikrosystém MP3, struny, notebook, keyboard, kopírka;   

4. Finančné prostriedky získané od rodičov boli použité na nákup učebných pomôcok, na 
účastnícke poplatky na súťaže, nákup darov pre absolventov, prenájom koncertných 
sál, sústredenia žiakov, kostýmy pre tanečníkov, materiál pre výtvarný odbor a pod.  

 
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 
2012/2013 a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 
V školskom roku 2012/2013 si škola vytýčila nasledovné ciele: 
 
V oblasti rozvoja umeleckého vzdelávania a výchovy: 
• Doplniť ŠkVP o 1. ročník nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania vo všetkých 

odboroch a predmetoch; 
• Venovať mimoriadnu pozornosť nadaným žiakom a pripraviť ich na prijímacie skúšky 

na školy vyššieho typu;  
• Pripravovať žiakov na verejné vystúpenia a súťaže; 
• Rozvíjať súborovú prácu, komornú hru a projekty medziodborovej spolupráce; 
• Podporovať rozvoj širokého spektra štýlov a žánrov v súlade so súčasnými trendmi; 
 
V oblasti propagácie slovenskej kultúry doma i v zahraničí: 
• Zaraďovať do plánov práce štúdium slovenskej hudby  a literatúry; 
• Podieľať sa na príprave a organizovaní podujatí propagujúcich slovenskú kultúru; 
 
V oblasti vedenia žiakov k návštevám kultúrnych podujatí: 
• Zabezpečiť účasť žiakov na verejných podujatiach školy; 
• Organizovať návštevy žiakov na koncertoch, výstavách a predstaveniach; 
• Zapájať žiakov do organizovania kultúrnych podujatí; 
 
V oblasti skvalitňovania personálnych podmienok: 
• Podporovať  odborný rast pedagogických zamestnancov; 
• Podporovať odborný rast nepedagogických zamestnancov; 
• Formovať pedagogický kolektív školy; 
 
V oblasti zlepšovania materiálnych podmienok školy: 
• Modernizovať výchovno-vzdelávací proces v oblasti materiálneho a technického 

vybavenia; 
 

Vytýčené ciele a úlohy v prvých štyroch oblastiach v sledovanom školskom roku  boli 
splnené. Dôkazom toho je aj táto správa, kde sú podrobne rozpísané výsledky žiakov na 
súťažiach, úspechy súborov školy  a komorných zoskupení, zoznam prijatých žiakov na 
ďalšie umelecké a umelecko-pedagogické štúdium.  

V oblasti zlepšovania materiálnych podmienok školy sú veľké rezervy, ktoré súvisia 
s dlhodobou  finančnou krízou a šetrením (viď kapitola Priestorové a materiálno-technické 
podmienky školy). Aj na tomto mieste však chcem zdôrazniť, že okrem investícií do 
zverených budov škola nevyhnutne potrebuje nové hudobné nástroje – minimálne 3 nové 
klavíry - pianina.  

V uplynulom školskom roku sa ukončila rekonštrukcia elokovaného pracoviska na 
Zlatohorskej 18 a to vďaka MÚ Mestskej časti Lamač.  



  

 
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 

• dobrý  kolektív zamestnancov školy; 
• vzdelaní, kvalitní, obetaví,  

tvoriví u čitelia 
• veľké množstvo verejných aktivít  

žiakov školy; 
• možnosť uplatnenia sa žiakov  

v orchestrálnej, zborovej a   
súborovej práci; 

• pomoc a podpora rodičov žiakov; 

                           SLABÉ STRÁNKY 
• priestory školy vyžadujúce  

rekonštrukciu (okná, rozvody) 
• zlý technický stav hudobných  

nástrojov a materiálneho 
vybavenia; 

• veľa elokovaných pracovísk školy; 
• veľká pracovná vyťaženosť  

zamestnancov; 
• slabšia kontrolná činnosť na  

detašovaných pracoviskách 
PRÍLEŽITOSTI 

• podpora školy zo strany zriaďovateľa;  
• bohaté možnosti prezentácie výsledkov  

práce v krásnych koncertných sálach 
bratislavských palácov; 

• dobrá spolupráca s mestskými 
časťami; 

• kontakty na európske hudobné školy; 
• spolupráca so školami vyššieho typu; 

RIZIKÁ 
• slabé finančné ohodnotenie 

učiteľov; 
• veľa zbytočnej byrokracie; 
• kolektív PZ na konci 

produktívneho veku; 
• nedostatok finančných 

prostriedkov; 
• obavy so zániku ZUŠ; 

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) spolu 10 žiakov: 
 
Paulína Bošňáková Tanečné konzervatórium  E.J. BA ped. Mgr. art. Dagmar Surovičová 
Nicol Prokopová Tanečné konzervatórium  E.J. BA ped. Mgr. art. Dagmar Surovičová  
Lenka Fecková HD Konzervatórium  BA ped. Mgr. art. Adriana Geri čová 
Karolína Valachovičová HD Konzervatórium BA ped. Viera Kordošová 
Pavol Mitro - el. gitara Konzervatórium BA ped. Peter Beladič 
Miriam Zamišková - gitara  Konzervatórium Bratislava   ped. Mgr. art. Jana Babuljaková 
Mária Reháková - flauta   Cirk. konzervatórium BA ped. Mgr. Valér ia Bánovská 
Laura Nagyová -  flauta   Cirk. konzervatórium BA ped. Mgr. Valéria Bánovská 
Natália Slovášková  SOŠ umeleckého priemyslu ped. akad. mal. Milan Hrčka 
Samuel Gačo SUŠ scénického výtvarníctva ped. akad. mal. Milan Hrčka 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí (meno žiaka, 
názov školy) spolu 8 študentov: 
 
Lenka Molčániyová - zobc.fl. Konzervatórium Florencia  Taliansko  ped. Peter Štrpka 
Michaela Pavelková  VŠVU – scénografia ped. akad. mal. Milan Hrčka 
Tatiana Hudecová VŠMU- filmová tvorba ped. Mgr. Petronela Drobná 
Bianca Kovářová ČVUT Praha – architektúra  ped. akad. mal. Blažej Mikus 
Richard Danel  Berklee College of M Boston ped. Marta Saturyová 



  

Paulína Belická VŠMU bábková réžia ped. Mgr. art. V. Kořínková 
Andrej Remeník VŠMU herectvo ped. Mgr. art. V. Kořínková 
Sidónia Féderová VŠMU bábkoherectvo  ped. Mgr. art. V. Kořínková 
 
XI. Ďalšie informácie o škole: 
 

1. Psychohygienické podmienky výchova a vzdelávania v škole 
 

Kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa naposledy 
uskutočnila v novembri 2009. Kontrola prebehla v dvoch zverených budovách ZUŠ na 
Karloveskej 3 a Sekulskej 3 a nezistila žiadne závažné nedostatky, teda neuložila žiadnu 
realizáciu opatrení. 

Vedenie školy sa snaží a vytváranie prijateľných pracovných a psychohygienických 
podmienok. Dôkazom toho je fakt, že priestory na všetkých elkovaných pracoviskách školy 
sú samostatné a využívané len našimi pedagógmi. Pedagógovia školy sa hlavne 
v individuálnej forme vyučovania prispôsobujú požiadavkám rodičov a žiakov, zohľadňujú 
ich časové možnosti, rešpektujú ich nároky na obed a prestávky medzi jednotlivými 
vyučovacími hodinami. 

 
Spolupráca školy 
 
Spolupráca s rodičmi detí  
 

Spolupráca s rodičmi žiakov školy je veľmi dobrá. Rodičia spolupracujú so školou pri 
organizácii verejných vystúpení, pri organizácií pracovných sústredení žiakov, pomáhajú 
škole zabezpečovať finančné prostriedky na aktivity školy, ale už aj na materiálne vybavenie 
školy. Pre potreby finančnej podpory školy rodičia žiakov školy zriadili neinvestičný fond 
DETI A UMENIE pri ZUŠ Jozefa Kresánka, ktorý je príjemcom 2% daní z príjmu. Rodičia 
tiež pomáhajú pri prevoze rekvizít a hudobných nástrojov na vystúpenia. Navštevujú verejné 
podujatia školy a propagujú jej činnosť. 
 
Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami,  
 
 ZUŠ Jozefa Kresánka spolupracuje s mnohými organizáciami a inštitúciami, ale väčšinou ide 
o zabezpečenie kultúrneho programu na požiadanie pri rôznych príležitostiach. Nie je to  teda 
spolupráca v pravom zmysle slova. Medzi inštitúcie, pre ktoré pripravujeme program možno zaradiť: 

• Kanceláriu prezidenta republiky 
• Kanceláriu Národnej rady SR 
• Ministerstvo vnútra SR 
• Ministerstvo školstva SR 
• nadácia Modrá škola 
• OZ Pekná hudba a pod. 

 
Za spoluprácu v pravom zmysle slova možno považovať spoluprácu s umeleckými školami 

vyššieho typu: 
• Štátne konzervatórium v Bratislave 
• Cirkevné konzervatórium v Bratislave 
• Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 
• Stredná škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru 
• VŠMU 



  

Tieto školy pre nás pripravujú metodické dni, dni otvorených dverí, semináre, otvorené 
hodiny, ale organizujeme s mini aj spoločné koncerty a vystúpenia, ktoré sú pre našich žiakov 
mimoriadne motivujúce. 

 
Za spoluprácu možno považovať aj spoluprácu s družobnými školami, s ktorými pripravujeme 

predovšetkým výmenné koncerty a aktivity na základe grantov (napr. z Višegradského grantu). Sú to 
školy: 

• Základná umelecká škola v Třinci 
• Hudobná škola Aladára Rácza v Budapešti 
• Panstwowa szkola I. a II. stopnia v Jastrebiu Zdroju v Poľsku 
• Hudobná škola Ferencza Liszta v Györi 
• Základná umelecká škola Štefana Námetha Šamorínskeho v Šamoríne 
• Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre a ďalšie. 

 
ZUŠ Jozefa Kresánka je členom Asociácie základných umeleckých škôl SR. Riaditeľka 

školy je zároveň jej predsedníčkou od roku 2000. Prostredníctvom AZUŠ SR máme priamy kontakt 
s dianím v hudobnom školstve v Európe. 
 
Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
 Zriaďovateľom ZUŠ Jozefa Kresánka je Hlavné mesto SR Bratislava. Z toho vzťahu 
vyplýva, že najbližšia a najintenzívnejšia spolupráca školy je práve s magistrátom hlavného 
mesta. Na jednej strane škola plní pokyny a úlohy, ktoré jej predstavitelia mesta ukladajú, na 
strane druhej zriaďovateľ zabezpečuje finančné prostriedky na chod školy. Veľmi dobrá je 
spolupráca najmä pri zabezpečovaní kultúrneho programu zo strany ZUŠ. Za veľký prínos pre 
školu považujem možnosť organizovať koncerty školy v krásnych bratislavských palácoch za 
prijateľných finančných podmienok. 
 
 Za veľmi dobrú spoluprácu pokladám aj spoluprácu s mestskými časťami Bratislavy, 
v ktorých škola pôsobí – s MČ Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica. Škola sa v týchto 
mestských častiach podieľa na rozvoji ich kultúrneho života, zabezpečuje kultúrny program 
na ich podujatia, napr. pri príležitosti Dňa matiek, Dňa učiteľov, Mesiaca úcty k starším, 
majáles, juniáles, vítanie detí do života atď. Organizuje samostatné predstavenia a koncerty 
školy v týchto mestských častiach..  
 Mestské časti Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica poskytujú škole finančné 
prostriedky na sústredenia žiakov, na kostýmy, rekvizity, na nákup učebných pomôcok a pod.  
Poskytujú kontajnery na odvoz lístia a iného organického odpadu, prednostne riešia špecifické 
problémy školy, priestory na detašovaných pracoviskách a pod.  
 
 
Iná spolupráca  
 
 Na báze zabezpečenia kultúrneho programu ZUŠ Jozefa Kresánka spolupracuje aj 
s ďalšími inštitúciami ako sú domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, 
s nemocnicami, s Karloveským centrom kultúry, s Mladými vedcami Slovenska, so Stredným 
odborným učilišťom Na pántoch, s Úniou nevidiacich a slabozrakých, s Malokarpatským 
osvetovým strediskom a pod. Zabezpečením kultúrneho programu týmto inštitúciám pri 
rôznych príležitostiach získavajú naši žiaci potrebné skúsenosti s verejnými vystúpeniam. 

 
 
 



  

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava za školský rok 2012/2013 

 
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 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 2012/2013: 
 
17.10.2012- prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012 
27.02.2013 – správa o hospodárení školy za rok 2012 
 
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy  



  

 
Umelecká rada – zasadá spravidla 2x (október a jún) počas školského roka, vyjadruje sa 
k plneniu učebných plánov, Školskému vzdelávaciemu programu(ďalej len ŠkVP) 
Pedagogická rada – zasadá spravidla v prvý utorok v mesiaci, kde sa okrem štandardných 
záležitostí súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom ( ďalej len 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. 2012 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
 
Prípravné štúdium: 114 ž.  z toho deti MŠ  47 ž. 
 
Hudobný odbor: I. st.  194 ž. z toho absolventi k 30.6.2013:    22 ž. 
   II.st.   33 ž.      0 
   ŠPD   34 ž.      0  
Počet žiakov rozšíreného štúdia HO:   8 ž. 
 
Tanečný odbor: I. st.   59 ž. z toho absolventi k 30.6.2013: 10 ž. 
   II.st.    3 ž.       0 
    ŠPD    0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia TO: 0  
 
Výtvarný odbor: I.st     132 ž. z toho absolventi k 30.6.2013: 28 ž. 
   II.st.    12 ž.        2 ž. 
   ŠPD      7 ž.        0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia VO:    0 
 
Literárno-dram. odbor: I.st.    51 ž. z toho absolventi k 30.6.2013: 18 ž. 
      II.st.   5 ž.        1 ž. 
      ŠPD   5 ž.        0  
Počet žiakov rozšíreného štúdia LDO:    0 
 
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby: 
   I.st. 6 ž. z toho absolventi k 30.6.2013: 0 
   II.st 0      0 
   ŠPD 0      0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia:  0  
Spolu stav k 30. 06. 2013  594 ž. 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012: 112 ž. 
 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
Vyhodnotenie a komentár 
K 30.6.2013: 
Spolu žiakov: 594 
Prospelo s vyznamenaním: 442 ž. 
Prospelo: 51ž. 
Neprospelo: 1 ž. 



  

Neklasifikovaní: 0 
Prípravné štúdium absolvovalo 100 žiakov 
 
c) Študijné odbory a ich zameranie v ZUŠ 
 
Zoznam ostatných študijných odborov  
 
V našej základnej umeleckej škole prebiehala výchovno-vzdelávacia činnosť v hudobnom, 
tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore a odbore audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorby. 
 
Hudobný odbor:  
tvorí ho oddelenie klávesových nástrojov, ktoré má tieto predmetové komisie (PK): 
 
PK klavír a organ 
PK keyboard a cimbal 
PK akordeón 
 
Oddelenie strunových nástrojov s týmito predmetovými komisiami: 
 
PK husle a viola 
PK violončelo 
PK gitara a elektrická gitara a basgitara 
 
Oddelenie hudobnovedných predmetov: 
 
PK hudobná náuka 
PK kompozícia 
 
Oddelenie dychových a bicích nástrojov: 
 
PK dychových nástrojov (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, trombón, 
eufónium), hra v tanečnej a džezovej skupine 
PK bicích nástrojov (rytmické a melodické bicie nástroje a percussie) 
 
Oddelenie vokálnej hudby: 
 
PK spev a hlasová výchova, zborový spev 
 
Hudobný odbor navštevovali žiaci v prípravnom štúdiu, v I. a II. stupni základného štúdia  
a v štúdiu pre dospelých. 
 
Tanečný odbor:  
 
PK tanečného odboru 
 
Predmety v tanečnom odbore: tanečná príprava, klasický, ľudový, moderný tanec, jazzový a 
kreatívny tanec, súborová prax. 
V tanečnom odbore sme mali žiakov v prípravnom štúdiu a v I. stupni základného štúdia. 
 



  

Výtvarný odbor: 
 
Chod výtvarného odboru koordinuje predmetová komisia výtvarného odboru.  
Predmety: 
- plošné práce (kresba, maľba, grafika),  
- oboznamovanie sa s prvkami ľudovej tvorivosti, 
- priestorové práce (modelovanie, keramika, vytváranie rôznych objektov, postáv z rôznych 
materiálov) 
- fotografia 
 
Výtvarný odbor navštevovali žiaci prípravného štúdia, žiaci I. a II. stupňa základného štúdia a 
štúdia pre dospelých. 
 
Literárno-dramatický odbor: 
 
Literárno- dramatický odbor je v škole zastúpený predmetovou komisiou LDO. Výchovno-
vzdelávací proces prebiehal v hereckom a bábko -hereckom oddelení. Navštevovali ho žiaci v 
I. a II. stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých.  
 
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:  
 
Sféra jeho činnosti je zameraná na tvorbu krátkych audio-vizuálnych záberov, fotografovanie, 
prezentácie, spracovávanie záberov (strih, zvuk), práca s ozvučovacou aparatúrou.  
Navštevujú ho žiaci 2. časti prvého stupňa. 
 
Povinne voliteľné predmety podľa ŠkVP:  
 
Príprava k súborovej hre (žiaci 1. a 2. roč. HO) 
Zborový spev 
Dychové orchestre 
Sláčikový orchester 
Ľudový orchester 
Moderný tanec 
 
Dodržiavanie učebných plánov 
 
Vo všetkých odboroch sa postupovalo podľa aktuálne platných učebných plánov. 
V hlavnom predmete boli dodržiavané v plnom rozsahu. 
Menšie úpravy vyplynuli zo žiadostí rodičov žiakov o oslobodenie z niektorých povinných 
predmetov, resp. povolením individuálneho štúdia v daných predmetoch. 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy  
 
Počet pedagogických zamestnancov k 15.9.2012: 
 
 Fyzický počet pedagogických zamestnancov našej školy bol k 15.9.2012 35 
pedagógov, v prepočítanom stave 29,28 pedagóga. V porovnaní s minulým rokom toho istého 
obdobia bol stav pedagogických zamestnancov v prepočítanom počte 29,26 a vo fyzických 
osobách 34 pedagógov. Vo fyzických osobách sa zvýšil stav o jedného fyzického pracovníka, 
no v prepočítanom stave to bolo len o 0,02 viac, teda takmer nezmenený. 



  

Na dohodu o pracovnej činnosti pracovali v šk. roku 2012/2013 3 osoby na 
pedagogickú činnosť, na dohodu o vykonaní práce to bol 1 pracovník. Jednalo sa o tanečný a 
hudobný odbor. V šk. roku 2011/2012 pracovalo na dohodu 5 pracovníkov v hudobnom 
odbore na kratšie úseky alebo na zastupovanie. 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu : 
 
V školskom roku 2012/2013 spĺňali všetci pedagogickí zamestnanci (ďalej  len PZ) 
kvalifikačný predpoklad čo do odbornej aj pedagogickej spôsobilosti. 
 
Pozn. Legislatíva v tejto oblasti je vyslovene amatérska, najmä čo sa týka Doplnkového 
pedagogického štúdia ( ďalej len DPŠ). Je nemorálne považovať „pedagogické minimum“ 
podľa stupňov. Tvorca legislatívy nezohľadňuje špecifiká ZUŠ. Dokonca nie je prakticky ani 
možné získať DPŠ aj v bakalárskej časti aj v magisterskej. 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. Doklad o DPŠ v praxi nie je 
zárukou, či učiteľ vie, alebo nevie učiť.  
 
Vyhodnotenie vzdelávania PZ ZUŠ: 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 5 5 0 5 
Priebežné      
Špecializačné inovačné 1 1 0 1 
Špecializačné kvalifikačné     
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

3 1 2 3 

 
Všetky formy vzdelávania prebiehajú v súlade s platnou legislatívou a plánom vzdelávania. 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 
Mgr.Vladimír Dianiška -  ocenenie „Vynikajúci učiteľ“ od primátora hl.mesta M. Ftáčnika pri 
príležitosti Dňa učiteľov 2013. 
 
Dominika  Križalkovičová – ocenenie poroty za prípravu žiaka  Tomáša Duchoslava na súťaž 
v  sólovej hre na dychových nástrojoch, „Dni Miloša Ruppeldta“ v Bratislave. 
 
Mgr.art. Terézia Mardiaková -  titul „Učiteľ roka 2013“ udelil riad. ZUŠ Mgr. Vladimír 
Dianiška pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. 
 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ  na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 

  V šk. roku 2012/2013 reprezentovalo našu ZUŠ na súťažiach 16 žiakov pod vedením 2  
 pedagogičiek  z výtvarného odboru, 22 žiakov pod vedením 8 pedagógov a orchester 
FOR Bratislava pod  vedením riad. V. Dianišku z hudobného odboru. 



  

 
Výtvarný odbor:  
 
December 2012, súťaž „Po stopách Konštantína a Metoda“ Praha,  Adela Šťastná získala 
Cenu poroty v 1. kategórii. Pedagóg: Tatiana Kuzmová 
 
Celoslovenská výtvarná súťaž Detská mapa sveta 2013.  
Org. Medzinárodná kartografická asociácia, Kartografická spoločnosť SR a Geografický 
ústav SAV. 
Pochvalný list za účasť: 
Petra Brečková, Andrej Pokluda,  Kamil Kouřil, Adam Obertáš 
Diplom: Agáta Zavarská – 2. miesto. Pedagóg: Anna Horváthová 
Pochvalný list za ocenenú prácu: 
Filip Kakas, Dorota Karolína Malatscheková 
 
Celoslovenská súťažná prehliadka prác žiakov VO ZUŠ Maľovaná Zuška 2013. Banská 
Bystrica. 
Cena ex aeque: Filip Vrábel,  Pedagóg: Anna Horváthová 
Diplomy:  Jakub Valent, Peter Vrábel, Lucia Rosová, Michal Hrabovský 
 
2.5.2013 Súťaž „Bratislava, moje mesto“. 
Čestné uznanie: Ema Hrubá, 3. kategória. Pedagóg: Tatiana Kuzmová 
Diplom: Jana Ondrejkovičová, 2. miesto, III. kategória. Pedagóg: Tatiana Kuzmová 
 
27.5.2013 Vesmír očami detí, Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže, Hurbanovo,  
Víťaz 1. kategórie  - Adam Obušek,  Pedagóg: Tatiana  Kuzmová  
 
Hudobný odbor: 

 
  20.10.2012 Krajská súťaž malých dychových hudieb Vištuk,   
  FOR Bratislava  - 1. miesto.  Pedagóg: Mgr. Vladimír Dianiška 

 
14.-15.11.2012 súťaž Mladí klaviristi, ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava 
Tomáš Duchoslav – 3. miesto, VII. kat. 
Viera Duchoslavová – Čestné uznanie, VIII. kat. 
Pedagóg: Matej Vrábel 
 
16.11.2012 Violončelová jeseň v Modre, ZUŠ Modra 
Kvido Pokluda – strieborné pásmo, I. kategória 
Agáta Škrabanová - strieborné pásmo, I. kategória 
Eliška Moravčíková - strieborné pásmo, II. kategória 
Michaela Koblíšková – bronzové pásmo, II. kategória 
Dana Duchoslavová – strieborné pásmo, III. kategória 
Pedagóg: Zuzana Rahlová 
 
30.11.-2.12.2012 – Celoslovenská  prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ.  
(Org. ZUŠ J. Kresánka v BA a Slovenská cimbalová asociácia.)  
Kristína Duchoslavová– strieborné pásmo. Pedagóg: Miroslav Rajt 
 



  

4.12.2012 – Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch, „Dni Miloša Ruppeldta“ 
v Bratislave. 
Tomáš Duchoslav/Ped.: D. Križalkovičová – 1. miesto III. kat.+ laureát súťaže,  
Terézia Škrabanová/Ped.: S. Duchoslavová – 3. miesto, I. kat. 
Eva Husseinová/Ped.: Ľ. Horák – 2. miesto I. A kat. 
Boris Horínek/Ped.: Ľ. Horák – 2. miesto I. A kat. 
Barbora Pomsárová/Ped.: V. Dianiška – čestné uznanie 
Marta Husseinová/Ped.. L. Podkamenský – čestné uznanie 
  
14.3.-15.3. 2013 Medzinárodná gitarová súťaž Bojnice, org. MŠ SR, Mesto Bojnice, ZUŠ 
Bojnice. 
Umiestnenie: 
Tereza Kotrbčíková – strieborné pásmo, I. kategória 
Martin Iványi -  strieborné pásmo, baby kategória 
Jakub Ondejka –  3. miesto, zlaté pásmo, II. kategória 
Pedagóg: Terézia Mardiaková 
 
2. 5. 2013 Talenty pre Slovensko, Dolný Kubín.   
Dana Duchoslavová - strieborné pásmo v II. kategórii. Pedagóg: Zuzana Rahlová 
 
24.-25.5.2013 Súťaž Hradecké Guitarreando v komornej hre na gitaru. 13. ročník 
národnej súťaže. Hradec Králové.  
Gitarové kvarteto - žiaci: Jakub Ondejka, Alexandra Gállová, Tereza Kotrbčíková, Stanislava 
Čekovská -  1. miesto, II. kategória. 
Pedagóg: Terézia Mardiaková 
 

  23.6.2013. XXII. Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb Lednické Rovne  -  
  FOR Bratislava, zlaté pásmo cum laude. Pedagóg: Mgr. Vladimír Dianiška 

 
Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 15.9.2012 
Stav nepedagogických zamestnancov k 15.9.2013 bol 5 fyzických osôb a 5,93 v prep. 
evidenčnom stave. V šk. roku 2011/2012 bol fyzický počet 5 pracovníkov, v prepočítanom 
stave 5,83. O 0,1 sa zvýšil pracovný úväzok účtovníčky.  

Na dohodu o pracovnej činnosti pracovali v šk. roku 2012/2013 2 pracovníci a jeden 
na dohodu o vykonaní práce. V šk. roku 2011/2012 to boli 2 pracovníci na dohodu o prac. 
činnosti. Jedná sa o práce na zastupovanie upratovačky, webmastera a technika PC. 
 
 IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2012/2013 
 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

15 x Interné koncerty 292ž+130p
ed 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

2 x Výchovné koncerty 55ž+29ped Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

25.10.2012 Divadelné 
predstavenie pre deti z MŠ 
a ZŠ v DNV 

7ž+1ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 



  

13.11.2013 Koncert 
Portréty v Zichyho paláci. 

29ž+10ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov k interpretácii a percepcii hudby 
súčasných hudobných skladateľov. 

14.11.2012 Divadelné 
predstavenie pre deti z MŠ 
v DNV 

11ž+1ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

4.12.2012 Adventný 
koncert v Zichyho paláci. 

21ž+13ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

5.12.2013 Malý 
Mikulášsky koncert + 
výstava prác Výtv. odboru 

17ž+12ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov do 10 rokov. 

6.12.2012 Divadelné 
predstavenie pre deti ZŠ v 
DNV 

13ž+1ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

6.12.2012 Divadelné 
mikulášske predstavenie. 

18ž+2ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

11.12.2012 Vianočný vinš. 110ž+14pe
d. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

13.12.2012 Divadelné 
predstavenie pre deti ZŠ v 
DNV 

14ž+1ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

14.12.2012 Vianočný 
koncert vo Vajnoroch 

30ž+3ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

20.12.2012 Divadelné 
predstavenia pre deti ZŠ v 
DNV 

9ž+1ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

20.3.2013 Koncert učiteľov 
ZUŠ Istrijská a ZUŠ E. 
Suchoňa 

31ped. Prezentácia pedagógov ZUŠ, sebarealizácia pedagógov 
a motivácia žiakov 

3.5.2013 Divadelné 
predstavenie pre deti MŠ v 
DNV 

12ž+1ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

10.5.2013 Deň otvorených 
dverí ZUŠ 

130ž+34pe
d. 

Prezentácia žiakov a práce pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

14.5.2013 Koncert ku Dňu 
rodiny 

83ž+8ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

15.5.2013 Koncert ku Dňu 
matiek 

43ž+16ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

22.5.2013 Absolventský 
koncert v Zichyho paláci 

26ž+12ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

23.5.2013 Koncert 
klávesového oddelenia 
ZUŠ 

11ž+8ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

31.5.2013 Tanečný večer 
v Istracentre. 

71ž+7ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

3.6.2013 Výstava prác 
žiakov VO. 
Múzeum Chorvátov na 
Slovensku v DNV. 

 Prezentácia žiakov a pedagógov výtvarného odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 



  

5.6.2013 Ahoj prázdniny! 62ž+15ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

6.6.2013 Divadelné 
predstavenie div. súboru 
Forbína. 

9ž+1ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

19.6.2013 Letné melódie 
v Zichyho paláci. 

18ž+12ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

21.6.2013 Divadelné 
predstavenia pre žiakov ZŠ 
v DNV 

9ž+1ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

25.6.2013 Divadelné 
predstavenia pre žiakov ZŠ 
v DNV 

14ž+2ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

26.6.2013 Divadelné 
predstavenia pre deti ZŠ v 
DNV 

11ž+ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

15.9.2012 Weittov lom – 
omša, Org.: Rím.-kat. 
farský úrad v DNV 

19ž+4ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

28.9.2012 Petržalské 
súzvuky F. Urbánka. Org. 
Miestna knižnica Petržalka 

2ž+2ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 

29.9.2012 Slávnostný 
koncert k 60.výr. založenia 
Dych.orchestra Brezno 

21ž+4ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava 
nadregionálneho charakteru pre širokú verejnosť. 

6.10.2012 Devínska 
Devínskej. Org.: OZ 
Devínska inak  

15ž+3ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava pre širokú 
verejnosť, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

10.10.2012 Kytice 
pozdravov. Org.: Bratislava, 
hl. mesto SR. 

21ž+7ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

13.10.2012 Jablkové 
hodovanie. Org.: BSK, MČ
DNV, Istra Centrum. 

18ž+4ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava pre širokú 
verejnosť, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

10.11.2012 Festival 
Talenty pod Poľanou. Org: 
mesto Detva 

21ž+4ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava 
nadregionálneho charakteru pre širokú verejnosť. 

1.12.2012 Vianočné trhy, 
MÚ Častá 

21ž+3ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava pre širokú 
verejnosť, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

1.12.2012 Kultúrny 
program. Výročná schôdza 
Zväzu telesne postihnutých 
v DNV 

9ž+2ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 



  

8.12.2012 Vianočná ulička 
v DNV. Org.: Istra 
Centrum 

30ž+4ped. Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov. 

14.12.2012 Koncert pre 
jubilantov. Org.: MČ 
DNV, Istra Centrum. 

20ž+3ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava pre širokú 
verejnosť, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

19.12.2012 Koncert 
vianočných želaní Org.: 
Bratislava, hl. mesto SR. 

21ž+4ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava pre širokú 
verejnosť, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

7.2.2013 Karneval,  
Org.: RZ pri ZUŠ a Istra 
Centrum 

52ž+21ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

1.3.2012 Koncert 
talentovaných žiakov ZUŠ. 
Org.: ZUŠ J. Kresánka 
Bratislava 

2ž+1ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

14.-17.3.2013 Hriňovské 
Dni Divadla 2013. Org.: 
OZ Hriňovské divadlo 
a mesto Hriňová 

9ž+1ped. Prezentácia žiakov Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ nadregionálneho charakteru pre širokú verejnosť. 

23.3.2013 Vítanie jari. 
Org.: MČ DNV 

11ž+2ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava-junior pre 
širokú verejnosť, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

20.4.2013 Bratislava pre 
všetkých 
Org. Bratislava, hl.mesto 

52ž+29ped Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ 
v Pálffyho paláci, Mirbachovom paláci a na Hlavnom 
námestí, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

21.4.2013 Bratislava pre 
všetkých 
Org. Bratislava, hl.mesto 

84ž+16ped Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

30.4.2013 Stavanie mája. 
Org.: MČ DNV, Istra 
Centrum. 

18ž+2ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava pre širokú 
verejnosť, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

   
10.5.2013  Kultúrny 
program na výročnú 
schôdzu Klubu dôchodcov 
v DNV 

18ž+2ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava pre širokú 
verejnosť, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

11.-12.5.2013 Festival Dni 
M. Ruppeldta. Org.: ZUŠ 
M. Ruppeldta Bratislava 

1ž+2ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

12.5.2013 Deň matiek. 
Org.: MČ DNV, Istra 
Centrum. 

10ž+2ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

12.5.2013 Deň matiek. 
Org.: MČ Vajnory 

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

25.-26.5.2013 Festival 
slov. národnej piesne. Org.: 
Matica Slovenská v DNV 

6ž+3ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

21.6.2013 Deň otvorených 
dverí v Prezidentskom 
paláci. 

21ž+3ped. Prezentácia dych. orchestra FOR Bratislava pre širokú 
verejnosť, sebarealizácia a motivácia žiakov. 



  

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 

Koncert v rámci 
projektu New Music 
Days 2012, ISCM – 
Slovensko. 

Portréty  Deti a mládež v ZUŠ hrajú 
hudbu súčasných hud. 
skladateľov. 

7.11.2012 

Vlastný projekt ZUŠ 
a RZ pri ZUŠ 

FOR Bratislava hrá 
pre Bratislavu 
 

Prezentácia žiakov a pedagógov 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov 

20.12.2012 

Vlastný projekt ZUŠ 
a RZ pri ZUŠ 

Hudobný tábor - 
Fúgeľka 
 

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

25.8.-
29.8.2013 

Istra Centrum a ZUŠ 
Istrijská 22 

Divadelné piatky v Istra 
Centre 

Tematicky zamerané programy pre 
širokú verejnosť v rámci regiónu. 
Divadelné vystúpenia súboru ZUŠ 
Forbína pod vedením ped.: Zinaidy 
Špačkovej 

21.9.2012 

  
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
Školská inšpekcia v školskom roku 2012/2013 nebola. 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ  
 
Prijaté opatrenia a vyhodnotenie ich plnenia  

 
Riaditeľ ZUŠ, Istrijská 22, Bratislava  prijal v stanovenom termíne nasledovné opatrenia 
k zisteniam kontroly: 
 
1) Dodržiavať zákon č. 431/2002 Z.z. §6 ods. 1a 2 a § 10 o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov 
.Termín: ihneď, úloha trvalá 
Zodpovedný: účtovník 
Vyhodnotenie plnenia: 
Účtovníčka ZUŠ dodržiava zákon 431/2002 Z.z. v § 6 ods. 1 a 2 a § 10 o účtovníctve a 
dokladuje k faktúram popisy vykonaných prác . 
 
2) Zabezpečiť dôsledný výkon predbežnej finančnej kontroly na všetkých účtovných 
dokladoch (faktúry, objednávky, platové dekréty) tak, aby finančná operácia nebola 
zrealizovaná bez predchádzajúceho overenia 
Termín: ihneď, úloha trvalá 
Zodpovedný: poverený výkonom predbežnej kontroly 



  

Vyhodnotenie plnenia:  
Pracovník poverený výkonom predbežnej kontroly dôsledne dodržiava výkon predbežnej 
finančnej kontroly na všetkých účtovných dokladoch. 
 
3) Zabezpečiť dôslednejšie a prehľadnejšie evidovanie dochádzky zamestnancov 
Termín: ihneď, úloha trvalá 
Zodpovední: príslušní vedúci zamestnanci 
Vyhodnotenie plnenia:  
Vedúci zamestnanci  dôsledne dbajú na prehľadnosť a čitateľnosť dochádzkových kníh. 
 
4) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce v prípade vyúčtovaní 
cestovných náhrad 
Termín: ihneď, úloha trvalá 
Zodpovedný: pokladník 
Pokladníčka dodržiava ustanovenia Zákonníka práce pri vyúčtovaní cestovných náhrad. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Budova na Istrijskej 22 je majetkom hlavného mesta SR Bratislavy. Počas uplynulého 
školského roku v nej neboli vykonané žiadne rozsiahlejšie stavebné úpravy. Budova už chátra 
viac ako 12 rokov. Škola doteraz nemá uzavretú nájomnú zmluvu so správcom (mestom). Na 
tieto nedostatky upozornil aj hlavný mestský kontrolór. 
  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 a sprcha na prízemí v časti, kde pôsobí 
výtvarný odbor 

• materiálno technické zabezpečenie školy sa nezmenilo kvôli úspornému rozpočtu   
 
Budova nevyhnutne potrebuje investície do jej rekonštrukcie, najmä čo sa týka striech, 
kúrenia, dobudovania podkrovnej časti a výmeny okien. Niektoré učebne, do ktorých zateká, 
sú z hygienického hľadiska na hrane využívateľnosti. Technický personál školy musí 
opakovane odstraňovať plesne a premaľovávať postihnuté miesta.  
   
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2012 
1. Dotácie z rozpočtu mesta: bežné výdavky -  460 823 €, z toho mzdy 279 079 
    kapitálové výdavky: 0,- € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné:  48 876,- € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške: 3 259,- € 
    Boli použité: výpočtová technika, hudobné nástroje 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 0,- € 
5. Iné finančné prostriedky: 0,- € 
 
  IX. Ciele, ktorý si škola  určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na  školský rok 
2012/2013 a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
Koncepčný zámer- skutočnosť  
 
Priestory: 
 
Nesplnené 



  

• Škola stále nemá nájomnú zmluvu, napriek snahám vedenia školy a nemá ani oficiálny 
dokument, o meračoch energií ohľadom nájomného bytu, ktorý je súčasťou školskej 
budovy.  

 
Splnené:  

• Oprava ďalších toaliet v budove, najmä vďaka vyšším príjmom školy zo školného 
• Ďalšie vylepšenie priestorov ZUŠ viď kapitola VII. 

 
Personálna oblasť: 
 
Nesplnené: 

2. z úsporných dôvodov sme dočasne vypustili pre školu finančne náročnú spoluprácu 
s tanečným choreografom  

3. nepodarilo sa získať kvalifikovaného pedagóga pre hru na gitare, hoci je o štúdium 
tohto predmetu veľký záujem nedokážeme ho momentálne personálne uspokojiť. 
Svoje zrejme zohrávajú aj platy pedagógov a vzdialenosť školy od centra mesta. 

Splnené: 
4. optimalizoval sa stav pedagógov klávesového oddelenia, najmä v oblasti klavírneho 

sprievodu 
 
VVP: 
Splnené:  

• ŠkVP bol doplnený o ďalší ročník, proces najmä jeho celkového zostručnenia, 
odbyrokratizovania, aby bol ozaj zrozumiteľný pre rodičov a žiakov. Pre ZUŠ by bol 
vhodnejší rámcový program, kde by sa celý proces dal lepšie nastaviť individuálnym 
danostiam a potrebám žiakov. Školy v tomto nenachádzajú pochopenie 
u ministerských úradníkov, ako ani v štátnom pedagogickom ústave. Žiaľ personálne 
obsadenie niektorých inštitúcií, ktoré tvoria školské predpisy, programy, nekopíruje 
štruktúru škôl v sieti.  

• vedenie školy podporuje vhodné vzdelávanie pedagogických zamestnancov (robilo to 
aj v minulosti, aj bez kreditového systému) 

• spolupráca učiteľ – žiak a medziodborová spolupráca prebiehala a aj v súčasnosti 
prebieha najmä pri nacvičovaní hudobno – dramatického projektu „Pinocchio“. Je to 
muzikál, ktorý bude mať premiéru v decembri 2014.  Táto spolupráca však prebieha aj 
v iných oblastiach, jej zrkadlom je zoznam aktivít školy. 

 
Nesplnené:  

5. Z finančných dôvodov sa nepodarilo v minulom školskom roku vylepšiť učebne, ani 
koncertnú miestnosť školy. 

 
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 
V ZUŠ Istrijská 22 dominuje hudobný odbor, tak do počtu žiakov, ako aj počtu pedagógov. Z 
toho vyplýva aj prevaha hudobných prezentácií. Samozrejme aj ostatné odbory majú 
proporčne primerané aktivity. V škole je dobrá spolupráca medzi jednotlivými odbormi. Z 
tejto spolupráce vzchádzajú zaujímavé projekty, napr.: 
 

• FOR Bratislava hrá pre Bratislavu 
• Vianočný vinš 



  

• Deň otvorených dverí 
• Výchovné koncerty a iné. 

V školskom roku 2012/2013 začala škola pripravovať muzikál Pinocchio, na ktorom sa 
zúčastňujú všetky odbory a ktorého premiéra je naplánovaná na december 2013. 
Jednou z hlavných priorít školy je vytváranie súborov najmä v hudobnom, ale aj v tanečnom a 
literárno – dramatickom odbore a aj ich spolupráca. Je to niekoľkoročné snaženie 
zainteresovaných pedagógov, ktoré už začína prinášať svoje ovocie. 
Smerovanie školy, 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:  
 

6. dychový orchester FOR Bratislava 
7. divadelný súbor Forbína 
8. súbor Črip, ktorý prezentuje najmä chorvátsku hudbu 
9. školský komorný orchester 
10. ľudový orchester (cimbalovka) Novoveskí hudci 
11. spevácky zbor ZUŠkárik 
12. tanečný súbor Esencia 
13. položili sa základy ďalších súborov 

 
Výtvarný odbor sa prezentuje vlastnými projektmi, čoraz viac dáva o sebe vedieť odbor 
audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. 
 
SWOT analýza 
 
SILNÉ STRÁNKY 

• kvalita zamestnancov po profesijnej 
i morálnej stránke 

• priaznivá pracovná klíma 
• dobrá poloha 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 

10) výborná reprezentácia žiakov 
súťažiach  

11) medziodborová spolupráca 
12) spolupráca s partnerskými ZUŠ 

 

SLABÉ STRÁNKY 
13) rozpadávajúca sa budova, zatekanie 
14) nedostatok finančných prostriedkov 
15) problém získať kvalifikovaného učiteľa 

- gitaristu 
16) hluché priestory, ktoré nemožno 

využívať 
17) nutnosť viacerých dislokovaných 

pracovísk 
18) niektoré priestory nie sú z hygienického 

hľadiska vhodné na VVP, zostávajú 
prázdne kvôli nedostatku finančných 
prostriedkov 

19) v tanečnom odbore (nutnosť prenájmu 
            telocvične) 

20) slabo odhlučnené učebne (dochádza 
21) k vzájomnému vyrušovaniu pri VVP) 
22) nedostatok vhodných priestorov pre 

VVP v budove školy 
23) nedokončené podkrovie 
24) neregulovateľné kúrenie 
25) byt v budove školy 
26) nevyhovujúce okná 
27) neklimatizované priestory, v období 

máj, jún a niekedy aj september je 



  

problematické učiť v nich, kvôli 
vysokým teplotám 

28) neadekvátne priestorové možnosti 
29) neadekvátne platy ( pri absolventoch 
30) konzervatória nedôstojné až 

dehonestujúce), degradujúce hodnotu 
vzdelania 

31) veľká byrokracia, veľa písomností sa 
musí urobiť, aby sa „vyhovelo" zákonu, 

32) v skutočnosti sú to len papiere na 
založenie (školský vzdelávací program, 
agenda súvisiaca so zákonom o 
pedagogických zamestnancoch atď.) 

33) spomalenie inovácií v oblasti učebných 
pomôcok kvôli nedostatočnosti 
finančných prostriedkov (v minulosti 
mohla škola tento problém riešiť najmä 
zo školného, teraz sa už aj tieto 
prostriedky musia používať na „prežitie 
školy“   

PRÍLEŽITOSTI 
• dokončením podkrovia a opravou 

striech by sme mohli takmer celý VVP 
zmestiť 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:  
 
Katarína Štaffová – Konzervatórium, Bratislava 
Michal Illi ť –  Konzervatórium, Bratislava 
Mareš Seidman – Stredná umelecká priemyselná škola, Bratislava 
Barbora Pomsárová – Konzervatórium, Bratislava   
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí :  –-  
 
IX  Ďalšie informácie o škole  
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
Situáciu nám sťažujú už  nevyhovujúce priestory v hlavnej budove, a to z hľadiska kvantity aj 
kvality. Aby sme sa pomestili vyučuje sa všade, kde je to možné. Disponibilné priestorové 
rezervy škola nemá. Čo je však hrozivejšie, je opotrebovanosť budovy tak interiéru, ako aj 
interiéru. Niektoré priestory sú na hrane hygienických noriem. Aby boli splnené, je nutné 
niektoré učebne odplesňovať aj priebežne. Voda preniká do budovy počas každého dažďa. 



  

Poškodzuje maľovku, miestami  sa objavia plesne. O tomto stave budovy informujem 
v každej správe o VVČ už niekoľko rokov. Vetranie miestností je možné len vďaka tomu, že 
v každej je ešte aspoň jedno okno funkčné.  Je otázkou času, kedy sa „únava“ podpíše aj na 
chodbovej dlažbe.  
Prenajímame si priestory na vyučovanie, lebo nemôžeme naplno využiť budovu na Istrijskej. 
Ako je možné, že budova ZUŠ na Istrijskej je, čo do investícií, minimálne od roku 2001 na 
nule?  
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. (Posledný odstavec je úplne totožný so správou z minulého roka, lebo rovnako 
totožný je aj stav budovy). 

Na škole zatiaľ 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 z kanalizácie prerážajúce najmä 
v určitom počasí a atmosferickom tlaku.  
Škola nemá nadštandardné vybavenie. Dúfam, že s odstraňovaním závad nebudeme musieť 
čakať až na podnet kontroly.  
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
Väčšina podujatí sa uskutočnilo najmä vďaka spolupráci s rodičmi a ich podpore. Bez 
nich by tento „život školy“ bol veľmi prázdny a chudobný. Zrejme by sa obmedzil len na 
vyučovanie a interné koncerty. Ale aj to vyučovanie je závislé na podpore rodičov. Hudobné 
nástroje a učebné pomôcky a ich údržba, či opravy,  sú z veľkej miery „kryté“ z prostriedkov 
rodičovského združenia. Dokonca aj „školné“,  ktoré sme kedysi mohli využiť iba na nákup 
učebných pomôcok a hudobných nástrojov, či inej potrebnej techniky (PC, kamery,  zvuková 
technika a pod.“ sa už využíva na úhrady faktúr a náklady spojené s chodom budovy.    
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami. 
 
Škola má veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou s vyššie spomenutým Rodičovským 
združením pri ZUŠ, ale spolupracuje aj s ďalšími organizáciami čí inštitúciami. Napr.: 
Bratislava hlavné mesto SR, MČ BA - DNV ako aj v BA - Vajnory, s farským úradom v MČ 
DNV, 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  Daliborovo nám. 2, Bratislava za školský rok 
2012/2013 

 
 
 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola, Daliborovo nám.2, Bratislava 
Adresa: Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava 
Kontakty: 
 tel.: 02 63453616 
 www.zuspetrzalka.sk 
 e-mail: zusdaliborovo@gmail.com 
 
b) Vedúci zamestnanci školy: 
Meno riaditeľa: Mgr.art. Tatiana Schlosserová 
Volebné obdobie: od 01.06.2011       
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Mgr. Anna Šestáková  - pedagogická zástupkyňa pre individuálne vyučovanie od 1.09.2011 
Mgr.art. Diana Višacká - pedagogická zástupkyňa pre kolektívne vyučovanie od 1.02.2012 
 
c)Údaje o rade školy  
Funkčné obdobie rady školy: do 07.10.2012 
V súvislosti s ukončením funkčného obdobia Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 
Daliborovo nám.2 v Bratislave v súlade s § 24 ods.16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
prebehli voľby členov Rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických 
zamestnancov a z rodičov žiakov školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú 
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení a podľa metodického usmernenia "Postup pri 
ustanovení rady základnej umeleckej školy a rady centra voľného času" vypracovaného 
oddelením kultúry, školstva a športu magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a schváleného 
v operatívnej porade primátora hlavného mesta. 
Riaditeľka ZUŠ Daliborovo nám.2 vyhlásila na základe poverenia hlavného mesta SR 
Bratislavy riadne voľby do Rady školy zo zástupcov pedagogických zamestnancov na 
10.10.2012, zástupcov nepedagogických zamestnancov na 15.10.2012 a zástupcov rodičov 
žiakov na 23.10.2012. Uznesením č. 856/2012 zo dňa 25.10.2012 Mestské zastupiteľstvo po 
prerokovaní materiálu zobralo na vedomie informáciu o zániku členstva delegovaných 



  

zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v rade základnej umeleckej školy: Stanislava Fialu, 
Ing. Milana Šindlera, PhDr. Ľudmily Farkašovskej a Mgr. Jakuba Bednárika.  
 
Priebeh a výsledky volieb do Rady školy: 
Vo voľbách zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy konaných dňa 10.10.2012 
podľa priloženej zápisnice, boli zvolení:  
Ingrid Bíróová 
Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD. 
Vo voľbách zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy konaných dňa 
15.10.2012 podľa priloženej zápisnice, bola zvolená: 
Eliška Bakošová 
Vo voľbách zástupcov rodičov žiakov školy do rady školy, konaných v 2. kole dňa 
23.10.2012 podľa priloženej zápisnice, boli zvolení: 
JUDr. Peter Dolník 
PhDr. Ľudmila Farkašovská 
Mgr. Petra Kicková 
Mgr. Jozef Uhler 
Uznesením mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 826/2012 zo dňa 25.10.2012 
boli do rady školy delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 
Mgr. Jakub Bednárik 
PhDr. Milada Godányová 
Stanislav Fiala 
Ing. Milan Šindler 
 
Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave sa konalo dňa 
20.11.2012. 
Členovia rady školy: 
Eliška Bakošová - delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
Mgr. Jakub Bednárik - delegovaný za zriaďovateľa 
Ingrid Bíróová - delegovaná za pedagogických zamestnancov 
JUDr. Peter Dolník - delegovaný za rodičov 
Stanislav Fiala - delegovaný za zriaďovateľa 
PhDr. Ľudmila Farkašovská - delegovaná za rodičov 
PhDr. Milada Godányová - delegovaná za zriaďovateľa 
Mgr. Petra Kicková - delegovaná za rodičov 
Ing. Milan Šindler - delegovaný za zriaďovateľa 
Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD. - delegovaný za pedagogických zamestnancov 
Mgr. Jozef Uhler - delegovaný za rodičov 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2012/2013: 
24.09.2012 - a) Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
    ZUŠ Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava za školský rok 2011/2012 
20.11.2012 -   Ustanovujúce zasadnutie Rady školy 
  a) Voľba predsedu rady školy:      
       Za predsedu Rady školy pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave bola  
       zvolená PhDr. Milada Godányová 
  b) Voľba podpredsedu Rady školy: 
       Za podpredsedu Rady školy pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave bol  
       zvolený JUDr. Peter Dolník. 
  c) Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri Základnej umeleckej 



  

      škole, Daliborovo nám.2 v Bratislave bola dňa 6.12.2012 podpísaná  
      Milanom Ftáčnikom, primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. 
18.02.2013 -   a) Správa o hospodárení školy za rok 2012 
  b) Štatút Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Daliborovo nám.2 v  
      Bratislave 
 
 
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Umelecká rada: 
12.09.2012 - Plán práce UR na šk.rok 2012/2013 
  Plánované projekty: New music for Kids, Galakoncert R.Rikkona s  
  talentovanými žiakmi ZUŠ, Jarný koncert, Druhé soireé bratislavských  
  organistov, Gitarové kurzy prof. Juřicu 
  Príprava absolventov, príprava žiakov hlásiacich sa na stredné a vysoké školy  
  umeleckého zamerania, príprava žiakov končiacich 4.ročník prvej časti prvého  
  stupňa základného štúdia ISCED 1B 
23.01.2013 - Hodnotenie plnenia plánu práce v prvom polroku šk.roka 2012/2013, 
  hodnotenie umeleckého prejavu žiakov na koncertoch, vystúpeniach a  
  výstavách  
19.06.2013 - Hodnotenie plnenia plánu práce v druhom polroku šk. roka 2012/2013,  
  hodnotenie umeleckého prejavu žiakov na koncertoch, vystúpeniach a  
  výstavách 
  Príprava školského vzdelávacieho programu pre druhý ročník druhej časti  
  prvého stupňa základného štúdia ISCED 2B 
 
Pedagogická rada a pracovné porady: 
30.08.2012 - Prerokovanie a schválenie Plánu práce na školský rok 2012/2013 
  Portréty 
12.09.2012 - Vnútorný poriadok 
  Čerpanie dovolenky 
  Vzdelávacie poukazy 
  Štrajk  
24.09.2012 - Výzva na voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov,  
  nepedagogických zamestnancov a z rodičov žiakov školy 
  Plán kontinuálneho vzdelávania 
  Štruktúra kariérových pozícií 
  Hodnotiaca správa za školský rok 2011/2012 
  Školský vzdelávací program ISCED 2B - 1.ročník nižšieho sekundárneho  
  umeleckého vzdelávania 
  Portréty 
  Galakoncert R.Rikkona s talentovanými žiakmi ZUŠ 
10.10.2012 - Metodické usmernenie k voľbám do rady školy 
  Voľby členov Rady školy z pedagogických zamestnancov školy 
  New Music for Kids and Teens 
14.11.2012 - Štvrťročná klasifikácia žiakov a rozbor výchovno - vyučovacích výsledkov 
  Evidencia nadčasových hodín, podmienky čerpania náhradného voľna 
  Rozpis týždenného pracovného času 
  Poskytovanie náhradného voľna 
  Jednota dôchodcov Slovenska - ukončenie roku aktívneho starnutia 



  

  Tvorivé dielne v Justiho sieni 
  Skúšky kontrahujúcich žiakov 
  Oznámenie predsedníčky ZO OZ PŠ a V o vyhlásení štrajku  
05.12.2012 - Vianočné trhy v Petržalke 
  Iné vianočné projekty 
23.01.2013 - Polročná klasifikácia žiakov a rozbor výchovno - vyučovacích výsledkov za 1.  
  polrok šk. roka 2012/2013 
  Informácia o žiakoch, ktorí ukončili alebo prerušili štúdium 
  Zadelenie žiakov PŠ a novoprijatých žiakov 
  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ  
  od 1.01.2013 na základe VZN hl.mesta SR Bratislavy č. 11/2012 z 25.10.2012 
  Triedna dokumentácia 
  Študijné plány žiakov v druhom polroku šk.roka 2012/2013 
  Jarný koncert žiakov ZUŠ  
06.02.2013 - Plán dovoleniek na rok 2013 
13.03.2013 - Školská vedomostná súťaž v predmete hudobná náuka 
10.04.2013 - Klasifikácia žiakov a rozbor výchovno - vyučovacích výsledkov za 3. štvrťrok 
  šk. roka 2012/2013 
  Bratislava pre všetkých - koncerty, Námestie detí, pódium, autobus 
  Druhé soireé bratislavských organistov 
  Absolventské skúšky, absolventské koncerty žiakov končiacich prvý a druhý  
  stupeň základného štúdia 
  Záverečné skúšky žiakov končiacich primárne umelecké vzdelávanie  
  ISCED 1B 
15.05.2013 - Prijímacie skúšky 
  Tvorivé dielne - MDD 
19.06.2013 - Klasifikácia žiakov a rozbor výchovno - vyučovacích výsledkov v školskom  
  roku 2012/2013 
  Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania v školskom roku  
  2013/2014 
  Príprava školského vzdelávacieho programu pre druhý ročník nižšieho  
  sekundárneho vzdelávania ISCED 2B 
  Ročné hodnotenie učiteľov 
  Vysvedčenia a kompletizácia triednej dokumentácie 
  Pripravované projekty v budúcom školskom roku 
 
Predmetové komisie: 
31.08.2012 - Plány práce PK 
  Školský vzdelávací program - ISCED 2B - 1. ročník 
23.01.2013 - Hodnotiace správy PK za 1. polrok šk. roka 2012/2013 
19.06.2013 - Hodnotiace správy PK za 2. polrok šk. roka 2012/2013 
   
 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2012 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Spolu stav k 15.09.2012: 693 žiakov 



  

Prípravné štúdium: 72 žiakov z toho deti MŠ: 42 žiakov 
Hudobný odbor:   I.st.326 žiakov II.st.93 žiakov ŠPD 27 žiakov 
z toho absolventi k 30.6.2013: I.st.  27 žiakov II.st.16 žiakov ŠPD   0 žiakov 
ISCED 1B             31 žiakov 
Počet žiakov rozšíreného štúdia HO: I.st.    0 žiakov II.st.  0 žiakov ŠPD   0 žiakov 
Tanečný odbor:   I.st.  33 žiakov II.st.  6 žiakov ŠPD   2 žiaci   
z toho absolventi k 30.6.2013: I.st.    1 žiak  II.st.  0 žiakov ŠPD   0 žiakov 
ISCED 1B               4 žiaci 
Počet žiakov rozšíreného štúdia TO: I.st.    0 žiakov II.st.  0 žiakov ŠPD   0 žiakov 
Výtvarný odbor:    I.st.106 žiakov II.st.22 žiakov ŠPD   1 žiak    
z toho absolventi k 30.6.2012: I.st.    5 žiakov II.st.  2 žiaci ŠPD   0 žiakov  
ISCED 1B            13 žiakov                                       
Počet žiakov rozšíreného štúdia VO: I.st.    1 žiak      II.st.  4 žiaci 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. 2013:  697 žiakov  
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2012:  197 žiakov 
 
V školskom roku 2012/2013 sme vyučovanie zabezpečovali v budove Základnej umeleckej 
školy na Daliborovo nám.2 a v priestoroch  elokovaných pracovísk  - Gessayova 8 , v ZŠ s 
MŠ Jarovce a v ZŠ s MŠ Rusovce. Elokované pracovisko Gessayova 8 navštevovalo 209 
žiakov hudobného a výtvarného odboru, v Rusovciach 70 žiakov hudobného odboru a v 
Jarovciach 26 žiakov hudobného odboru. 
 
Stav aplikácie §7a ods.5 zákona č. 325/2012 Z.z. 
Počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky, ktorí navštevujú aj inú ZUŠ: 0 žiakov 
Počet žiakov povinnej školskej dochádzka, ktorí navštevujú inú ZUŠ: 0 žiakov 
Počet neplnoletých žiakov strednej školy, ktorí navštevujú aj inú ZUŠ: 0 žiakov 
Počet dospelých osôb, ktoré navštevujú aj inú ZUŠ: 0 žiakov. 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
 
V prvom polroku školského roka 2012/2013 bolo riadne  klasifikovaných 693  žiakov.  
Na konci školského roka bolo riadne klasifikovaných 695 žiakov, 2 žiaci boli neklasifikovaní. 
V prípravnom ročníku potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia získalo 72 žiakov. 
V hudobnom odbore bolo klasifikovaných 443 žiakov. Z toho - prospelo s vyznamenaním 414 
žiakov, prospelo 29  žiakov, 2 žiaci boli neklasifikovaní. 
V tanečnom odbore bolo klasifikovaných 36 žiakov. Z toho - prospelo s vyznamenaním 36 
žiakov, prospelo  0 žiakov. 
Vo výtvarnom odbore bolo klasifikovaných 144 žiakov. Z toho - prospelo s vyznamenaním 
144 žiakov, prospelo  0 žiakov. 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v ZUŠ  
    v školskom roku 2012/2013 
 
V školskom roku 2012/2013 v ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave sme na prvom stupni v 
hudobnom odbore otvorili vyučovanie predmetu Hudba a počítač, Hra na bicie nástroje, na 
druhom stupni Tanečná a džezová skupina. Ciele a obsah vyučovacích predmetov sú 
rozpracované v Školskom vzdelávacom programe základnej umeleckej školy ISCED 2B - 
nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Úspešne sme  pokračovali v rozširovaní vyučovania v 



  

hre na elektrickej gitare, hra na basovej elektrickej gitare,  hre na klarinete a saxofóne a v hre 
na organe. 
Zameranie predmetov: 
Hra v predmete Tanečná a džezová skupina predstavuje dôležitý článok v rozvíjaní žiakovej 
hudobnosti, pri ktorej žiaci rozvíjajú už získané vedomosti z  individuálneho štúdia. Predmet 
rozvíja zmysel pre súhru, rytmus a intonáciu. Tanečná hudba má v našej hudobnej kultúre 
svoje pevné miesto. 
Hra na bicie nástroje  umožňuje absolventovi realizovať sa aj v iných záujmovo umeleckých 
činnostiach. Bicie nástroje sú v súčasnosti dominujúcimi vo všetkých oblastiach vážnej aj 
populárnej hudby. 
Študijné zameranie hudba a počítač reaguje na súčasný technický pokrok. Výsledkom je 
implementácia IKT do hudobných oblastí umenia. Štúdium je zamerané na osvojenie si 
podstatných pojmov a postupov z okruhu hudobnoteoretických poznatkov v  prepojení na 
poznávacie a praktické využívanie informačných technológií, s čím súvisí realizácia  a tvorba 
vlastných skladieb, orientácia v súčasných hudobných trendoch, v príslušných formách, 
žánroch a druhoch. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Počet pedagogických zamestnancov k 15.09.2012             
K 15.09.2012 pôsobilo na škole 41 pedagogických zamestnancov, z toho 1 PZ na materskej 
dovolenke.  V priebehu školského roka ukončila pracovný pomer dohodou 1 pedagogická 
zamestnankyňa. Z materskej dovolenky vrátila do pracovného procesu 1 pedagogická 
zamestnankyňa, ktorá k začiatku nového školského roka 2013/2014 ukončila pracovný pomer 
v našej organizácii. 
 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v školskom roku 2012/2013 v ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave boli 100% kvalifikovaní a spĺňali predpoklady pre výkon pedagogickej 
činnosti. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ: 
V rámci celoživotného vzdelávania a kariérneho rastu pedagógov podľa zákona č.317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vedenie školy umožňuje pedagogickým zamestnancom ďalšie 
vzdelávanie.  
V školskom roku 2012/2013 sa podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania vzdelávalo 8 
učiteľov, z toho 3 PZ v prípravnom atestačnom vzdelávaní, 1Pz v adaptačnom vzdelávaní, 1 
PZ vo funkčnom inovačnom vzdelávaní, 2 PZ vo funkčnom vzdelávaní. 1 PZ získaval 
kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti. 
Pedagogickí zamestnanci si dopĺňali vedomosti na odborných seminároch a workshopoch: 
Semináre: 
EPTA, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava - seminár pre učiteľov  hry na klavíri - 7 
učiteľov 
Gitarový seminár na VŠMU, Zochova 1 Bratislava - 1 učiteľ 
Gitarové kurzy prof. Juřicu, ZUŠ Daliborovo nám.2 Bratislava - 3 učitelia 
Niektorí pedagogickí zamestnanci, aj keď v plnom rozsahu spĺňali kvalifikačné požiadavky, 
naďalej si zvyšovali vzdelanie a  svoje kvalifikačné predpoklady na vysokých školách: 
Berešová Lucia, DiS.art. - VŠMU, odbor hra na klavíri 



  

Farkašová Mária, DiS.art. - VŠMU, odbor hra na klavíri 
Bc. Pišteková Zuzana - VŠMU, odbor hra na klavíri 
Menovaní pedagogickí zamestnanci úspešne ukončili príslušný stupeň vysokoškolského 
štúdia. 
Mgr.art. Viliam Cibula - Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, odbor hra na gitare - 
postúpil do ďalšieho ročníka štúdia. 
 
Kontinuálne vzdelávanie: 
 
Forma 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do 
praxe 

1 PZ 1 PZ -24.5.2013 0 3.10.2012 

Priebežné     
Špecializačné 
inovačné 

  
 

  

Špecializačné 
kvalifika čné 

4  4 Sept.2012 

Vzdelávanie 
vedúcich PZ 

3PZ 
 

1PZ - 
13.febr.2013 

2 PZ Február 2012 
Marec 2012 

 
 
 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
 
Jarmila Danková -  primátor hl. mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik udelil Čestné uznanie za 
významný podiel na rozvoji školstva Bratislavy pri príležitosti Dňa učiteľov 
Květoslava Fraitová - primátor hl. mesta SR Bratislavy udelil čestné uznanie za výborné 
výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislavu na podujatí Talentovaná mládež 2012/2013 
 
Květoslava Fraitová -  Diplom za prípravu žiakov na XIII. ročníku celoslovenskej súťaže ZUŠ  
   Schneiderova Trnava 2013 
Katarína Jablokovová - Diplom za prípravu žiaka na XIII. ročníku celoslovenskej súťaže ZUŠ  
   Schneiderova Trnava 2013 
Milada Jahelková - Diplom za prípravu žiaka na XIII. ročníku celoslovenskej súťaže ZUŠ 

 Schneiderova Trnava 2013 
Helena Šagová - Diplom za prípravu žiaka na XIII. ročníku celoslovenskej súťaže ZUŠ  
   Schneiderova Trnava 2013 
Mgr. Erika Lozanová - POĎAKOVANIE organizátora: Základná umelecká škola,  
   Vajanského 27/4, Senica, za spoluúčasť na príprave a realizácii 7.  
   ročníka medzinárodnej súťažnej výstavy detskej výtvarnej tvorby  
   Mudrochova paleta 2013 a za vysokú úroveň výtvarných prác  
   zaslaných našou školou. 
 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 
Ingrid Bíróová: 



  

24.11.2012 - MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2012 
  Paulína Takácsová - strieborné pásmo v 3. kategórii celoslovenského  
  súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
   
Květoslava Fraitová: 
24.04.2013 - celoslovenská súťaž ZUŠ "Schneiderova Trnava" 
  Barbora Drugdová - zlaté pásmo v 5. kategórii v sólovej hre na klavíri +  
  víťazstvo v 5. kategórii v sólovej hre na klavíri 
  Patrik Bohunský - strieborné pásmo v 4. kategórii v sólovej hre na klavíri 
21.05.2013 - Festival Ivana Ballu  - Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2013 - medzinárodná  
  súťaž 
  Barbora Drugová - I. miesto v IV. kategórii v sólovej hre na klavíri 
            I. miesto v III. kategórii - štvorručná hra na klavíri 
  Patrik Bohunský -  IV. miesto v III. kategórii v sólovej hre na klavíri 
            I. miesto v III. kategórii - štvorručná hra na klavíri 
 
Akad.mal. Marta Horníková: 
"Aby bol svet lepší" - boj proti drogám - súťaž oboslaná 6 žiackymi prácami 
15.05.2013 - 21.05.2013 - Olga art gallery -  výstavná profesionálna prehliadka vlastnej 
   tvorby pod názvom "MIMÉZA" 
 
Katarína Jablokovová: 
23.11.2012 - MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2012 
  Dorota Lasabová - bronzové pásmo v 1. kategórii celoslovenského súťažného  
  festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
  Veronika Kubáňová -bronzové pásmo v 1. kategórii celoslovenského  
  súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
  Tatiana Vargovčíková - bronzové pásmo v 1. kategórii celoslovenského  
  súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
  Martina Zdarileková - bronzové pásmo v 1. kategórii celoslovenského  
  súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
25.04.2013 - celoslovenská súťaž ZUŠ "Schniederova Trnava" 
  Monika Čárska - účasť v 3. kategórii v komornej hre sláčikových  
  nástrojov s klavírom 
  Daria Čárska - účasť v 3. kategórii v komornej hre sláčikových  
  nástrojov s klavírom 
 
Milada Jahelková: 
25.04.2013 - celoslovenská súťaž ZUŠ "Schniederova Trnava" 
  Alžbeta Zdarileková - účasť v 3. kategórii v komornej hre sláčikových  
  nástrojov s klavírom 
 
Mgr. Marta Jani čkovičová: 
21.05.2013 - "Festival Ivana Ballu" - Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2013 - medzinárodná  
  súťaž 
  Juraj Maász - II. miesto v III. kategórii - štvorručná hra na klavíri 
  Radoslav Jankovič - II. miesto v III. kategórii - štvorručná hra na klavíri  
 
Mgr. Erika Lozanová 
"Mudrochova paleta 2013" - celoslovenská súťaž oboslaná 15 prácami žiakov VO 



  

  
Mgr. art. Nikolaj Nikitin: 
- New Winter Stories Promo Tour 2013 - koncerty s trubkárom Patches Stewart (USA) -    
 vydané autorské CD s prezentáciou hudby N. Nikitina 
 Koncerty 19. - 27.04.2013 v mestách: Bratislava, Praha, Brno, Banská Bystrica, 
 Banská  Štiavnica, Tatranská Lomnica, Piešťany 
- Košice EHMK 2013 - prezentácia Európskeho hlavného mesta kultúry Slovenska v 
 Ruskej federácii 25.06.2013 - 28.06.2013 v mestách: Moskva,  St. Petersburg 
  
Mgr. art. Tatiana Schlosserová: 
21.05.2013 - Festival Ivana Ballu Dolný Kubín 2013 - Klavírna Orava Kláry Havlíkovej -  
  člen  medzinárodnej poroty 
 
Helena Šagová: 
24.11.2012 - MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2012 
  Martina Ďurikovičová - strieborné pásmo v 3. kategórii celoslovenského  
  súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
24.04.2013 - celoslovenská súťaž ZUŠ "Schneidertova Trnava" 
  Adam Barborák - strieborné pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na klavíri 
 
Mgr. art. Jana Tomanová, Art.D.: 
24.11.2012 - MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2012 
  Mária Kubešová - strieborné pásmo v 3. kategórii celoslovenského  
  súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
  Katarína Morávková - strieborné pásmo v 3. kategórii celoslovenského  
  súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
29.05.2013 - "Svrčia má talent 2013" - talentová súťaž pre zrakovo postihnutých žiakov. 
  Katarína Chudá - 1. miesto 
 
Mgr. Miloš Tomašovič, PhD.: 
24.11.2012 - "MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2012" 
  Michal Burda - strieborné pásmo v 3. kategórii celoslovenského  
  súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ 
27.02.2013 - "Yamaha Music Foundation Of Europe" - VŠMU Bratislava, člen poroty 
18.04.2013 - "Ružomberská klasická gitara 2013" - celoslovenská gitarová súťaž 
  Michal Burda - 2. miesto vo IV. kategórii 
09.05.2013 - metodický deň v ZUŠ Nitra -lektor 
21.05.2013 - "Festival Ivana Ballu 2013" - medzinárodná súťaž v hre na gitare 
  Samuel Piteľ - účasť 
  Veronika Kajanová - účasť 
30.05.2013 - "Homegge Luigi Legnani" - Štúrovo 
  Samuel Piteľ - zlaté pásmo v I. kategórii 
 
Mgr. Miloš Tomašovič bol vybraný za vedúceho skupiny strunových nástrojov pri tvorbe 
Štátneho vzdelávacieho programu. 
 
 
 
Počet nepedagogických zamestnancov k 15.09.2012: 



  

K 15.09.2012 pracovalo v organizácii na zmluvu 6 nepedagogických zamestnancov - 
tajomníčka, zamestnankyňa na pracovnej pozícii práca a mzdy, 2 školníci, 2 upratovačky. 
Účtovníčka a technik BOZP  vykonávali práce dodávateľsky. 
V priebehu roka sa zmenilo personálne obsadenie pracovnej  pozície práca a mzdy z dôvodu 
odchodu zamestnankyne do starobného dôchodku. Od februára 2013 vykonáva   nová 
zamestnankyňa  práce PaM dodávateľsky. 
 
 
 
 
 
 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interný koncert žiakov HO 

20 žiakov 

10.10.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Interný koncert žiakov HO, získavanie skúseností pri 
verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Tomanová, Bíróová, 
Šagová,Ševčíková, Konrádová, Horňáková, Jahelková, 
Mallineritsová, Končerová, Jablokovová, Selingerová, 
Tomašovičová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Pišteková, Dzadíková. 

Výstavná činnosť žiakov 
VO 

40 žiakov 

10.10.2012 
V priestoroch koncertnej sály a na hlavnom vonkajšom 
paneau bola nainštalovaná výstava žiackych prác 
výtvarného odboru z triedy p. uč.Lozanovej. 

Verejný koncert žiakov HO 

18 žiakov 

17.10.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám. 2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
verejnosť, získavanie skúseností, motivácia do 
ďalšieho štúdia. Účinkovali žiaci pedagógov: p.uč. 
Konrádová, Šagová, Bíróová, Mallineritsová, 
Tomašovičová, Tomanová, Ševčíková, Jablokovová, 
Horňáková, Selingerová, Končerová, Jahelková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Pišteková, Dzadíková. 



  

Portréty 

30 žiakov 

24.10.2012  
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
V rámci projektu New music for Kids sa v priestoroch 
koncertnej sály ZUŠ konal verejný koncert žiakov, 
ktorí do svojho repertoáru zaradili diela skladateľov 
20. a 21. storočia. Predstavili sa žiaci z tried: p.uč. 
Adamová, Bíróová, Danková, Fraitová, Jablokovová, 
Jahelková, Janičkovičová, Konrádová, Šagová, 
Selingerová, Ševčíková, Tomanová, Tomašovičová, 
Tomašovič.  
Klavírny sprievod: p.uč. Pišteková 

Galakoncert talentovaných 
žiakov ZUŠ s Richardom 
Rikkonom 

40 žiakov 

13.11.2012 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave 
hostila známeho klaviristu R.Rikkona a jeho hostí - 
talentovaných žiakov základných umeleckých škôl v 
slávnostnom galaprograme uskutočnenom v rámci 
Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami. Koncert organizovala ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v spolupráci s Rodičovským 
združením pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave a v 
spolupráci  s hlavným mestom SR Bratislava ARS 
BRATISLAVENSIS pre všetkých hudbymilovných 
bratislavčanov. Okrem našich žiakov z tried 
pedagógov: p.uč. Ševčíková, Šagová, Fraitová, 
Tomanová, Jablokovová, Tomašovič, Frait, Danková, 
Adamová sa predstavili žiaci zo :ZUŠ Exnárova, ZUŠ 
Ľudovíta Rajtera, ZUŠ Jozefa Kresánka, ZUŠ 
Hálkova, ZUŠ Eugena Suchoňa a štátneho 
konzervatória v Bratislave. 

Výstava prác žiakov VO 
pri príležitosti 
Galakoncertu R.Rikkona  

10 žiakov 

13.11.2012 
P.uč. Horníková sa aktívne podieľala na vytvorení 
návrhu pozvánok a plagátu pre akciu Galakoncert 
mladých talentov ZUŠ s R.Rikkonom. Pri  príležitosti 
Galakoncertu  sa  VO prezentoval najlepšími prácami 
svojich žiakov. Vo foyer Zrkadlovej siene 
Primaciálneho paláca v Bratislave boli nainštalované 
práce žiakov z tried p.uč. Lozanovej a Horníkovej. 

Interný koncert žiakov HO 

56 žiakov 

14.11.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám. 
Interný koncert žiakov HO, získavanie skúseností pri 
verejnom vystupovaní, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Tomanová, Ševčíková, 
Ďurišová, Konrádová, Šagová, Fraitová, Adamová, 
Danková, Petrášová, Jahelková, Jablokovová, Bíróová, 
Selingerová, Škorupová, Tomašovičová, Končerová, 
Demčáková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Dzadíková, Pišteková, 
Farkašová, Fraitová. 



  

Verejný koncert žiakov HO 

25 žiakov 

21.11.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
verejnosť, získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Jablokovová, 
Konrádová, Tomašovičová, Ševčíková, Selingerová, 
Ďurišová, Šagová, Škorupová, Fraitová, Holba, 
Demčáková, Bíróová, Tomanová, Končerová, 
Tomašovič. 
Klavírny sprievod: p.uč.Dzadíková, Pišteková, 
Farkašová, Fraitová. 

Výstavná činnosť žiakov 
VO 

41 žiakov 

21.11.2012 
V priestoroch koncertnej sály a na hlavnom vonkajšom 
paneau bola nainštalovaná výstava žiackych prác 
výtvarného odboru z triedy p. uč. Horníkovej. 

Verejný koncert žiakov HO 

31 žiakov 

22.11.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
verejnosť, získavanie skúseností, motivácia do 
ďalšieho štúdia. Účinkovali žiaci z tried: p.uč. 
Adamová, Šagová, Danková, Tomanová, Petrášová, 
Jahelková, Fraitová, Frait. 
Klavírny sprievod: p.uč. Dzadíková. 

Triedny koncert 
20 žiakov 

3.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2  
Triedny koncert p.uč. Jablokovovej. 

Triedny koncert 
9 žiakov 

10.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2  
Triedny koncert p. uč. Horňákovej. 

Výstavná činnosť žiakov 
VO 

43 žiakov 

10.12.2012 
V priestoroch koncertnej sály a na hlavnom vonkajšom 
paneau bola nainštalovaná výstava žiackych prác 
výtvarného odboru z triedy p. uč. Lozanovej. 

Interný koncert 

46 žiakov 

12.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Interný koncert žiakov HO, získavanie skúseností pri 
verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Tomanová, Ševčíková, 
Jahelková, Janičkovičová, Ďurišová, Konrádová, 
Bíróová, Šagová, Čirková Kevická, Mallineritsová, 
Tomašovič, Holba, Frait, Tomašovičová, Demčáková, 
Selingerová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Dzadíková, Berešová. 



  

Vianočné vystúpenie 
žiakov TO 

30 žiakov 

13.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
V priestoroch koncertnej sály ZUŠ Daliborovo nám. 2 
sa konalo vianočné tanečné vystúpenie žiakov TO. 
Účinkovalo  30 žiakov z tanečnej triedy p. uč. 
Višackej. Program obohatilo vystúpenie žiaka HO 
z dychovej triedy p.uč. Nikitina. 

Triedny koncert 
10 žiakov 

13.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Vianočný triedny  koncert žiakov p.uč. Šestákovej. 

Triedny koncert 

27 žiakov 

14.12.20012 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Vianočný triedny koncert žiakov z triedy p. uč. 
Fraitovej a p. uč. Fraita. 

Triedny koncert 

17 žiakov 

14.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Vianočný triedny koncert žiakov z triedy p. uč. 
Tomašoviča. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Jarovce 

9 žiakov 

17.12.2012 
MŠ Jarovce 
Pre deti z MŠ Jarovce organizovala naša ZUŠ 
vianočný koncert. Účinkovali žiaci z tried: p. uč. 
Macháčkovej, Janičkovičovej, Cibulu, Škorupovej , 
Farkašovej. 

Triedny koncert 
15 žiakov 

17.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2  
Vianočný triedny koncert žiakov p. uč Končerovej. 

Triedny koncert 
17 žiakov 

17.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Vianočný triedny koncert žiakov p.uč. Ďurišovej. 

Triedny koncert 

17 žiakov 

18.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8  
Vianočný triedny koncert žiakov z triedy p. uč. 
Selingerovej. 

Triedny koncert 

15 žiakov 

18.12.2012  
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny vianočný koncert žiakov p.uč. Ševčíkovej a 
Schlosserovej venovaný najmä rodičom a najbližším 
príbuzným. Prezentácia výsledkov práce žiakov, 
motivácia. 

Triedny koncert 

17 žiakov 

18.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny vianočný koncert p. uč. Nikitina a p.uč. 
Tomanovej - prezentácia výsledkov práce žiakov. 

Vianočný  koncert pre MŠ 
Čunovo 

12 žiakov 

18.12.2012 
MŠ Čunovo 
V MŠ Čunovo sa konal vianočný  koncert pre deti, 
ktorý organizovala naša ZUŠ. Účinkovali žiaci z tried: 
p. uč. Macháčková, Janičkovičová, Mallineritsová, 
Cibula, Škorupová, Farkašová. 



  

Triedny koncert 

3 žiaci 

18.12.2012 
ZŠ s MŠ Rusovce 
V priestoroch ZŠ Rusovce sa uskutočnil triedny 
koncert dychovej triedy p.uč. Macháčkovej.  

Triedny koncert 
16 žiakov 

18.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Triedny vianočný koncert  žiakov z triedy p.uč. Holbu. 

Triedny koncert 

16 žiakov 

19.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Vianočný koncert žiakov z triedy p.uč. Adamovej a 
p.uč. Fraita potešil najmä najbližších príbuzných a 
známych. 

Vianočný koncert žiakov 
HO 

46 žiakov 

19.12.2012 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejný vianočný koncert žiakov HO, prezentácia 
výsledkov práce žiakov HO v adventnom období 
zameraná  aj na interpretáciu  kolied a vianočných 
piesní, venovaný všetkým hudbymilovným 
priaznivcom. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Macháčková, Nikitin, 
Tomanová, Ševčíková, Jahelková, Janičkovičová, 
Ďurišová, Konrádová, Šagová, Čirková Kevická, 
Mallineritsová, Tomašovičová, Demčáková, Bíróová, 
Selingerová 
Klavírny sprievod: p.uč. Dzadíková, Berešová. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Rusovce 

11 žiakov 

19.12.2012 
ZŠ s MŠ Rusovce 
V MŠ Rusovce sa uskutočnil vianočný koncert pre 
deti. Účinkovali žiaci z tried: p. uč. Macháčková, 
Janičkovičová, Mallineritsová, Škorupová, Farkašová. 

Výstavná činnosť žiakov 
VO 

40 žiakov 

15.01.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
V priestoroch koncertnej sály a na hlavnom vonkajšom 
paneau bola nainštalovaná výstava žiackych prác z 
triedy p. uč. Horníkovej. 

Interný koncert žiakov HO 

20 žiakov 

16.01.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Interný koncert žiakov HO, získavanie skúseností pri 
verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Tomanová, Ševčíková, 
Šagová, Miko, Ďurišová, Danková, Schlosserová, 
Šestáková, Kováč, Konrádová, Jablokovová, 
Jahelková, Selingerová, Tomašovičová, Končerová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Pišteková. 



  

Gitarové kurzy prof. Juřicu 

 

21.01.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave 
hostila už 3. ročník gitarových kurzov prof. Juřicu. 
Kurzy sú organizované pre učiteľov gitarovej hry z 
celoslovenskou pôsobnosťou. Základná umelecká 
škola ich organizuje v spolupráci so Združením pre 
klasickú gitaru. 

Verejný koncert žiakov HO 

20 žiakov 

23.01.2013  
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
verejnosť, získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Šagová, Tomanová, 
Ševčíková, Miko, Danková, Konrádová, Kováč, 
Tomanová, Šestáková, Jablokovová, Jahelková, 
Ďurišová, Selingerová, Tomašovičová, Schlosserová, 
Končerová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Pišteková 

Triedny koncert 

15 žiakov 

28.01.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Koncert žiakov z triedy p. uč. Janičkovičovej, na 
ktorom účinkujúci prezentovali výsledky polročnej 
práce. 

Otvorená hodina žiakov PŠ  
1. ročníka TO 

29 žiakov 

30.01.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Otvorená hodina detí z prípravného ročníka a prvého 
ročníka TO je zameraná na verejnú prezentáciu 
rodičom a najbližším príbuzným za účelom motivácie 
žiakov do ďalšieho štúdia. 

Interný koncert žiakov HO 

60 žiakov 

13.02.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Interný koncert žiakov HO, získavanie skúseností pri 
verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried: p. uč. Macháčková, Šebek,  
Jablokovová, Čirková Kevická,  Ďurišová, Končerová, 
Mallineritsová, Demčáková, Konrádová, Tomašovič, 
Selingerová, Ševčíková, Tomašovičová, Schlosserová, 
Horňáková, Šestáková, Šagová, Fraitová, Jahelková, 
Janičkovičová, Bíróová, Tomanová 
Klavírny sprievod: p.uč. Pišteková, Berešová, 
Dzadíková, Fraitová. 



  

Verejný koncert žiakov HO 

36 žiakov 

20.02.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
verejnosť, získavanie skúseností, motivácia do 
ďalšieho štúdia. Účinkovali žiaci z tried: p.uč. 
Jablokovová, Čirková Kevická, Macháčková, 
Ďurišová, Mallineritsová, Demčáková, Konrádová, 
Tomašovič, Selingerová, Ševčíková, Tomašovičová, 
Schlosserová, Horňáková, Šestáková, Šagová, Fraitová 
Klavírny sprievod: p.uč. Pišteková, Berešová. 

Verejný koncert žiakov HO 

23 žiakov 

21.02.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
verejnosť, získavanie skúseností, motivácia do 
ďalšieho štúdia. Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Šebek, 
Ševčíková, Šagová, Tomašovičová, Janičkovičová, 
Končerová, Jahelková, Fraitová, Jablokovová, 
Demčáková, Bíróová,  Ďurišová, Čirková Kevická, 
Tomanová. 
Klavírny sprievod: p.uč.  Dzadíková, Fraitová. 

Výstavná činnosť žiakov 
VO 

 

12.03.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
V priestoroch koncertnej sály a na hlavnom vonkajšom 
paneau bola nainštalovaná výstava žiackych prác z 
triedy p. uč. Lozanovej. 

Interný koncert žiakov HO 

55 žiakov 

13.03.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2  
Interný koncert žiakov HO, získavanie skúseností pri 
verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Šagová, 
Danková, Tomanová, Ševčíková, Macháčková, 
Farkašová, Mallineritsová, Konrádová, Končerová, 
Jahelková, Holba, Adamová, Selingerová, 
Tomašovičová, Jablokovová, Kováč, Demčáková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Dzadíková, Pišteková, 
Schlosserová, Berešová. 

Jarný koncert 

35 žiakov 

20.03.2013 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Slávnostný reprezentačný koncert bol venovaný Dňu 
učiteľov. Predstavilo sa na ňom 35 najúspešnejších 
žiakov školy z tried učiteľov: Tomanová, Bíróová, 
Šagová, Macháčková, Schlosserová, Demčáková, 
Janičkovičová, Tomašovičová, Selingerová, 
Tomašovič, Ďurišová, Jahelková, Konrádová, 
Jablokovová, Fraitová, Šestáková, Mallineritsová, 
Danková, Adamová, Frait. 
Klavírny sprievod: p.uč. Dzadíková, Pišteková, 
Berešová, Schlosserová. 



  

Výstava prác žiakov VO 
pri príležitosti Jarného 
koncertu  20 žiakov 

20.03.2013 
Zrkadlová sieň  Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Pri príležitosti slávnostného Jarného koncertu žiakov 
HO boli vo foyer Zrkadlovej siene vystavené práce 
žiakov VO z trie p. uč. Horníkovej a Lozanovej. 

Verejný koncert žiakov HO 

18 žiakov 

21.03.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2. 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
rodičov a širokú verejnosť, získavanie skúseností, 
motivácia do ďalšieho štúdia. Účinkovali žiaci z tried: 
p.uč. Šagová, Danková, Tomanová, Ševčíková, 
Macháčková, Farkašová, Mallineritsová, Konrádová, 
Končerová, Jahelková, Holba, Adamová, Selingerová, 
Jablokovová, Kováč. 
Klavírny sprievod: p.uč. Pišteková, Fraitová, 
Berešová. 

Interný koncert žiakov HO 

61 žiakov 

10.04.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Interný koncert žiakov HO, prezentácia a overovanie 
dosiahnutých študijných výsledkov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov:  
Čirková Kevická, Jablokovová, Adamová, Tomanová, 
Mallineritsová, Janičkovičová, Končerová, Škorupová, 
Konrádová, Selingerová, Jahelková, Fraitová, 
Tomašovič, Ďurišová, Tomašovičová, Schlosserová,  
Holba, Demčáková, Danková, Šagová, Ševčíková, 
Dulinová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Dzadíková, Fraitová, 
Danková, Schlosserová, Farkašová. 

Triedny koncert 

20 žiakov 

10.04.2013 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Triedny koncert žiakov klavírnej triedy p. uč. Šagovej 
- publiku sa predstavili všetci žiaci. V rámci 
medzipredmetovej spolupráce účinkovala 1 žiačka z 
triedy p. uč. Selingerovej. 

Verejný koncert žiakov HO 

34 žiakov 

17.04.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
rodičov a širokú verejnosť, získavanie skúseností 
z verejného vystupovania, motivácia do ďalšieho 
štúdia. Účinkovali žiaci z tried: 
p.uč. Jablokovová, Adamová, Mallineritsová, 
Janičkovičová, Končerová, Škorupová, Konrádová, 
Selingerová, Jahelková, Fraitová, Tomašovič, Čirková 
Kevická, Dulinová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Dzadíková, Fraitová, 
Danková. 



  

Verejný koncert žiakov HO 

25 žiakov 

18.04.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
rodičov a širokú verejnosť, získavanie skúseností, 
motivácia do ďalšieho štúdia. Účinkovali žiaci z tried: 
p.uč. Čirková Kevická, Ďurišová, Fraitová, 
Tomašovičová, Šagová, Horňáková, Tomanová, 
Tomašovič, Ševčíková, Mallineritsová, Schlosserová, 
Holba, Fraitová, Demčáková, Danková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová, Schlosserová, 
Dzadíková. 

Triedny koncert 

15 žiakov 

21.04.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny koncert žiakov klavírnej triedy p. uč. 
Janičkovičovej. 

Otvorená hodina PŠ TO a 
1.roč. TO 

22 žiakov 

24.04.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Otvorená hodina pre rodičov a najbližších príbuzných 
zameraná na verejnú prezentáciu výsledkov práce 
najmenších žiakov TO a ich ďalšiu motiváciu do 
štúdia. 

Triedny koncert 

15 žiakov 

25.04.2013 
Evanjelický chrám Sv.Trojice – Petržalka, 
Strečnianska ulica. 
V priestoroch chrámu božieho sa konal organový 
triedny koncert žiakov  z organovej triedy p.uč. 
Kamily Čirkovej Kevickej. 

Hnúšťanský akord 

20 žiakov 

14.05.2013 
ZUŠ Daliborovo nám.2 
Učitelia PK Hudobná náuka zorganizovali školské 
kolo súťaže Hnúšťanský akord. Súťaže sa zúčastnili 
žiaci z pracovísk základnej umeleckej školy - 
Daliborovo nám.2, Gessayova 8, Jarovce, Rusovce. 
Súťaž charakterovo a obsahovo vychádza z propozícií 
súťaže žiakov ZUŠ vo vyučovacom predmete hudobná 
náuka „Hnúšťanský akord 2011-2012“. Zameraná je 
na vytváranie hlbšieho vzťahu žiakov k predmetu 
hudobná náuka. Orientuje sa na zvyšovanie 
vedomostnej a tvorivej úrovne žiakov v danom 
predmete. Súťaž je jednokolová, organizovaná 
v dvoch kategóriách: kategória A – do 11 rokov, 
kategória B – do 13 rokov. 

Triedny koncert 

12 žiakov 

21.05.2013 
Koncertná sála Gessayova 8 
Triedny koncert žiakov p. uč. Dankovej. 
V rámci medzipredmetovej spolupráce účinkovala 1 
žiačka p. uč. Škorupovej. 



  

Výstavná činnosť žiakov 
VO 

 

21.05.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
V priestoroch koncertnej sály a na hlavnom vonkajšom 
paneau bola nainštalovaná výstava žiackych prác z 
triedy p. uč. Lozanovej, Horníkovej. 

Interný koncert žiakov HO 

53 žiakov 

22.05.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Interný koncert žiakov HO, prezentácia a overovanie 
dosiahnutých študijných výsledkov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov:  
Čirková Kevická, Konrádová, Janičkovičová, 
Macháčková, Tomašovič, Škorupová, Ševčíková, 
Nikitin, Kováč, Horňáková, Ďurišová, Jablokovová, 
Jahelková, Končerová, Tomašovič, Danková, 
Demčáková, Tomanová, Šagová, Bíróová, Holba, 
Schlosserová, Tomašovičová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová, Berešová, 
Fraitová, Schlosserová. 

Druhé soireé 
bratislavských organistov 

9 žiakov 

23.05.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2. 
Pod záštitou profesora Dr. Ferdinanda Klindu sa 
konalo v priestoroch ZUŠ "Druhé soireé 
bratislavských organistov". Projekt, ktorý spája 
mladých organistov zo všetkých stupňov umeleckého 
školstva,  sme uskutočnili v spolupráci s Rodičovským 
združením pri ZUŠ Daliborovo nám.2 a  vďaka 
podpore grantového programu hl. mesta SR Bratislavy 
ARS BRATISLAVENSIS. Okrem žiakov ZUŠ 
Daliborovo nám.2 z triedy p.uč. Čirkovej Kevickej sa 
bratislavskému hudbymilovnému publiku predstavili 
poslucháči zo Štátneho konzervatória, Cirkevného 
konzervatória a VŠMU. 
Návrh pozvánok a plagátu - p.uč. Horníková. 

Verejný koncert žiakov HO 

32 žiakov 

29.05.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
rodičov a širokú verejnosť, získavanie skúseností 
z verejného vystupovania, motivácia do ďalšieho 
štúdia. Účinkovali žiaci z tried: 
p.uč. Čirková Kevická, Ďurišová, Jablokovová, 
Jahelková, Ševčíková, Končerová, Tomašovič, 
Danková, Demčáková, Tomanová, Šagová, Bíróová, 
Holba, Schlosserová, Tomašovičová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Fraitová, Berešová, 
Schlosserová. 



  

Verejný koncert žiakov HO 

21 žiakov 

30.05.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov HO pre 
rodičov a širokú verejnosť, získavanie skúseností 
z verejného vystupovania, motivácia do ďalšieho 
štúdia. Účinkovali žiaci z tried: 
Čirková Kevická, Konrádová, Janičkovičová, 
Macháčková, Tomašovič, Škorupová, Ševčíková, 
Nikitin, Kováč, Horňáková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová, Berešová. 

Triedny koncert 

25 žiakov 

4.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny koncert žiakov z gitarovej triedy p. uč. Holbu  
a speváckych tried  p. uč. Demčákovej a Dulinovej. 
Klavírna spolupráca: p.riad. Schlosserová. 

Absolventský koncert 

21 žiakov 

5.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Na slávnostnom absolventskom koncerte sa rodičom, 
starým rodičom a verejnosti predstavili  krásnymi 
výkonmi absolventi prvého a druhého stupňa 
základného štúdia. Riaditeľka školy na základe 
odporúčania pedagogickej rady vyhlásila najlepšiu 
absolventku v školskom roku 2012/2013. Stala sa ňou 
Martina Ďurikovičová, žiačka klavírnej triedy p.uč. 
Šagovej. Na záver koncertu odovzdala v mene 
rodičovského združenia pri ZUŠ absolventom malý 
spomienkový darček. 
Na koncerte účinkovali žiaci z tried: p.uč. Čirková 
Kevická, Šagová, Jablokovová, Horňáková, 
Selingerová, Končerová, Miko, Mallineritsová, 
Tomašovič, Ďurišová, Ševčíková, Frait. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Fraitová. 

Absolventský koncert 

23 žiakov 

6.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Na slávnostnom absolventskom koncerte sa rodičom, 
starým rodičom a verejnosti predstavili  krásnymi 
výkonmi absolventi prvého a druhého stupňa 
základného štúdia. Na záver koncertu  riaditeľka školy 
odovzdala v mene rodičovského združenia pri ZUŠ 
absolventom malý spomienkový darček. 
Na koncerte účinkovali žiaci z tried: p.uč. Čirková 
Kevická, Danková, Adamová, Tomanová, Končerová, 
Horňáková, Šestáková, Frait, Jahelková, Petrášová, 
Holba. 
Klavírny sprievod: p.uč. Pišteková, Fraitová. 



  

Výstava absolventských 
prác žiakov VO 

20 žiakov 

5.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Výstava absolventských prác  žiakov VO prvého a 
druhého stupňa základného štúdia bola v tomto 
školskom roku obohatená o práce žiakov končiacich 
prvú časť prvého stupňa základného štúdia ISCED 1B. 
Na slávnostnú výstavu boli nainštalované práce žiakov 
z tried p.uč. Horníkovej a Lozanovej. 
Propagačný pútač k  výstave vytvorila p.uč. Lozanová. 

Koncert pre MŠ 
Röntgenova 

25 žiakov 

7.06.2013 
Koncertná sála Daliborovo nám.2 
Koncert pre MŠ Röntgenova organizovala ZUŠ v 
priestoroch koncertnej sály  na Daliborovom nám.2. V 
pestrom programe pre svojich malých kamarátov 
účinkovali žiaci z tried: p.uč. Šagová, Konrádová, 
Ševčíková, Danková, Demčáková, Tomašovič, 
Macháčková a žiaci TO z triedy p.uč. Višackej. 
Na klavíri sprevádzala p.riad. Schlosserová. 
Sprievodné slovo: p.uč. Konrádová. 

Triedny koncert 
7 žiakov 

7.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Triedny koncert klavírnej triedy p.uč. Adamovej. 

Triedny koncert 

7 žiakov 

10.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny koncert žiakov klavírnej triedy p.uč. 
Horňákovej. 

Triedny koncert 

15 žiakov 

11.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Na triednom koncerte  dychovej triedy p .uč. 
Selingerovej sa publiku predstavili všetci žiaci. 

Tanec to je zábava 

45 žiakov 

12.06.2013 
V DK Zrkadlový háj sa konalo 6. záverečné 
vystúpenie žiakov tanečného odboru ZUŠ triedy p.uč. 
Višackej. V programe účinkovali žiaci prvého a 
druhého stupňa základného štúdia a  štúdia pre 
dospelých. Hudobný sprievod zabezpečila Ľudová 
hudba Jarabina pod vedením Mgr. Andreja Višackého. 
Program  žiakov obohatil svojim vystúpením 
Folklórny súbor Dopravár.  

Triedny koncert 

12 žiakov 

12.06.2013 
ZŠ s MŠ Jarovce 
V priestoroch  elokovanoného  pracoviska ZŠ s MŠ 
Jarovce sa uskutočnil triedny koncert žiakov z tried  p. 
uč. Škorupovej - husle, Farkašovej - klavír, Cibulu -
gitara. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 



  

Triedny koncert 

23 žiakov 

13.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Verejná prezentácia žiakov z dychových tried p.uč. 
Nikitina a p. uč. Tomanovej  pre rodičov, príbuzných 
a verejnosť. 

Triedny koncert 

8 žiakov 

14.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Triedny koncert žiakov klavírnej triedy p.uč. 
Adamovej. 

Triedny koncert 

19 žiakov 

14.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny koncert žiakov gitarovej triedy p. uč. 
Tomašoviča. V rámci medzipredmetovej spolupráce 
účinkovali žiaci z tried p.uč. Holbu a Macháčkovej. 

Triedny koncert 
15 žiakov 

17.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny koncert p. uč. Jablokovovej. 

Triedny koncert 

19 žiakov 

18.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny koncert p.uč. Tomašovičovej a p.uč. Bíróovej. 
V rámci medzipredmetovej spolupráce účinkovali  
žiaci z tried p. uč. Tomašoviča a Šagovej. 

Výchovný koncert pre ZŠ 
Gessayova 

21 žiakov 

18.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Pre deti z MŠ Gessayova organizovala ZUŠ výchovný 
koncert v priestoroch koncertnej sály na Gessayovej 8. 
Svojim kamarátom koncertovali žiaci z tried: p. uč. 
Adamová, Selingerová, Tomašovičová, Frajt, 
Mallineritsová, Danková, Ďurišová, Konrádová, 
Šestáková. 
Sprievodné lovo: p.uč. Konrádová. 

Triedny koncert 
10 žiakov 

20.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Triedny koncert žiakov gitarovej triedy p. uč. Kováča. 

Triedny koncert 
10 žiakov 

21.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
Triedny koncert žiakov p. uč. Fraita - bicie nástroje. 

Triedny koncert 

16 žiakov 

21.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny koncert žiakov klavírnej triedy p.uč. 
Jahelkovej. 

Triedny koncert 

12 žiakov 

24.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny koncert žiakov klavírnej triedy p.uč. 
Petrášovej. 



  

Triedny koncert 

23 žiakov 

24.06.2013 
ZŠ s MŠ Rusovce 
V priestoroch  elokovaného pracoviska v Rusovciach 
sa uskutočnil triedny koncert žiakov z klavírnej triedy 
p. uč. Berešovej a  z dychovej triedy p. uč. 
Macháčkovej. 

Triedny koncert 

16 žiakov 

26.06.2013 
Koncertná sála ZUŠ Daliborovo nám.2 
Triedny koncert žiakov klavírnej triedy p.uč. 
Konrádovej. 

 
 
 
 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Otvorenie šk.roka v ZŠ 
Rusovce 

11 

03.09.2012 
ZŠ s MŠ Rusovce 
Žiaci z  flautovej triedy p.uč. Šebeka sa prezentovali 
na otvorení  šk. roka 2012/2013 v ZŠ s MŠ Rusovce. 

Vítanie prvákov 

1 

3.09.2012 
ZŠ Gessayova 
1 žiačka p.uč. Šestákovej účinkovala v programe 
„Vítanie prvákov v ZŠ Gessayova“. 

Medzinárodný deň starších 
ľudí 

17 žiakov 

1.10.2012  
Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 
Bratislava                                                                  
V priestoroch Úradu verejného zdravotníctva pri 
príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí sa 
konala tlačová besedu. Pri tejto príležitosti boli v 
reprezentačných priestoroch  vystavené práce žiakov 
VO ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave s tematikou 
"Môj starý rodič  ja". Práce nakreslili žiaci z triedy 
akad. mal. Horníkovej. 

New music for Kids 

8 žiakov 

17.10.2012 
ZUŠ Júliusa Kowalského 
V priestoroch ZUŠ Júliusa Kowalského sa uskutočnil 
výber na podujatie koncertu New music for Kids, 
ktorý sa uskutoční dňa 7.11.2012 v malej sále 
Slovenskej filharmónie. Výberu sa zúčastnili žiaci z 
tried: p.uč. Danková, Tomašovič, Tomanová, Šagová, 
Bíróová,  Adamová. 

MÚ Rusovce 

11 žiakov 

18.10.2012 
Mestský úrad Rusovce 
Slávnostný vstup detí do života Organizoval Mestský 
úrad Rusovce. Účinkovali žiaci z triedy p.uč. Šebeka. 



  

Imatrikulácia ZŠ Rusovce 

11 žiakov 

22.10.2012 
ZŠ s MŠ Rusovce 
Prijímanie prváčikov do základnej školy v Rusovciach. 
V slávnostnom programe  účinkovali žiaci p.uč. 
Šebeka. 

Koncert v rámci mesiaca 
úcty k starším 

11 žiakov 

22.10.2012 
ZŠ s MŠ Rusovce 
V ZŠ Rusovce sa uskutočnil koncert v rámci Mesiaca 
úcty k starším. V slávnostnom programe sa predstavili 
žiaci z triedy p.uč. Šebeka. 

"Zvonkohra" 

1 žiak 

25.10.2012 
Slovenský rozhlas Bratislava 
V Slovenskom rozhlase prebehlo nahrávanie koncertu 
"Zvonkohra." Nahrávanie bolo súčasťou víťazného 
umiestnenia na súťaži  "Pocta L. Legnanimu" v 
Štúrove - celoslovenská súťaž s medzinárodnou 
účasťou.  ZUŠ Daliborovo nám.2 reprezentoval 
Michal Burda - gitara, z triedy p.uč. Tomašoviča. 

Zápis detí v Cik Cak 
Centre 

6 žiakov 

27.10.2012 
Cik Cak centrum Bratislava 
Kultúrne vystúpenie žiakov pri príležitosti uvítania  
petržalských detičiek. Účinkovali žiaci z triedy p.uč.  
Demčákovej,  klavírny sprievod p. uč. Dzadíková. 

Portréty 

2 žiaci 

7.11.2012 
Malá sála Slovenskej filharmónie 
V Malej sále Slovenskej filharmónie v rámci projektu 
ISCM New Music Days 2012  sa konal koncert 
"Portréty". Na koncerte účinkovali žiaci zo základných 
umeleckých škôl Bratislavy. Našu školu reprezentovali 
žiačky Marta Pribulová a Tereza Laktišová z triedy 
p.uč. Dankovej. Predstavili sa 4 ručnou skladbou P. 
Malého: Rag-time. 

Výchovný koncert ZŠ 
Narnia 

1 žiačka 

22.11.2012 
ZŠ Narnia 
Na výchovnom koncerte v ZŠ Narnia účinkovala 1 
žiačka p. uč. Konrádovej. 

Hommage a Claude 
Debussy 

 

29.11.2012  
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava                                        
Do projektu  HTF VŠMU Hommage a Claude 
Debussy sa aktívne zapojili 2 učiteľky z našej ZUŠ - 
Bc.Silvia Adamová a Mária Farkašová, DiS.art. 



  

Akadémia venovaná 
záveru Európskeho roka 
aktívneho starnutia a 
solidarity medzi 
generáciami 

2 žiaci 

3.12.2012 
Hotel Nivy Bratislava 
Jednota dôchodcov na Slovensku organizovala 
slávnostnú Akadémiu venovanú záveru Európskeho 
roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, 
za účasti  prezident SR pána Ivana Gašparoviča a 
ministerky zdravotníctva pani Zvolenskej. 
V slávnostnom programe sa predstavili žiaci ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave:  K. Morávková – 
flauta, z triedy p.uč. Tomanovej a M. Burda – gitara, z 
triedy p.uč. Tomašoviča. 

Mikulášsky večierok ZŠ 
Pankúchova 

1 žiačka 

6.12.2012 
ZŠ Pankúchova Bratislava 
Na Mikulášskom večierku v ZŠ Pankúchova 
účinkovala 1 žiačka  z triedy p.uč. Konrádovej. 

Petržalské vianoce 

13 žiakov 

7.12.2012 
Petržalské vianočné trhy sa konali po prvýkrát na 
území Petržalky. Prezentovali sa na nich petržalské 
MŠ, ZŠ a ZUŠ. ZUŠ Daliborovo nám.2 prispelo do 
programu cyklom vianočných piesní a kolied. 
Organizátor - Kultúrne zariadenia Petržalky a CC 
Centrum Bratislava- písomne poďakoval škole za 
výbornú spoluprácu, za prípravu krásneho programu a 
za účasť na Petržalských vianočných trhoch 2012. 

Koncert pre seniorov CSS 
Mlynarovičova 

9 žiakov 

8.12.2012  
Stredisko sociálnych služieb, Mlynarovičova, 
Bratislava 
V stredisku sociálnych služieb sa pre seniorov  
uskutočnil vianočný koncert, ktorý zorganizovala p. 
uč. Selingerová. Okrem jej žiakov účinkovali žiaci z 
triedy p. uč. Tomašovičovej. 

Stužková slávnosť  

1 žiačka 

8.12.2012 
Gymnázium Pankúchova Bratislava 
V Technopole sa konala stužková slávnosť maturantov 
z Gymnázia na Pankúchovej ulici.        . 
V  slávnostnom programe  účinkovala 1 žiačka p. uč. 
Ďurišovej. 

Vianočný večierok CZŠ  

1 žiačka 

10.12.2012 
Cirkevná základná škola, Prievozská ul. Bratislava 
Na Vianočnom večierku Cirkevnej základnej školy na 
Prievozskej ulici účinkovala 1 žiačka p. uč. Ďurišovej. 

Koncert pre zamestnancov 
CSS  Petržalka 

9 žiakov 

11.12.2012 
Stredisko sociálnych služieb Bratislava Petržalka 
Pre zamestnancov Strediska sociálnych služieb sme 
zrealizovali vianočný koncert, na ktorom účinkovali 
žiaci p. uč. Tomašovičovej a Selingerovej. 

Školská besiedka ZŠ 
Dudova 

1 žiak 

11.12.2012 
ZŠ Dudova, Bratislava 
Na vianočnom posedení v ZŠ Dudova účinkovala 1 
žiačka p.uč. Konrádovej. 



  

Vianočná akadémia ZŠ 
Rusovce 

11 žiakov 

12.12.2012 
ZŠ s MŠ Rusovce 
Na slávnostnej vianočnej akadémii v ZŠ s MŠ 
Rusovce sa prezentovali žiaci p.uč. Šebeka. 

Akadémia 

1 žiak 

12.12.2012 
ZŠ Černyševského  Bratislava 
V programe slávnostnej akadémie účinkoval 1 žiak  z 
triedy p.uč. Cibulu. 

Vianočná akadémia ZŠ 
Narnia 

2 žiaci 

13.12.2012 
ZŠ Narnia, Bratislava 
V ZŠ Narnia sa na vianočnej akadémii predstavili 
žiačky z tried p.uč. Horňákovej a Ševčíkovej . 

Vianočný koncert v ZŠ 
Mudroňova 

1 žiak 

13.12.2012 
ZŠ Mudroňova Bratislava 
Na Vianočnom koncerte v ZŠ Mudroňova sa 
predstavil 1 žiak z triedy p.uč. Konrádovej. 

Detský domov Pohoda 

1 žiačka 

14.12.2012 
Detský domov Pohoda, Stavbárska 6, Bratislava. 
Zamestnanci Detského domova usporiadali pre svojich 
zverencov vianočný koncert. Predstavila sa na ňom 1 
žiačka z triedy p. uč. Šestákovej. 

Vianočné trhy Rusovce 

11 žiakov 

14.12.2012 
Mestský úrad Rusovce 
MÚ Rusovce organizoval Vianočné trhy, v programe   
ktorých sa verejnosti predstavili žiaci z triedy p.uč. 
Šebeka. 

Predvianočný benefičný 
koncert 

1 žiak 

15.12.2012 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca Bratislava 
Spoločnosť pre vedy a umenia v spolupráci s 
ubytovňou pre bezdomovcov RESOTY organizovali 
benefičný vianočný koncert na ktorom vystúpili 
najmladšie hudobne talentované deti aj starší umelci. 
Za ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave sa predstavil 
nadaný klavirista O. Kadlečík z triedy p.uč. 
Jahelkovej. 

Vianočné tvorivé dielne 

4 žiaci 

16.12.2012 
Justiho sieň  Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Vianočné tvorivé dielne  pre širokú verejnosť 
Bratislavy organizuje magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy. Aj v tomto roku sa VO ZUŠ Daliborovo 
nám. 2  podieľal na zdarnom priebehu akcie. Na 
prezentácii a práci s deťmi sa zúčastnili žiaci z triedy 
pani učiteľky Lozanovej. 



  

Benefičný koncert pre DD 
Skalica 

5 žiakov 

17.12.2012 
Gymnázium Pankúchova Bratislava 
Gymnázium Pankúchova  organizoval Benefičný 
koncert pre DD v Skalici. ZUŠ Daliborovo nám. 2 na 
tomto podujatí reprezentovali žiaci z tried: p.uč. 
Tomašovičová, Šagová, Selingerová. 
Organizátor - Gymnázium Pankúchova písomne 
poďakoval za pomoc a podporu učiteľom a žiakom, 
ktorí svojim vystúpením prispeli k vysokej umeleckej 
úrovni programu a pomohli organizátorom vyzbierať 
na dobrovoľnom vstupnom finančnú pomoc pre deti, 
ktoré ju potrebujú. 

Vianočná akadémia ZŠ 
Černyševského 

2 žiaci 

17.12.2012 
ZŠ Černyševského  Bratislava 
V ZŠ Černyševského na Vianočnej akadémii 
účinkovala 1 žiačka z triedy p. uč. Schlosserovej a 1 
žiak z triedy p.uč. Cibulu. 

Vystúpenie žiakov  L. 
Kollárovej 

3 žiaci 

17.12.2012 
ZŠ s MŠ Rusovce 
Na koncerte L. Kollárovej účinkovali žiaci z triedy p. 
uč. Macháčkovej. 

Vianočný koncert pre deti 
postihnuté autizmom 

2 žiaci 

18.12.2012 
ZŠ s MŠ Pavla Horova Bratislava 
V ZŠ s MŠ Pavla Horova sa konal Vianočný koncert 
pre deti postihnuté autizmom. Na tomto koncerte 
reprezentovali našu školu 2 žiačky z triedy p.uč. 
Šestákovej. 

Vianočná akadémia 

1 žiak 

18.12.2012 
Dom kultúry Jarovce 
Dom kultúry Jarovce usporiadal slávnostnú vianočnú 
akadémiu,  na ktorej reprezentoval našu školu 1 žiak z 
triedy p.uč. Cibulu.  

Tri oriešky pre Popolušku 

1 žiačka 

18.12.2012 
ZŠ Nobelovo nám. Bratislava 
ZŠ Nobelovo nám. organizovalo podujatie "Tri 
oriešky pre Popolušku“, na ktorom účinkovala 1 
žiačka z triedy p.uč. Horňákovej. 

Vianočný koncert 

1 žiak 

18.12.2012 
Polus city center Bratislava 
Na vianočnom koncerte reprezentoval základnú 
umeleckú školu Daliborovo nám.2 v Bratislave 1 žiak 
z triedy p.uč. Cibulu. 

Vianočná akadémia ZS 
Nobelovo nám. 

1 žiačka 

18.12.2012 
ZŠ Nobelovo nám. Bratislava 
V ZŠ Nobelovo nám. na Vianočnej akadémii 
reprezentovala 1 žiačka z triedy p.uč. Ševčíkovej. 

Vianočný večierok MŠ 
Ferienčíkova 

1 žiačka 

19.12.2012 
MŠ Ferienčíkova Bratislava 
V programe vianočného koncertu  MŠ Ferienčíkova  
účinkovala 1 žiačka z triedy p.uč. Konrádovej. 



  

Vianočné stretnutie SSS 
Vavilovova 

9 žiakov 

19.12.2012 
Stredisko sociálnych služieb, Vavilovova, Bratislava 
V Stredisku sociálnych služieb sa uskutočnilo 
vianočné stretnutie. Program pripravili a na realizácii 
sa podieľali žiaci z tried p. uč. Tomašovičovej a 
Selingerovej. 

Sv. omša kostol Rusovce 
11 žiakov 

23.12.2012 
Koncert v rámci svätej omše obohatili svojím 
vystúpením žiaci z dychovej triedy p.uč. Šebeka. 

Úsmev ako dar 

1 žiačka 

11.01.2013 
V programe firemného večierku neziskovej 
spoločnosti Úsmev ako dar (J. Mikloško ml.) 
reprezentovala našu školu 1 žiačka z triedy p.uč. 
Horňákovej. 

ZŠ Narnia - vernisáž 

1 žiačka 

6.03.2013 
ZŠ Narnia, Bratislava 
Na vernisáži v ZŠ Narnia účinkovala 1 žiačka p. uč. 
Ševčíkovej. 

Vinohradnícke povesti 

1 žiačka 

19.03.2013 
Kultúrny dom - Bratislava Rača 
Krst knihy Dobroslavy Luknárovej a Zuzany 
Kuglerovej "Vinohradnícke povesti", ktoré vydalo 
vydavateľstvo Matice Slovenskej, s.r.o. 2012. Projekt 
bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR, za podpory mestskej časti Bratislava Rača. 
V kultúrnom programe účinkovala 1 žiačka  z triedy 
p.uč. Bíróovej, klav. sprievod p. riad. Schlosserová. 

Návšteva Argentínskych 
Slovákov v Bratislave 

10 žiakov 

22.03.2013 
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže 
Magistrát hl.mesta SR Bratislavy 
Pri príležitosti návštevy Argentínskych Slovákov v 
Bratislave žiaci VO pod vedením p. uč. Horníkovej 
vymodelovali 10 ks bratislavských hradíkov. Visačky 
pre reprezentačnú formu vytvorila  p.uč. Lozanová. 

Bratislava pre všetkých - 
paláce 

33 žiakov 

21.04.2013 
Bratislava pre všetkých - Primaciálny palác, 
Mirbachov palác, Pálffyho palác Bratislava.         
Hlavné mesto SR Bratislava usporiadalo jubilejný 10. 
ročník akcie "Bratislava pre všetkých". Na koncertoch 
v palácoch reprezenovalo školu spolu 57 žiakov HO z 
tried učiteľov: p.uč. Konrádová, Tomašovičová, 
Selingerová, Šagová, Tomanová, Schlosserová, 
Demčáková, Fraitová, Holba, Bíróová, Ševčíková, 
Tomašovič, Mallineritsová, Dulinová, Adamová, 
Danková, Janičkovičová, Macháčková, Šestáková, 
Ďurišová, Škorupová. 
Žiaci veľmi radi koncertujú v reprezentačných 
priestoroch palácov, prostredie ich motivuje ku 
krásnym a kvalitným výkonom v príjemnej a tvorivej 
atmosfére. 



  

Bratislava pre všetkých - 
námestie detí 

6 žiakov 

20.04.2013 
Námestie detí - v stánku č.16  s okoloidúcimi tvorili 
výtvarné kreácie žiaci  z tried p. uč. Horníkovej a 
Lozanovej. Pri stánkoch sme zaznamenali rekordný 
počet návštevníkov. 
Propagačný pútač k výstave vytvorila p.uč. Lozanová. 

Bratislava pre všetkých - 
pódium hlavné námestie 

18 žiakov 

20.04.2013 
Pódium - na koncerte sa predstavili žiaci  Hudobných 
súborov pod vedením Pavla Fraita, Silvie Adamovej a 
Květoslavy Fraitovej. 

Bratislava pre všetkých - 
autobus 9 žiakov 

20.04.2013 
V autobuse boli vystavené práce žiakov VO, ktoré 
bojovali o priazeň návštevníkov. 

Slávik Slovenska 

 

7.05.2013 
ZŠ Lachova, Bratislava 
V rámci spolupráce medzi školami ZŠ s MŠ Rusovce a 
ZUŠ Daliborovo nám.2 na okresnom kole  súťaže 
Slávik Slovenska, ktorá sa konala v ZŠ Lachova  na 
klavíri sprevádzala p. Schlosserová dve súťažiace zo 
základnej školy Rusovce. 

Deň matiek 

1 žiačka 

14.05.2013 
Združená základná škola Vincenta de Paul  Ružinov. 
Na koncerte venovanému Dňu matiek sa predstavila 1 
žiačka z triedy p. uč. Ďurišovej. 

Jarný koncert pre seniorov 

2 žiaci 

15.05.2013 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Jarný koncert pre seniorov organizovalo Hlavné mesto 
SR Bratislava. Do programu prispeli aj naši žiaci z 
tried p.uč. Demčákovej a Fraitovej. 
Klavírny sprievod: p.uč. Fraitová 

Koncert v penzióne 
Mlynarovičova 

7 žiakov 

18.05.2013 
Penzión Mlynarovičova, Bratislava 
Na koncerte pre seniorov v penzióne účinkovali žiaci z 
triedy p. uč. Selingerovej. 

Slávnostný koncert k 
30.výročiu vzniku ZŠ 
Gessayova 

1 žiačka 

28.05.2013 
ZŠ Gessayova Bratislava 
ZŠ Gessayova usporiadala k 30. výročiu svojho vzniku 
slávnostný koncert, na ktorom našu školu  
reprezentovala žiačka z klavírnej triedy p.uč. 
Šestákovej. 

Záverečná akadémia 2013 
ZŠ s MŠ Rusovce 

14 žiakov 

29.05.2013 
ZŠ s MŠ Rusovce 
Záverečná akadémia ZŠ s MŠ Rusovce sa konala v 
reprezentačných priestoroch SĽUKU. V rámci 
spolupráce medzi školami sa na záverečnej akadémii 
organizovanej pre rodičov predstavili žiaci z tried p. 
uč. Macháčkovej a p. uč. Šebeka. 



  

Koncert MÚ Rusovce 

13 žiakov 

30.05.2013 
Mestský úrad Rusovce 
MÚ Rusovce organizoval posedenie seniorov pri 
príležitosti zlatých a strieborných svadieb. Kultúrny 
program zabezpečil koncertom svojich žiakov p.uč. 
Šebek. 

Deň detí MŠ Horova 

3 žiaci 

31.05.2013 
MŠ Horova Bratislava 
Pri príležitosti MDD účinkovali v programe 3 žiaci 
p.uč. Šestákovej. 

Deň detí Detský domov 
Pohoda 

2 žiaci 

1.06.2013 
Detský domov Pohoda, Stavbárska ul. č.6 Bratislava  
DD pri príležitosti MDD zorganizoval koncert pre 
detičky. Na tomto koncerte účinkovali 2 žiaci z 
klavírnej triedy p.uč. Šestákovej. 

Sympózium kaktusárskeho 
klubu NOBILIS 

5 žiakov 

1.06.2013 
Botanická záhrada, Bratislava 
Koncert pri príležitosti sympózia kaktusárskeho klubu 
zorganizovala a so svojimi žiakmi zrealizovala p. uč. 
Tomašovičová. 

Koncert pre žiakov 
anglickej školy Košická 

1 žiak 

5.06.2013 
ZŠ - GJH - anglická škola na Košickej ul. usporiadala 
koncert pre deti. Na tomto koncerte účinkovala 1 
žiačka  z klavírnej triedy  p.uč. Dankovej. 

Slávik Slovenska  

1 žiačka 

6.06.2013 
Na školskom kole súťaže Slávik Slovenska v ZŠ 
Lachova sprevádzala na klavíri svoje spolužiačky 
žiačka z klavírnej triedy p. uč. Ďurišovej. Postúpili do 
krajského kola súťaže, ktoré sa konalo v ZUŠ 
Exnárova. 

Koncert pre MŠ Čunovo 

12 žiakov 

13.06.2013 
MŠ Čunovo 
Na výchovnom koncerte pre MŠ Čunovo účinkovali 
žiaci z tried: p. uč. Škorupová, Mallineritsová, 
Tomašovič, Macháčková, Janičkovičová. 

XIII. narodeniny OC 
Danubia 

12 žiakov 

15.06.2013 
Nákupné centrum Danubia 
Na tradičnej akcii pri príležitosti osláv narodenín 
Nákupného centra Danubia reprezentovali našu školu 
v slávnostnom programe žiačky TO z triedy p. uč. 
Višackej. 

Dni Petržalky 

25 žiakov 

15.06.2013 
Detská scéna Závodiska Petržalka 
V programe pri príležitosti Dní Petržalky 
reprezentovali našu školu žiačky  tanečného odboru z 
triedy p. uč. Višackej. 



  

Koncert pre MŠ Rusovce 

9 žiakov 

17.06.2013 
ZŠ s MŠ Rusovce 
Výchovný koncert pre MŠ Rusovce. Účinkovali žiaci 
z tried: p.uč. Škorupová, Mallineritsová, Tomašovič, 
Macháčková, Janičkovičová. 

Koncert pre MŠ Jarovce 

8 žiakov 

20.06.2013 
ZŠ s MŠ Jarovce 
Výchovný koncert pre MŠ Jarovce. Účinkovali žiaci z 
tried: p. uč. Škorupová, Tomašovič, Macháčková, 
Janičkovičová. 

Deň otvorených dverí v 
Prezidentskom paláci 

12 žiakov 

21.06.2013 
Prezidentský palác Bratislava 
Deň otvorených dverí v prezidentskom paláci 
obohacoval kultúrny program v záhrade  
Grasalkovičovho paláca a na Prednom nádvorí. Do 
kultúrneho programu v záhrade prispeli svojím  
folklórnym vystúpením aj žiačky TO ZUŠ Daliborovo 
nám.2 z triedy p. uč. Višackej. 

Akadémia ZŠ Gessayova 

4 žiaci 

27.06.2013 
ZŠ Gessayova 
V programe slávnostnej záverečnej  akadémie ZŠ 
Gessayova účinkovali žiaci z tried: p.uč. Selingerová, 
Mallineritsová, Šestáková. 

Alzheimerova choroba a jej 
dopad na človeka 

8 žiakov 

27.06.2013 
Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská 52, Bratislava 
Pre potreby Úradu verejného zdravotníctva vytvorili 
žiaci z triedy p.uč. Horníkovej práce týkajúce sa 
Alzheimerovej choroby a jej dopadu na človeka v 
téme: Pacient a lekár 

 
 
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 

ARS 
BRATISLAVENSIS 

Galakoncert 
R.Rikkona 

s nadanými žiakmi 
ZUŠ 

Cieľom projektu bolo 
zviditeľniť prácu 
talentovaných detí 
ZUŠ Bratislavy 
širokej verejnosti. 
Projekt bol 
uskutočnený v rámci 
Európskeho roka 
aktívneho starnutia a 
solidarity medzi 
generáciami, ktorý 
vyhlásila Európska 
komisia pre rok 
2012. 

13.november 2012 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 
v Bratislave 



  

ARS 
BRATISLAVENSIS 

Druhé soireé 
bratislavských 
organistov pod 
záštitou prof. Dr. 
Ferdinanda Klindu 

Cieľ projektu je 
zameraný na 
prezentáciu práce 
mladých 
bratislavských 
organistov, na 
porovnávanie 
umeleckej úrovne a 
výmenu skúseností 
poslucháčov zo 
všetkých stupňov 
umeleckého školstva 
v Bratislave a 
zviditeľnenie 
píšťalového organu 
nainštalovaného v 
koncertnej sále ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v 
Bratislave. 

23.máj 2013 
Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v 
Bratislave 

 
 
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. mesta SR Bratislavy v ZUŠ 
 
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Daliborovo nám. 2 Bratislava vykonaná finančná 
a ekonomická kontrola Útvarom mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
V školskom roku 2012/2013 Základná umelecká škola Daliborovo nám.2 v Bratislave 
spravovala zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý jej bol zverený na plnenie 
vymedzeného účelu a predmetu činnosti protokolmi o zverení majetku. Prevádzkovala 2 
budovy - budovu na Daliborovom nám.2 a budovu elokovaného pracoviska na Gessayovej 8 v 
Bratislave. Základná umelecká škola zabezpečovala vyučovanie umeleckých predmetov aj na 
ďalších  elokovaných pracoviskách v ZŠ s MŠ Jarovce a v ZŠ s MŠ Rusovce.  
 
V súvislosti s aplikáciou zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení zákona č. 325/2012 Z.z. a s tým súvisiaceho zaradenia k 31.12.2012 
zriadeného elokovaného pracoviska do siete škôl, sme zabezpečili predĺženie zmlúv o nájme 
nebytových priestorov v elokovaných pracoviskách Jarovce a Rusovce. V ZŠ s MŠ Jarovce, 
Trnková 1 Bratislava  na 3 roky, v ZŠ s MŠ Rusovce , Vývojová 228 Bratislava na dobu 
neurčitú. Prenajaté priestory slúžia výlučne na vyučovanie žiakov prihlásených do ZUŠ v 
rozsahu určenom rozvrhmi hodín pedagogických zamestnancov v danom školskom roku. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  07.08.2013 potvrdilo 
doručenie údajov a dokladov podľa § 39c ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. pre elokované 
pracoviská Gessayova 8 Bratislava, Vývojová 228 Bratislava a Trnková 1 Bratislava a eviduje 



  

tieto elokované pracoviská ako súčasť Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám.2 
Bratislava, v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Predmetné elokované 
pracoviská poskytujú základné umelecké vzdelanie. 
 
Budovy zverené hlavným mestom SR Bratislavy do správy základnej umeleckej škole na 
plnenie vymedzeného účelu a predmetu činnosti potrebujú nevyhnutné opravy: 
Daliborovo nám.2: a) opraviť strechu, ktorá zateká 
   b) vymeniť nefunkčné staré okná za plastové 
   c) vymaľovať interiér 
   d) zatepliť budovu a opraviť fasádu 
Gessayova 8:  a) doriešiť situáciu vzniknutú  haváriou na nábehovej rampe, ktorá 
       je  už niekoľko   rokov v havarijnom stave 
   b) vymeniť nefunkčné okná za plastové 
   c) vymaľovať interiér 
   d) zatepliť budovu a opraviť fasádu 
 
 Triedy v obidvoch pracoviskách sú vybavené starými učebnými pomôckami aj starým 
zariadením, ktoré postupne modernizujeme.  Pre potreby rozšírenia vyučovania v hre na 
dychové nástroje sme zakúpili potrebné učebné pomôcky - hudobné nástroje saxofón, 
klarinet, altovú flautu, keybord. Žiakom tanečného odboru sme na účely verejnej prezentácie 
zabezpečili šaty neoklasika. Pre potreby pedagogických zamestnancov a administratívnych 
pracovníkov sme zakúpili PC zostavy a kopírovacie stroje, ktoré sme rozdelili na obidve 
pracoviská základnej umeleckej školy. 
 
 V roku 2012 prioritou bolo  vybudovať kompatibilné informačno-technologické 
prostredie v budove na Daliborovom nám.2 za účelom prepojenia informačných 
systémov ZUŠ a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. V súčasnosti využívame  
internet rýchlosti 50/5, zosieťovali sme pracovisko ZUŠ  a umožnili pedagogickým 
zamestnancom prístup k IKT. 
 
 V súvislosti s plnením školského vzdelávacieho programu a úspešnou propagáciou 
školy na verejnosti sa nám v školskom roku 2012/20103 podarilo naplniť triedu hry na organ. 
Keďže vyučovanie predmetu hra na organ prebiehalo v koncertnej sále na Daliborovom 
nám.2, v ktorej je zabudovaný dvojmanuálový historický nástroj, chýbali nám voľné priestory 
na účely  verejnej  prezentácie žiakov hudobného odboru. Preto sme vo voľnej tanečnej sále v 
budove elokovaného pracoviska Gessayova 8 zriadili menšiu koncertnú sálu pre verejnú 
prezentáciu výsledkov práce žiakov hudobného odboru. Pedagogickí zamestnanci so svojimi 
žiakmi v plnej miere využívali novozriadenú koncertnú sálu, do ktorej sme pre veľký záujem 
verejnosti v priebehu školského roka dokupovali stoličky a tak sme zväčšovali kapacitu pre 
návštevníkov našich podujatí.  V druhej nevyužívanej tanečnej sále sme zariadili učebňu pre 
potreby kolektívneho vyučovania, bicích a dychových nástrojov.  
 V budove na Daliborovom nám. 2 má výtvarný odbor k dispozícii 1 malú triedu. Pre 
potreby uschovávania pracovného materiálu a výstupných produktov žiakov VO Rodičovské 
združenie pri ZUŠ  prispelo finančnými prostriedkami na výrobu veľkej vstavanej skrine na 
chodbe. Po uskladnení materiálu  sme získali priestor potrebný na vyučovanie. Priestory 
budovy elokovaného pracoviska na Gessayovej 8  sme v školskom roku 2012/2013 využívali 
na 100%. V budove na Daliborovom  nám.2  sme využívali na vyučovací proces priestory 
koncertnej sály aj zborovne. Z kapacitných dôvodov sa učitelia striedali aj v triedach 
individuálneho vyučovania. 
 



  

Dňa 27.júla 2012 došlo  vplyvom horúčav k havárii  na spoločnej rampe elokovaného 
pracoviska ZUŠ Daliborovo nám. na Gessayovej ul. 8 a CVČ Gessayova 6.  Zazmluvnená 
firma Náter odstránila spadnuté časti betónového zábradlia a demontovala časť rizikového 
betónového zábradlia.  Znalcom z odboru statika stavieb Ing. Ivanom Gubom bol 
vypracovaný statický posudok havarovaného monolitického zábradlia šikmej rampy. Podľa 
posudku terasy a šikmé rampy boli vekom a dlhodobým zatekaním vo svojich pracovných a 
dilatačných špárach zasiahnuté natoľko, že boli postupne postihnuté degradáciou, čo následne 
spôsobilo haváriu časti monolitického zábradlia šikmej rampy medzi objektami Gessayova 6-
8 na strane nášho objektu Gessayova č. 8. Stav nosných prvkov - najmä pochôdzkových 
dosiek a ich stykov so zábradlím  - je v havarijnom stave, ich prevádzka je nanajvýš 
nebezpečná a ohrozuje bezpečnosť osôb zdržujúcich sa v blízkosti zábradlia. Bolo 
rozhodnuté, že všetky monolitické dilatačné celky zábradlia dĺžky 2,0 m na strane, kde už 4 
kusy odpadli, budú strhnuté a nahradené ľahším oceľovým zábradlím. Posudzovaná  
havarovaná časť zábradlia rampy ohrozuje prevádzky obidvoch objektov Gessayova 6 a 8, 
preto je potrebné bezpodmienečné odstránenie jednak havarovaných zvyškov zábradlia a aj 
časti zábradlia na tejto strane.  Existujúci nosný systém šikmej rampy a časti terasy nie je 
schopný vykonávať svoju primárnu funkciu - bezpečnú prevádzku, a jeho sanácia je 
neodkladná. Z hľadiska statiky by bolo vhodné všetky objekty Gessayova 6 a 8 a ich 
spojovacie terasy a rampy - sanovať komplexne, t.j. vrátane ich rekonštrukcie a zateplenia, 
čím by sa zvýšila ich životnosť ako celku. 
 
 
Vykonané revízie v šk. roku 2012/2013: 
04.12.2012 - Deratizácia, sanita  - ZUŠ Daliborovo nám.2, Gessayova 8 Bratislava - 168€ 
20.12.2012 - Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hadíc  - elokované  
                      pracovisko Gessayova 8, Bratislava - 44,06€ 
20.12.2012 - Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hadíc - ZUŠ  
           Daliborovo nám.2, Bratislava  - 36,56 € 
04.04.2013 - Kúpa a montáž 2 ks hasiacich prístrojov ZUŠ Daliborovo nám.2 Bratislava  
          -128,70€ 
 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2012 
 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 554 341 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 58 421 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške:  638 €   boli použité: 638 € 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 2% 1205€ 
5. Iné finančné prostriedky: ARS BRATISLAVENSIS - 1400 € 

 
 
 
 

 
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok  
       2012/2013 a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
I. Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole a dosiahnuť stabilizáciu počtu žiakov 
  1. Rozvíjať predpoklady pre umeleckú tvorbu individuálnou starostlivosťou o žiakov,  
vychovávať žiakov tak, aby im vlastná tvorba, interpretácia a vnímanie umenia  poskytovali 



  

radosť, uspokojenie a motiváciu napredovať, rozvíjať u nich vzájomnú  spoluprácu, 
toleranciu, schopnosť vážiť si vlastnú prácu aj prácu iných - úloha trvalá,   ktorú postupnými 
krokmi napĺňame, žiaci radi navštevujú svoje vyučovacie predmety, úspešne sa  prezentujú na 
verejných  podujatiach a súťažiach. 
    2. Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v uvoľnenej tvorivej atmosfére s možnosťou    
maximálnej slobody tvorby, zapájanie žiakov do komornej a súborovej hry - úlohu sa 
postupne darí napĺňať. 
 3. Organizovať triedne a iné verejné koncerty na pôde školy i mimo nej, výchovné 
koncerty, výstavy , prezentácie tanečných techník a choreografií - úloha splnená 
 4. Zapájať žiakov do regionálnych, národných a medzinárodných súťaží a umeleckých 
prehliadok - úloha splnená. 
 5. Zavádzať nové umelecké trendy a IKT do výchovno - vzdelávacieho procesu - 
úloha postupne  plníme. 
 6.Rozšíriť ponuky výučby v predmete hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na 
elektrickej gitare - úloha splnená. 
 7. Zvyšovať podiel rozšíreného vyučovania pre talentovaných žiakov - úlohu postupne 
plníme, v sledovanom školskom roku bolo  rozšírené vyučovanie vo Výtvarnom odbore. 
 8. Zorganizovať "Druhé soireé bratislavských organistov" - úloha splnená 
 9.Obnoviť vyučovanie v literárno-dramatickom odbore a získať stabilného učiteľa  pre 
vyučovanie tohto predmetu - pre nedostatočný záujem žiakov sme literárno-dramatický odbor 
v sledovanom školskom roku neotvorili. 
 10 . Nadviazať umelecký kontakt s inou umeleckou školou na Slovensku alebo v 
zahraničí - úloha je v stave riešenia. 
 
II. vytvárať kvalitné podmienky pre odbornú prácu učiteľov 
 1. Podporovať a vytvárať podmienky pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov - úloha 
splnená. 
 2. V spolupráci so Združením pre klasickú gitaru organizovať gitarový seminár pre 
učiteľov hry na gitaru s celoslovenskou pôsobnosťou - úloha splnená. 
 
III. Zabezpečiť nutné opravy a rekonštrukcie školy 
 1.O nutných opravách a rekonštrukciách  budov sa zmieňujeme v dokumentoch 
vypracovaných pre zriaďovateľa. Pre nedostatok financií a stopnutie kapitálových investícií 
zo strany zriaďovateľa budovy a priľahlé stavby chátrajú. 27.7.2013 došlo k havárii na 
nábehovej rampe v objekte ZUŠ Gessayova 8 a CVČ Gessayova 6. 
 2. Účelne využívať zverené priestory školy - priestory v zverených budovách sme v 
sledovanom školskom roku využívali  na 100 a viac %. 
 3. Modernizovať nástrojové vybavenie školy- postupne zabezpečujeme nákup 
potrebných učebných pomôcok. 
 4. Trvalo držať aktuálnu webovú stránku školy - úloha sa plní priebežne. 
 5. Majetkovo-právne vysporiadať budovu a sklady na Daliborovom nám.2 v Bratislave 
- úloha je v stave riešenia. 
 6. Vybudovať internetovú sieť a zabezpečiť prístup k internetu v celej budove na 
Daliborovom nám. 2 - úloha splnená. 
 7. Na pracovisku Gessayova 8 zriadiť telefónnu linku a internet - úloha je v stave 
riešenia. 
 
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 
• Kvalitní pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú vyučovanie na požadovanej 
úrovni, vnášajú do vyučovania inovácie a 
snažia sa o zvyšovanie umeleckej úrovne 
vyučovania. 
• Medzipredmetová spolupráca už niekoľko 
rokov vykazuje stúpajúcu tendenciu. Učitelia 
spolupracujú navzájom v rámci predmetov 
hudobného odboru, vytvárajú komorné 
zoskupenia, do ktorých zapájajú mnoho 
žiakov. Táto činnosť žiakov motivuje. 
Účinkovanie v komorných zoskupeniach 
vykazuje spätnú väzbu na hlavný predmet, v 
rámci ktorého sa snažia získať čo najlepšie 
technické a výrazové vybavenie. U žiakov 
vidíme snahu o čo najlepšiu prezentáciu na 
verejnosti. 
V rámci medziodborovej spolupráce 
pripravujú učitelia spoločné projekty. VO 
skrášľuje svojimi prácam i vystúpenia žiakov 
HO, na tanečných vystúpeniach účinkujú 
žiaci HO. 
• Škola sa verejnosti prezentuje úspešnými 
verejnými vystúpeniami žiakov HO a TO, 
ktoré organizuje pre rodičov a širokú 
verejnosť v priestoroch vlastných 
koncertných sál, aj v koncertných sálach 
bratislavských palácov. Žiakov vysiela 
účinkovať na mimoškolské koncerty, 
prehliadky, organizuje tanečné matiné a 
vystúpenia pre rôzne organizácie, výchovné 
koncerty pre žiakov materských škôl, 
základných škôl, pre domovy dôchodcov. 
Pravidelne vystavuje práce žiakov 
výtvarného odboru, zúčastňuje sa tvorivých 
dielní. 
•Na celonárodných a medzinárodných 
súťažiach školu reprezentujú žiaci 
hudobného a výtvarného odboru. Vyslaní 
žiaci HO sa v medzinárodných súťažiach 
umiestňujú v prvej desiatke,  z 
celonárodných zápolení väčšinou prinášajú 
hlavné ceny. 
Škola spolupracuje s inými subjektami pri 
realizácii kultúrnych podujatí. Pravidelne 
spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami 
Petržalky, s OC Danubia s Cirkevným a 
Štátnym konzervatóriom, s VŠMU. 
 

SLABÉ STRÁNKY 
• Staré budovy, ktoré nevyhnutne 
potrebujú investície na opravy a 
rekonštrukcie. V budove na Daliborovom 
nám.2 zateká strecha, v dôsledku čoho 
padajú omietky s plafónov. V obidvoch 
budovách je nevyhnutné opraviť okná, 
zatepliť fasády a tým zabrániť úniku tepla a 
šetriť financie za energie. 
V dôsledku zlého technického stavu došlo 
k havárii na spoločnej rampe objektov  
ZUŠ a CVČ Gessayova 6-8. 
• Zastaralé učebné pomôcky. V HO ide 
najmä o staré opotrebované klavíre, ktoré 
potrebujú každoročné čoraz nákladnejšie 
opravy a ladenie. V TO je nutné vymeniť 
staré nefunkčné zrkadlá za nové a 
bezpečnejšie. 
• Triedy sú vybavené opotrebovaným 
nábytkom. 
• V budove na Gessayovej 8 nie je telefón ani 
internet. 



  

PRÍLEŽITOSTI 
• Naďalej rozširovať vyučovanie predmetov 
hra na klarinet, saxofón, elektrická gitara. 
Propagovať vyučovanie hry na organ 
organizovaním stretnutia mladých 
bratislavských organistov. V spolupráci so 
združením pre klasickú gitaru organizovať 
semináre pre učiteľov hry na gitaru s 
celoslovenskou pôsobnosťou. 
 •Uspokojovať záujem rodičov a žiakov na 
elokovaných pracoviskách Jarovce a 
Rusovce. 
• Modernizovať  materiálno - technické 
vybavenie školy a vyučovací proces v 
predmete hudobná náuka. 
• Rozširovať kultúrnu spoluprácu s inými 
subjektami pri realizácii kultúrnych podujatí. 
• Spolupracovať so zriaďovateľom a 
Rodičovským združením pri ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave ,vytvárať 
priestor na získavanie mimorozpočtových 
zdrojov -  2% z daní. 
• Vytvárať dobré meno školy a budovať jej 
pozitívny imidž. Priebežne aktualizovať 
dianie v škole, písať články o činnosti školy 
do periodík.                                                       
 
 

RIZIKÁ 
• Nedostatok finančných prostriedkov na 
investície. 
•Pribúdanie havárií v starých budovách. 
• 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: 
Monika Vargová - Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké  
   nám. Bratislava 
Mária Martonová -  Spojená umelecká škola, odbor - odevný dizajn, Tokajícka 24,  
   Bratislava 
Barbora Sýkorová - Stredná škola scénického výtvarníctva, odbor animovaná tvorba,  
   Sklenárova, Bratislava 
Maximilián Rumanský - Škola umeleckého výtvarníctva  J. Vydru, odbor maľba, Bratislava 
Mária Kubešová - Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava, odbor hra na klarinete 
Alžbeta Zvijasová - Konzervatórium , Tolstého 11, Bratislava, odbor hra na klavíri 
Alžbeta Zdarileková - Konzervatórium Tolstého 11, Bratislava, odbor cirkevná hudba 
Ondrej Kadlečík - Konzervatórium , Tolstého 11, Bratislava, odbor dirigovanie 
Lukáš Michálik - Konzervatórium , Tolstého 11, Bratislava, odbor hra na husle 
Štefan Lasab -  Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, odbor cirkevná hudba -  
   mimoriadne štúdium 
Jakub Fázik -   Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, odbor cirkevná hudba -  
   mimoriadne štúdium 
Katarína Gašparová - Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, odbor cirkevná hudba -  



  

   mimoriadne štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí : 
Ema Miškovičová - Vysoká škola múzických umení, divadelná fakulta - odbor scénická a  
   kostýmová tvorba 
Peter Trandžík - Vysoká škola výtvarných umení, odbor - scénické výtvarníctvo a  
   oddelenie špeciálnych efektov, Bratislava 
Oliver Záhlava -  Vysoká škola múzických umení, oddelenie špeciálnych efektov,  
   Bratislava 
 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
V školskom roku 2012/2013 nebola v ZUŠ Daliborovo nám.2 vykonaná kontrola 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Škola poskytuje rodičom služby týkajúce sa výchovy a vzdelávania, zabezpečuje odborný 
prístup učiteľov k vzdelávaniu. Organizuje koncerty, výstavy a iné podujatia pre rodičov a 
širokú verejnosť s cieľom podporovať umeleckú a tvorivú činnosť žiakov. Od rodičov 
očakáva pomoc pri napĺňaní výchovno-vyučovacích cieľov. Pri základnej umeleckej škole 
pôsobí Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Daliborovo nám.2 v Bratislave, 
ktoré zo svojich prostriedkov pomáha škole pri realizácii a finančnom zabezpečení koncertov, 
nákupe učebného a notového materiálu, finančne dostupných hudobných nástrojov, na ladenie 
a opravy starých hudobných nástrojov pre HO. Rodičovské združenie pomáha pri 
zabezpečovaní výchovno -vzdelávacieho procesu  nákupom  pracovného materiálu pre VO, 
pomáha škole s materiálnym vybavením . Vďaka získaným 2 % sme mohli v minulom 
školskom roku vybaviť triedy HN keramickými tabuľami a rozšíriť priestor pre vyučovanie 
žiakov VO zabezpečením veľkej vstavanej skrine potrebnej na uloženie pracovného 
materiálu. Z prostriedkov Rodičovského združenia sme pre TO zabezpečili skriňu na uloženie 
kostýmov a šiat. Rodičovské združenie zo svojich prostriedkov prispieva na nevyhnutné 
náklady žiakom, ktorí reprezentujú školu na národných a medzinárodných súťažiach prispieva 
na darčeky pre absolventov, financuje nakrúcanie a výrobu DVD z veľkých školských akcií. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami) 
Ľudová hudba Jarabina - občianske združenie, spolupráca od roku 2002 pri realizácii 
tanečných podujatí, matiné, vystúpení. 
FC Dopravár - občianske združenie, spolupráca od roku 2002 pre realizácii tanečných matiné. 
Združenie pre klasickú gitaru - občianske združenie, spolupráca od roku 2009 pri organizácii 
seminárov pre učiteľov hry na gitare. 
Richard Rikkon - vzájomná spolupráca od roku 2009 pri realizovaní koncertov s našimi 
žiakmi a talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy. 
Jednota dôchodcov Slovenska - spolupráca od roku 2012 pri realizovaní kultúrnych vystúpení 
na projektoch Jednoty dôchodcov Slovenska. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 



  

Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Daliborovo nám.2 v Bratislave je Hlavné mesto 
SR Bratislavy. Organizácie v minulom školskom roku navzájom spolupracovali pri 
zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu a pri realizácii koncertov a kultúrnych 
podujatí hlavného mesta určených širokej bratislavskej verejnosti. 
 
2.4. Iná spolupráca 
Základná umelecká škola spolupracuje so svojim kontrolným a iniciačným orgánom - Radou 
školy, ktorý sa podieľa na chode školy a prerokováva základné dokumenty školy. 
Základná umelecká škola v šk.roku 2012/2013 spolupracovala s riaditeľmi ZŠ s MŠ Jarovce a 
ZŠ s MŠ Rusovce pri zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu na týchto 
elokovaných pracoviskách. Spolupracovala s materskými školami a základnými školami pri 
poskytovaní výchovných koncertov a zabezpečovaní príležitostných podujatí týchto 
organizácií. Tiež nezanedbala  spoluprácu s  domovami dôchodcov pri poskytovaní 
kultúrnych programov. Úspešne sme spolupracovali s ostatnými základnými umeleckými 
školami pri realizácii spoločných podujatí. Pokračovali sme v nadviazanej spolupráci so 
štátnym konzervatóriom, Cirkevným konzervatóriom ,VŠMU , Úradom verejného 
zdravotníctva.  Škola spolupracovala s rôznymi inštitúciami, ktoré nás priebežne oslovili s 
požiadavkou realizácie kultúrneho vystúpenia. Oslovených učiteľov vysielala do porôt 
národných a medzinárodných súťaží. 

 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Jána Albrechta Topoľčianska 15, Bratislava za 
školský rok 2012/2013 

 
 

I. Základné 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, architektka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov 
školy, zvolená predsedkyňa RŠ 
JUDr. Vladimír Janák, advokát, zvolený zástupca rodičov žiakov školy 
MUDr. Adriana Kollerová, lekárka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy 
PhDr. Ľudmila Farkašovská, delegovaná zástupkyňa obce 
Aneta Jaboreková, zdravotníčka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy 
Doc. PhDr. PaedDr. Karel Orban, PhD., vedúci Katedry žurnalistiky, delegovaný zástupca 
inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v ZUŠ J. 
Albrechta 
Mgr. Oliver Kríž, poslanec MZ MČ Petržalka, delegovaný zástupca obce 
Jana Panáková, zamestnankyňa oddelenia školstva, delegovaná zástupkyňa obce 
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 2012/2013: 
19.9.2012, 26.2.2013 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, 
Správa o hospodárení za rok 2012, Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 1. ročník 
druhej časti prvého stupňa, schválenie Ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov, schválenie Kariérových pozícií, príprava školského roka 2012/2013, 
informácie o materiálno-technickom zabezpečení školy, informácie o haváriách školy,  
oboznámenie s aktivitami a projektmi školy na rok 2012/2013 
 
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Umelecká rada 
3.9. 2012 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2012, Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 5. ročník 
10.9.2012 - Pedagogicko-organizačné pokyny, Vnútroškolský a pracovný poriadok, Pracovné 
plány, Schvaľovanie plánov PK jednotlivých odborov, Projekty a organizačné zabezpečenie 
plánovaných podujatí 
19.11.2012 – Štvrťročné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých odborov, zhodnotenie 
medzinárodného projektu „Slovensko a krajina tisícich jazier“ vo Fínsku, príprava 
celoslovenskej súťaže Musica Camerata Jána Albrecht 2012, organizácia projektov a iných 
podujatí 
21.1.2013 - Polročné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých odborov, schválenie Správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok školského roka 2012/2013, príprava 
celoslovenskej súťaže „Slovenský detský Oskar“ 
15.4.2013 – príprava podujatí školy, príprava talentových skúšok, ponuka na koncert 
Symfonického orchestra Viedeň 
17.6.2013 – vyhodnotenie uskutočnených projektov, hodnotenie zamestnancov,predbežné 
plány kontinuálneho vzdelávania  
  
Gremiálna rada 
27.8.2012 – Príprava nového školského roka, informácie  o pripravovaných projektoch 
15.10.2012 – Organizácia projektov a iných podujatí – medzinárodný projekt „Slovensko 
a krajina tisícich jazier“, príprava celoslovenskej súťaže Musica Camerata Ján Albrecht 2012 
6.11.2012 – Zhodnotenie medzinárodného projektu „Slovensko a krajina tisícich jazier, 
príprava celoslovenskej súťaže Musica Camerata Ján Albrecht 2012, informácie 
o pripravovaných projektoch, inventarizácia 



  

17.12.2012 – Príprava celoslovenskej súťaže Slovenský detský Oskar, príprava vianočných 
podujatí školy, ukončenie inventarizácie 
18.2.2013- Príprava celoslovenskej súťaže a slávnostného galavečera Slovenský detský Oskar  
19.4.2013 – Príprava podujatia Bratislava pre všetkých, ukončenie finančnej kontroly, 
pripravované podujatia školy 
4.6.2013 – Zhodnotenie podujatí školy, hodnotenie pedagogických zamestnancov – príprava, 
príprava projektov školy – Spoločný koncert so ZUŠ Kvapila v Brne a projekt Dni starej 
hudby deťom v spolupráci s Musicou Aeterna  
 
Pedagogická rada 
27.8.2012 – Pedagogicko-organizačné pokyny, Vnútro-školský a pracovný poriadok, 
Pracovné plány, Plány práce predmetových komisií, Kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov  
3.9.2012– Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2012, Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 5. ročník, 
schválenie plánu práce školy 
10.9.2012 – Úväzky pedagógov, Osobný plán profesijného rastu pedagogického zamestnanca, 
Kariérové pozície, školenie zamestnancov CO a BOZP 
19.11.2012 – Klasifikácia žiakov za I. štvrťrok, zhodnotenie medzinárodného projektu 
„Slovensko a krajina tisícich jazier“ vo Fínsku, príprava celoslovenskej súťaže Musica 
Camerata Jána Albrecht 2012, plán podujatí a ich realizácia 
21.1.2013 – Polročné hodnotenie a klasifikácia žiakov, kontrola triednej dokumentácie, 
príprava celoslovenskej súťaže „Slovenský detský Oskar“a iných plánovaných projektov 
4.2.2013 – Úväzky pedagógov, aktualizácia pracovnej dokumentácie 
15.4.2013 – Klasifikačná konferencia – hodnotenie žiakov za 3. Štvrťrok, informácia 
o plánovaných podujatiach a projektoch 
17.6.2013 – Klasifikácia žiakov – záver školského roka 2012/2013, medializované projekty 
26.6.2013 – Hodnotiaca porada za školský rok 2012/2013 
II. Údaje o žiakoch školy   
(K termínom 15. 9. 2012 a  k 30. 6. 2013 )  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2012 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
Prípravné štúdium: spolu - 121,TO - 53 ,VO- 4, LDO- 0, HO- 64      z toho deti MŠ: 44 
 
Hudobný odbor: spolu - 376, I.- 210, II.- 44, ŠPD- 53   
z toho absolventi k 30.6.2013 Počet žiakov: 19 
rozšíreného štúdia HO: spolu - 5  
 
Tanečný odbor: spolu - 147, I.- 88, II.- 6, ŠPD- 0,   
z toho absolventi k 30.6.2013: Počet žiakov: 7   rozšíreného štúdia TO: 0 
 
Výtvarný odbor:  spolu - 129, I.- 102, II.- 17, ŠPD- 6     
z toho absolventi k 30.6.2013: Počet žiakov: 7 
rozšíreného štúdia VO:    
 
Literárno-dramatický odbor : spolu - 58, I.- 51, II.- 0, ŠPD- 0 
z toho absolventi k 30.6.2013: Počet žiakov: 7 
rozšíreného štúdia LDO:  
 



  

AMT:  spolu I. st. – 45, II.- 0, ŠPD - 0  
z toho absolventi k 30.6.2013: Počet žiakov: 0 
Spolu stav k 15. 9. 2012: 755 
 
 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2013:  
HO- 77 
TO- 25 
VO- 22 
LDO- 14 
AMT- 14 
 
 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
Vyhodnotenie a komentár - I. polrok: 
Prípravný ročník absolvuje: 121 žiakov I. stupňa, 5 žiakov II. stupňa, 12 žiakov ŠPD 
Prospeli s vyznamenaním:  544 žiakov 
Prospeli:   17 žiakov 
Neklasifikovaní:  56 žiakov 
Podľa hlásených údajov na polročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2012 / 2013 z 
celkového počtu  žiakov prospelo s vyznamenaním 544 % žiakov , prospelo 2,25 % žiakov 
školy a neklasifikovaných bolo 7,41 % žiakov ZUŠ.  
 
Vyhodnotenie a komentár - II. polrok: 
Prípravný ročník absolvuje: 138 žiakov I. stupňa,  2 žiakov II. stupňa, 13 žiakov ŠPD 
Prospeli s vyznamenaním: 522 žiakov 
Prospeli:   21 žiakov 
Neklasifikovaní:  56 žiakov 
Podľa hlásených údajov na koncoročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2012 / 2013 z 
celkového počtu  žiakov prospelo s vyznamenaním  70,83% žiakov , prospelo 2,85 % žiakov 
školy a neklasifikovaných bolo 7,60 % 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. 
 
c) Novozaložené študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2012/2013*) 
 
Nové študijné odbory v I. polroku školského roka 2012/2013 nevznikli. Pri LDO vzniklo pod 
vedením pedagógov školské divadlo „JA“, ktorého žiaci sa pravidelne predstavia 
s naštudovaním nových divadelných hier. Vedenie školy sa snaží zveľadiť a rozvíjať všetky 
odbory stále na vyššej úrovni. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2013: 
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HO                                 31 30      15      11           0 

TO 
  

            3   3       1        1           0 

LDO 
 

            1   2       2        0           0 

VO 
 

            3   3       2        1            0 

Iné       
 

            3   3       3        0 1 korepetítor 

Spolu:            41 41     23       13          0 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 3 4.6.2013 trvá  1.10.2012 
Priebežné  3 trvá trvá 2011 
Špecializačné inovačné - - - - 
Špecializačné kvalifikačné 9 3.12.2012 trvá - 
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1 trvá 02/2013 16.2.2011 

 
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 priebežne 
navštevujú aktualizačné vzdelávanie, ktoré poskytuje MPC v Bratislave. 
3.12.2012 ukončilo z toho v počte – 3 pedagógovia Prípravné atestačné vzdelávanie pred 
prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov – MPC Bratislava. 
15.12. 2012 ukončil 1 pedagóg Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania 
informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov – MPC Bratislava. 
31.12.2012 ukončil 1 pedagóg Hodnotenie výkonu žiaka – MPC Bratislava. 
Iné vzdelávania: 



  

- 1 pedagogický zamestnanec (ďalej len PZ)– externé doktorandské štúdium Univerzita 
Konštantína Filozofa Filozofická fakulta v Nitre – Marketingová komunikácia a reklama – 
odbor: Masmediálne štúdiá   
- 1 PZ - externé doktorandské štúdium na FiF UK – extérna inštitúcia SAV Bratislava 
-1 PZ – doktorandské štúdium na VŠMU Bratislava – Výtvarné diela s tanečnou tematikou 
v zbierkach SNG - odbor Tanečné umenie 
-1 PZ – doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave – Katedra intermédií a multimédií Ilony 
Németh  
- 1 PZ - doktorandské štúdium na PF UK v Bratislave – Tvorivé vyučovanie Hudobnej 
výchovy - Predškolská a elementárna pedagogika 
- 1 PZ – doplňujúce pedagogické štúdium – VŠVU Bratislava 
- 2 PZ – doplňujúce pedagogické štúdium – VŠMU Bratislava 
- 1 PZ – kvalifikačné štúdium na PF UK v Bratislave – Liečebná pedagogika s deťmi 
- 1 PZ – kvalifikačné štúdium - Konzervatórium v Bratislave – Hra na klavíri, Skladba  
- 1 PZ - kvalifikačné štúdium - Konzervatórium v Bratislave – Hra na bicie nástroje 
- 3 PZ – adaptačné štúdium – ZUŠ J. Albrechta 
- 1PZ - Interpretačný kurz komornej hry spojený s koncertom v spolupráci s komorným 
telesom Muchovo kvarteto - ZUŠ J. Kowalského 
- 1 PZ – priebežné štúdium – Praktický seminár pro waldorfské učitele – Waldorfské lýceum 
Praha  
- iné     
 
Vedenie školy úspešne pracuje na osvete a vysvetľuje potrebu  kontinuálneho vzdelávania.  
 
 
I. Mimoriadne  ocenenia PZ ZUŠ:  
I. polrok:  
2. miesto získal žiak ped. Jany Lindtnerovej – Michal Volarik v VII. kategórii v klavírnej 
súťaži Mladí klavíristi 2012 v ZUŠ E. Suchoňa Batkova v Bratislave 
Zlaté pásmo získal žiak ped. Mgr. Moniky Gyöpӧsovej Lukáš Vymětal a žiačka Mgr. 
Moniky Gyöpӧsovej Alexandra Drnajová získala strieborné pásmo – Medzinárodná 
husľová súťaž Zoltána Kodály v Galante 
2. miesto získala žiačka ped. Viery Devečkovej Pavlína Rajtáková v súťaži TV JOJ 
Najlepší amatérsky komiks v TV JOJ Bratislava 
Strieborné pásmo získalo komorné duo – štvorručná hra žiačok ped. Jany Boudovej– Ema 
Somolányiová a Nina Uharčeková v I. kategórii v celoslovenskej súťaži v komornej hre 
žiakov ZUŠ Musica Camerata Ján Albrecht 2012 
Bronzové pásmo získalo klavírne duo – štvorručná hra žiačok ped. Jany Kačurákovej 
a Jany Boudovej – Soňa Jantáková a Sarah Baarová v II. kategórii v celoslovenskej súťaži 
v komornej hre žiakov ZUŠ Musica Camerata Ján Albrecht 2012. 
Bronzové pásmo získalo klavírne duo – štvorručná hra žiakov ped. Mgr. art. Marcela Štefka 
a ped. Aleny Olejňákovej – Romana Szabóová a Adam Barczi v II. kategórii v 
celoslovenskej súťaži v komornej hre žiakov ZUŠ Musica Camerata Ján Albrecht 2012. 
Strieborné pásmo získalo komorné trio žiakov ped. Mgr. Jany Valentovičovej, Anny 
Ťažkej a Ivana Ťažkého – Helena Gajdošová, Lenka Hrobárová a Miriam Kollerová 
v II. kategórii v celoslovenskej súťaži v komornej hre žiakov ZUŠ Musica Camerata Ján 
Albrecht 2012. 
Zlaté pásmo získalo komorné kvarteto žiakov ped. Martina Vyskočila, Mgr. art. Jany 
Lindtnerovej a Mgr. art. Martina Ťažkého – Zuzana Bystrická, Magdaléna Bečková, 



  

Michal Volarik a Hoda Jahanpour v II. kategórii v celoslovenskej súťaži v komornej hre 
žiakov ZUŠ Musica Camerata Ján Albrecht 2012. 
Bronzové pásmo získalo flautové duo žiakov ped. Anny Králikovej – Natália Vaššová 
a Lucia Mokri čková v III. kategórii v celoslovenskej súťaži v komornej hre žiakov ZUŠ 
Musica Camerata Ján Albrecht 2012. 
Strieborné pásmo získalo komorné zoskupenie „For You“ ped. Mgr. Jána Lukáča a Mgr. 
art. Ľudmily Hudecovej – Zuzana Bystrická , Tereza Kurucová a David Šavlík v III. 
kategórii v celoslovenskej súťaži v komornej hre žiakov ZUŠ Musica Camerata Ján Albrecht 
2012. 
Zlaté pásmo získalo komorné duo ped. Dariny Tóthovej a Idy Vrábelovej – Júlia Pechová 
a Juraj Tomášik v IV. kategórii v celoslovenskej súťaži v komornej hre žiakov ZUŠ Musica 
Camerata Ján Albrecht 2012. 

I.  polrok:  
Prvé miesto, cenu riaditeľky a titul laureáta Medzinárodnej interpretačnej súťaže „PRO 
BOHEMIA“ V Ostrave – 5.-7.4.2013 získal žiak ped. Mgr. art. Jany Lindtnerovej - 
Michal Volarik. 
Zlaté pásmo získal a víťazom kategórie súťaže Schneiderova Trnava v apríli 2013 sa stal  
žiak ped. Mgr. art. Jany Lindtnerovej - Michal Volarik. 
Strieborné pásmo v kategórii súťaže Schneiderova Trnava v apríli 2013 získala žiačka ped. 
Jany Boudovej – Ema Somolányiová. 
Zlaté pásmo v III. kategórii celoslovenskej husľovej súťaže Zoltána Kodálya v Galante získal 
žiak ped. Mgr. Moniky Gyoposovej – Lukáš Vymětal a strieborné pásmo v IV. kategórii 
celoslovenskej husľovej súťaže Zoltána Kodálya v Galante získala žiačka ped. Mgr. Moniky 
Gyoposovej - Alexandra Drnajová.  
Druhé miesto a čestné uznanie v súťaži TV JOJ Urob si vlastný komiks získala žiačka ped. 
Mgr. art. Viery Devečkovej – Paulína Rajtáková. 
Žiaci výtvarného odboru ped. Mgr. Jany Godálovej a ped. Mgr. art. Viery Devečkovej 
sa zúčastnili súťaže „Maľujte a fotografujte s Primalexom“. 
Prvé miesto v celoslovenskej literárnej súťaži „Cesnak“ získala žiačka ped. Mgr. art. 
Zuzany Liptákovej – Lucia Blaškovičová. 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
Celoslovenská súťaž Musica Camerata Ján Albrecht Medzinárodný projekt „Slovensko 
a krajina tisícich jazier“ 
Medzinárodný projekt Civic Minds Terms 
Koncert v spolupráci s nadáciou Fundacja Cultura Animi a Poľským inštitútom 
Koncert v spolupráci s Maďarským inštitútom 
Súťaž  TV JOJ – Najlepší amatérsky komiks 
Ilustrácie žiakov VO ZUŠ Jána Albrechta – kniha „Zrkadlenia“ 
Talent Prahy 5 – koncert s Pražskou komornou filharmóniou  
Celoslovenská súťaž Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch 
Medzinárodná interpretačná súťaž PRO BOHEMIA v Ostrave 
Celoslovenská klavírna súťaž Schneiderova Trnava 
Celoslovenská husľová súťaž Zoltána Kodálya v Galante 
Súťaž TV JOJ Urobte si svoj vlastná komiks 
Celoslovenská výtvarná súťaž Maľujte a fotografujte s Primalexom 
Celoslovenská literárna súťaž Cesnak  
Spoločný koncert ZUŠ Jána Albrechta s bratislavským Konzervatóriom 
Slovenský detský Oskar – galavečer odovzdávania filmových cien – vyhodnotenie 
celoslovenskej súťaže žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ 



  

Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu – koncert v rámci medzinárodného projektu  
Slovensko-maďarský večer - spoločný koncert s Hudobnou školou Ferenca Farkaša 
z Budapešti 
Spoločný koncert ZUŠ J. Albrechta a Tanečného konzervatória Evy Jaczovej 
Spoločný koncert ZUŠ J. Kvapila a ZUŠ J. Albrechta 
Dni starej hudby deťom – celoslovenský projekt Musica Aeterna – workshop a koncert na 
VŠMU 
 
Členovia odborných porôt v súťažiach: 
Pedagóg Mgr. art. Venceslava Ilievska – člen poroty na jubilejnej 20. medzinárodnej klavírnej 
súťaži Košice 2013.  
Pedagóg Mgr. art. Marián Zajaček – člen poroty na Súťaži bicích nástrojov Konzervatórií 
na Slovensku - Košice 
Mimoriadne ocenenia získali pedagógovia: 
Pedagóg Mgr. art. Ľudmila Hudecová získala ocenenie primátora hlavného mesta SR 
Bratislava. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15. 9. 2012 
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Údaje o počte NZ školy/ŠZ k 30.06.2013 
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IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola   
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Slovensko a krajina tisícich 
jazier 18.10.-21.10.2012 

35 Pokračovanie medzinárodného projektu, prehliadka mesta 
Bratislava, návšteva kultúrnych podujatí s hosťami z partnerskej 
fínskej školy Länsi-Helsingin Musiikkiopisto 

Koncert žiakov fínskej 
školy Länsi-Helsingin 
Musiikkiopisto pod 
záštitou fínskeho 
veľvyslanectva 
Konzervatórium BA 
20.10.2012 

45 Koncert pod záštitou fínskeho veľvyslanectva 

v spolupráci s Konzervatóriom Bratislava 

Interný koncert 24.10.2012 10 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Interný koncert 12.11.2012 18 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

„Koncert komornej hudby“ 
– Interný koncert 
21.11.2012 

24 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

MUSICA CAMERATA 
JÁN ALBRECHT 2012, 
ZUŠ Jána Albrechta 23.-
24.11.2012 

100 Celoslovenská súťaž v komornej hre žiakov ZUŠ  

Mikuláš pre deti ZUŠ Jána 
Albrechta 6.12.2012 

74 Zábava pre najmenších žiakov ZUŠ 

Vianočná burza ZUŠ Jána 
Albrechta 6.12.2012 

70 Výstava prác žiakov VO spojená s predajom 

Vianočný verejný koncert 
Zichyho palác 12.12.2012 

28 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vianočné predstavenie 
ZUŠ J. Albrechta 
19.12.2012 

12 Prezentácia žiakov LDO   na verejnosti 



  

Novoročný koncert ZUŠ J. 
Albrechta 16.1.2013 

14 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Fašiangový koncert ZUŠ J. 
Albrechta 30.1.2013 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Karneval pre deti ZUŠ J. 
Albrechta  28.1.2013 
 

100 Vystúpenie žiakov ZUŠ, vytvorenie spolupráce 
rôznych odborov 

Spoločný koncert 
s Konzervatórium 
v Bratislave 21.2. 2013 
ZUŠ J. Albrechta 

13 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca 
s Bratislavským Konzervatóriom 

Galavečer Slovenský 
detský Oskar  FaTF 
VŠMU, Svoradova 
21.3.2013 

150 Prezentácia žiakov na verejnosti, slávnostné 
vyhodnotenie celoslovenskej súťaže žiakov škôl 

Veľkonočný koncert  ZUŠ 
J. Albrechta  27.3.2013 

18 Prezentácia žiakov HO na verejnosti v spolupráci s 
LDO 

Výchovné koncerty v MŠ 
Bradáčova a Holíčska 
5.4.2013 

10 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert „Slovenské deti 
hrajú bulharskú hudbu“ 
ZUŠ J. Albrechta 8.4.2013 

25 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Školská súťaž žiakov 
v Hudobnej náuke ZUŠ J. 
Albrechta 19.4.2013 

25 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Hudobné pohľady – 
výchovný projekt  
predmetu Hudobná náuka      
ZUŠ J. Albrechta 
22.4.2013 

11 Prezentácia absolventských prác žiakov z predmetu 
Hudobná náuka 

Výchovné koncerty v MŠ 
Bradáčova a Jankolova 
26.4.2013 

10 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert „Suchoň a my“ 
ZUŠ J. Albrechta 
30.4.2013 

14 Prezentácia žiakov na verejnosti, koncert venovaný 20. 
Výročiu úmrtia E. Suchoňa 

Koncert „ Kytička pre 
mamičku“ 
ZUŠ J. Albrechta 2.5.2013 

25 Prezentácia žiakov na verejnosti, koncert venovaný 
Dňu matiek 

Výchovné koncerty z MŠ 
Tupolevova a Holíčska, 
ZUŠ J. Albrechta 3.5.2013 

24 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert „Pocta 
skladateľom“ ZUŠ J. 
Albrechta 6.5.2013 

24 Prezentácia žiakov na verejnosti koncert venovaný 
výročiam hudobných skladateľov – prezentácia žiakov 
predmetu Hudobná náuka 

Verejný absolventský 
koncert ZUŠ J. Albrechta 
22.5.2013 

14 Prezentácia absolventov  na verejnosti 



  

„Slovensko-maďarský 
večer“ ZUŠ J. Albrechta 
24.5.2013 

27 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca 
s Hudobnou školou  Ferenca Farkaša v Budapešti 

Koncert pre najlepšieho 
kamaráta ZUŠ J. Albrechta 
31.5.2013 

35 Prezentácia žiakov na verejnosti v rámci talentových 
skúšok žiakov 

Výchovné koncerty pre MŠ 
Holíčska, Tupolevova, 
Turnianska a Bradáčova 
5.6.2013 

12 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Večer Edith Piaf Koncertná 
sála ZUŠ J. Albrechta 
5.6.2013 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Spoločný koncert v Brne 
na Konzervatóriu v Brne 
6.6.2013 

27 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca so 
Základnou umeleckou  školou Jaroslava Kvapila v 
Brne   

Predstavenie žiakov LDO 
„O troch sestrách“ ZUŠ J. 
Albrechta 10.6.2013 

13 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Rozlúčka s absolventmi 
a ocenenie úspešných 
žiakov školy Koncertná 
sála ZUŠ J. Albrechta 
11.6.2013 

30 Prezentácia žiakov na verejnosti, ocenenie 
najúspešnejších žiakov školy 

Tanečná akadémia DK 
Zrkadlový háj 14.6.2013 

120 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Predstavenie žiakov LDO 
ZUŠ J. Albrechta 
14.6.2013 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Predstavenie žiakov LDO 
„Majú násť“ ZUŠ J. 
Albrechta 17.6.2013 

14 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Verejný koncert 
v koncertnej sieni 
Bratislavského hradu 
18.6.2013 

23 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Odovzdávanie filmových 
cien Oskar ZUŠ J. 
Albrechta 19.6.2013 

15 Prezentácia žiakov odboru AMT  na verejnosti 

Predstavenie žiakov LDO 
„Soľ nad zlato“ ZUŠ J. 
Albrechta 20.6.2013 

16 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Noc hudby - koncert 
a predstavenie žiakov v 
ZUŠ J. Albrechta 
21.6.2013 

27 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca 
s Hudobným centrom 

Predstavenie žiakov LDO 
„Malá morská víla“ ZUŠ J. 
Albrechta 24.6.2013 

12 Prezentácia žiakov na verejnosti 



  

Predstavenie žiakov LDO 
„O troch zhavranelých 
bratoch“ ZUŠ J. Albrechta 
27.6.2013 

10 Prezentácia žiakov na verejnosti 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Civic Minds Terms 6.9.-
7.9. 2012 KC Dunaj, 
Nedbalova 4 

15 Medzinárodný putovný projekt Bratislava, Viedeň, 
Krakow, Praha – spolupráca s organizáciou „Art 
movement“  

Deň otvorených dverí, Cik-
cak centrum 14.9.2012 

5 Koncert žiakov HO speváckeho oddelenia v spolupráci 
s Cik-cak centrom 

Vystúpenie na Závodisku 
Bratislava 30.9.2012 

35 Vystúpenie žiakov TO v rámci otvorenia dostihovej 
sezóny 

Interpretačný kurz 
komornej hry – ZUŠ J. 
Kowalského 29.10.2012  

2 Spolupráca a koncert žiakov ZUŠ s komorným 
telesom Muchovo kvarteto  

Music for Kids and Teens 
– Koncert Portréty 
7.11.2012 Malá sála 
Slovenskej filharmónie 

2 Prezentácia žiakov na verejnosti – koncert súčasnej 
hudby v rámci projektu Music for Kids and Teens                

Polská klasická hudba 20. 
storočia - Poľský inštitút 
8.11.2012 

30 Spolupráca s poľskou nadáciou Fundacja Cultura 
Animi a poľským inštitútom 

Súťaž o najlepší amatérsky 
komiks TV JOJ 19.11.2012 

8 Prezentácia animovanej tvorby žiakov VO na 
verejnosti 

Vianočný koncert Nadácia 
Hniezda záchrany – šanca 
nechceným 6.12.2012 

3 Mikulášsky koncert v Dome sociálnych služieb 

Vianočné tvorivé dielne 
v Justiho paláci 9.12.2012 

2 Výroba vianočných darčekov v priestoroch Magistrátu 
hlavného mesta  

Vianočný program DK 
Zrkadlový háj 12.12.2012 

11 Vianočné vystúpenie žiakov HO a TO pre mestskú 
časť Bratislava Petržalka  

Vianočný koncert Domov 
sociálnych služieb Integra 
12.12.2012 

6 Vianočný pozdrav žiakov ZUŠ pre starších 
spoluobčanov Bratislavy 

Vianočný program pre deti 
z MŠ Jankolova v DK 
Ovsište 12.12.2012 

18 Spolupráca s DK Ovsište 

Koncert želaní Primaciálny 
palác 19.12.2012 

6 Účasť na verejnom koncerte usporiadaného 
Magistrátom hlavného mesta 

Slávnostné otvorenie 
rodinného centra Kramárik 
24.12.2012 Uhrová 18 

 Slávnostné otvorenie rodinného centra Kramárik za 
účasti starostu nového mesta Rudolfa Kusého 

Koncert v Domove 
sociálnych služieb Betánia 
13.1.2012 

2 Novoročný pozdrav ZUŠ pre starších spoluobčanov 
Bratislavy 



  

Koncert želaní Primaciálny 
palác 16.12.2012 

1 Účasť na verejnom koncerte usporiadaného 
Magistrátom hlavného mesta 

Koncert na počesť Z. 
Kodálya Maďarský inštitút 
v BA 24.1.2013 

4 Koncert pri príležitosti 130. výročia narodenia 
skladateľa 

„Bulharsko – známe 
a neznáme“  DK Dúbravka 
28.1.2013 

3 Prezentácia žiakov na verejnosti – koncert pod záštitou 
Veľvyslanectva Bulharskej republiky, v spolupráci 
s Bulharským kultúrnym inštitútom  v Bratislave 
a katedrou Slovanských jazykov Filozofickej fakulty 
UK v Bratislave  

„Talent Prahy 5“ – 
Národný dom na Smíchove    
4.2.2013 

1 Prezentácia žiaka speváckeho oddelenia HO  na 
verejnosti – koncert pod záštitou mestskej časti Praha 
5 v spolupráci s Pražskou komornou filharmóniou pod 
vedením dirigenta Leoša Svárovského 

Koncert k Dňu učiteľov 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 23. 3. 
2013 

3 Prezentácia žiakov na verejnosti, odovzdávanie cien 
Primátora učiteľom 

Koncert k Dňu učiteľov 
Cik cak centrum  
26.3.2013 

6 Prezentácia žiakov na verejnosti v spolupráci s Cik cak 
centrom 

Koncerty žiakov HO, 
vystúpenia TO a LDO, 
výstavy VO a prezentácie 
žiakov AMT ZUŠ v rámci 
podujatia Bratislava pre 
všetkých 20.4.-21.4.2013 

89 Prezentácia žiakov všetkých odborov na verejnosti 
v priestoroch Mestskej knižnice, Primaciálneho, 
Pálffyho a Mirbachovho paláca, na Hlavnom námestí,  
na hlavnom pódiu a pri stánku ZUŠ 

Koncert žiakov HO 
v Mestskej knižnici 
24.4.2013 

27 Prezentácia žiakov na verejnosti v spolupráci 
s Mestskou knižnicou 

Koncert v rámci 
Nitrianskej hudobnej jari – 
„Stretnutie pri strunách“ – 
Synagóga Nitra 25.4.2013 

2 Prezentácia žiakov na verejnosti a spolupráca so ZUŠ 
Rosinského v Nitre 

Flautiáda – súťaž žiakov 
ZUŠ na Konzervatóriu 
v Bratislave 26.4.2013 

1 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert žiakov v Domove 
sociálnych služieb 
27.4.2013 

  

Koncert v rámci 
celoslovenského kola 
detskej olympiády 
z Dejepisu, Iuventa 
3.5.2013 

16 Prezentácia žiakov na verejnosti  

Celoslovenská súťaž 
žiakov TO „Zlatý kľúčik“ 
10.5.2013 

25 Prezentácia žiakov na verejnosti v Nových Zámkoch 

Deň matiek – Základná 
škola Česká 15.5.2013 

10 Prezentácia žiakov na verejnosti 



  

Vystúpenie žiakov HO 
Evanjelický kostol 
Petržalka 16.5.2013 

14 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vystúpenie žiakov TO 
Dostihová dráha 19.5.2013 

20 Prezentácia žiakov na verejnosti v rámci sezóny na 
Dostihovej dráhe v Petržalke 

Koncert v Domove 
sociálnych služieb Betánia 
23.5.2013 

5 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vystúpenie žiakov HO 
Evanjelický kostol 
Petržalka 26.5.2013 

4 Prezentácia žiakov na verejnosti pri príležitosti 
Konfirmácie detí, spolupráca s Evanjelickým 
cirkevným zborom v Petržalke 

Deň detí MŠ Jankolova 
31.5.2013 

14 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Deň detí – Dom seniorov 
Tematínska 1.6.2013 

3 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s OZ 
Petržalka 

Junior – osobnosť 
Petržalky DK Zrkadlový 
háj 6.6.2013   

5 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Dni starej hudby deťom 
VŠMU HTF Bratislava 
7.6.2013 

14 Prezentácia žiakov na verejnosti – workshop pood 
vedením Mgr. art. P. Zajíčka, spoločný koncert 
s Musicou Aeternou 

Spoločný koncert 
s Tanečným 
konzervatóriom E. 
Jaczovej DK Dúbravka 
12.6.2013 

2 Prezentácia žiakov na verejnosti a spolupráca 
s Tanečným konzervatóriom  

Vystúpenie žiaka v ZŠ 
v Knižnici Prokofievova 
14.6.2013 

1 Prezentácia žiaka HO na verejnosti a spolupráca so ZŠ 
Prokofievova 

Vystúpenie žiakov 
v Medickej záhrade 
14.6.2013 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti, otvorenie čitárne 
v Medickej záhrade 

Vystúpenie žiakov TO 
v OC Danubia 15.6.2013 

12 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vystúpenie žiakov  na 
Dostihovej dráhe  
15.6.2013 

1 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert v Domove 
sociálnych služieb Betánia 
16.6.2012 

2 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vystúpenie žiakov  na 
Dostihovej dráhe  
19.6.2013 

16 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Deň otvorených dverí 
Prezidentský palác 
21.6.2013 

20 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vystúpenie žiakov na 
Dostihovej dráhe  
22.6.2013 

13 Prezentácia žiakov na verejnosti 



  

Dni Dunaja – vystúpenie 
žiakov 22.6.2013  

8 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca 
s Ministerstvom životného prostredia 

Vystúpenie žiakov na 
Dostihovej dráhe  - Zlatý 
bičík 24.6.2013 

18 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vystúpenie žiakov HO 
Talentovaná mládež – 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 
24.6.2013 

3 Prezentácia žiakov na verejnosti, stretnutie 
Talentovanej mládeže s primátorom hlavného mesta 
SR, predávanie ocenenia žiakovi ZUŠ J. Albrechta 

Vystúpenie žiakov HO 
v rámci slávnostnej 
promócie FaTF VŠMU 24-
26.6.2013 

2 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vystúpenie žiakov HO – 
Letná čitáreň U červeného 
raka 1.7.2013 

1 Prezentácia CD „Duša rozprávky“ pri príležitosti 185. 
výročia narodenia P. Dobšinského 

 
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 

Organizácia Art movement Civic Minds Terms Medzinárodný putovný projekt 
Bratislava, Viedeň, Krakow, 
Praha – reprezentácia žiakov 
VO ZUŠ Jána Albrechta 

6.-7.9.2012 

ZUŠ Jána Albrechta Slovensko a krajina 
tisícich jazier 

Medzinárodný projekt ZUŠ J. 
Albrechta a partnerskou fínskou 
hudobnou školou Länsi-Helsingin 
Musiikkiopisto – medzinárodná 
spolupráca – prehliadka starého mesta, 
spoločný koncert 

19.-21.10.2012 

Nadácia Fundacja Cultura 
Animi  

Polská klasická hudba 
20. storočia 

Koncert v spolupráci s Polským 
inštitútom a nadáciou Fundacja 
Cultura Animi 

8.11.2012 

ZUŠ Jána Albrechta Musica Camerata Ján 
Albrecht 2012 

Celoslovenská súťaž v komornej hre 
žiakov ZUŠ – reprezentácia ZUŠ Jána 
Albrechta, rozvíjanie a podpora 
komornej hry žiakov ZUŠ na 
Slovensku   

23.-24.11.2012 

Maďarský inštitút v 
Bratislave  

Koncert na počesť Z. 
Kodálya 

Koncert pri príležitosti 130. 
výročia narodenia skladateľa – 
reprezentácia žiakov 
a pedagógov ZUŠ Jána 
Albrechta 

24.1.2013 

Nadácia Socia – lienka 
pomoci 

Zrkadlenia - kniha Ilustrácie prác žiakov VO ZUŠ 
Jána Albrechta 

24.1.2013 – krst 
knihy 



  

Z.O.ZHODA slovenské 
vydavateľstvo 

Duša rozprávky Nahrávka CD pri príležitosti 
185. výročia narodenia P. 
Dobšinského 

Vydané CD v 
marci 2013 

ZUŠ Jána Albrechta Slovenské deti hrajú 
bulharskú hudbu 

Jubilejný koncert pri príležitosti 
100. výročia bulharského 
skladateľa P. Chadžieva v rámci 
medzinárodného projektu   

11.4.2013 
Pálffyho palác 

ZUŠ Jána Albrechta Slovensko-maďarský 
večer 

Návšteva hostí z Hudobnej 
školy Ferenca Farkaša 
z Budapešti – celodenný 
program, spoločný koncert 

24.5.2013 ZUŠ 
Jána Albrechta 

ZUŠ J. Kvapila a ZUŠ J. 
Albrechta 

Spoločný koncert ZUŠ Spolupráca so ZUŠ J. Kvapila 
a spoločný koncert na 
Konzervatóriu v Brne 

6.6.2013 
Konzervatórium 
v Brne 

Musica Aeterna Dni starej hudby 
deťom 

Workshop a spoločný koncert 
s Musicou Aeterna pod vedením 
Mgr. art. P. Zajíčka 

7.6.2013 VŠMU 
HTF Bratislava 

Nadácia Pontis Naše mesto Projekt dobrovoľníkov – 
natieranie okien ZUŠ J. 
Albrechta 

14.6.2013 ZUŠ 
J. Albrechta 

 
Publikačná činnosť ZUŠ Jána Albrechta  
 
Medializácia ZUŠ Jána Albrechta šk. rok: 2012 / 2013 I. polrok:  
 
Televízia Markíza – relácia Teleráno 28. 9. 2012 
Dostihová dráha – vystúpenie TO 30. 9. 2012 
 
Televízia JOJ – Noviny o 12.00 hod., 7.11.2012, 19.11.2012 
Najlepší amatérsky komiks – žiaci VO  
 
Televízia Bratislava -  3. 12. 2012 večerná relácia magazín Nové Mesto 
Rodinné centrum Kramárik – výzdoba VO ZUŠ Jána Albrechta 
 
Petržalské noviny 2012 / 21.9./ roč. 18, č. 19, str. 6 
Kultúra: Rozvíjajte si talent v Petržalke 
 
Petržalské noviny 2012 /2.11./ roč. 18, č. 22, str. 6 
Koncert ansambla Ex Occidente Lux z Helsínk 
 
Učiteľské noviny 2012 /15.11./ roč. LIX, č. 5, str. 16 
Koncert súboru Ex Occidente Lux z Helsínk 
 
 
Učiteľské noviny 2012 /6.12./ roč. LIX, č. 7, str.2 
Spravodajstvo: Súťaž Musica Camerata 
 
Civic Minds Terms – medzinárodný putovný projekt Bratislava, Viedeň, Krakow, Praha – spolupráca 
s organizáciou „Art movement“ – súťaž o najlepší animovaný film (žiakov VO) 
http://www.citylife.sk/ina-akcia/civic-minds-bratislava-kc-dunaj 



  

http://bratislava.czechcentres.cz/program/event-details/civic-minds1/ 
http://vimeo.com/49588239 
http://www.kcdunaj.sk/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12&lang=e
n 
http://www.bkis.sk/sk/kultura-v-bratislave/kam-v-bratislave/detail-
podujatia/?title=&show=YHEy54D 
http://www.uschovna.cz/zasilka/L47YK6G5ZRDU7RGT-DD5 
 
www.noviny.sk 19.11.2012 
Súťaž o najlepší amatérsky komiks - žiaci VO 
 
www.noviny.sk 10.12.2012 
Súťaž o najlepší amatérsky komiks – žiaci VO 
 
Časopis Slovenka 27-28/ 2012, s.84,85 
Keď listy plnia sny – súťaž o najkrajší list olympijským športovcom  
(napísala žiačka Lucia Hrdličková) 
 
Bulharský kultúrny inštitút - www.bulkis.sk 
Bulharsko, známe neznáme 
prezentácia našej krajiny v Dome kultúry Dubravka, Bratislava 
Koncert žiakov ZUŠ v Bulharskom kultúrnom inštitúte 
 
Petržalské noviny 2013 /22.2/ roč. 19, č.4, str. 5 
Spravodajstvo: Talentovaný Petržalčan v Prahe 
 
Petržalské noviny 2013 /22.2/ roč. 19, č.4, str. 19 
Kultúra: Hudobno-tanečná karnevalová promenáda 
 
Učiteľské noviny 2013 /28.2/ roč. LX, č.13, str.2 
Kultúra: Karnevalová promenáda 
 
TV JOJ / 21. 3. 2013 
TV Noviny – Slovenský detský Oskar  
 
Bratislavský kuriér 2013 /8.4./ roč. VII, č.6, str. 5 
Spravodajstvo: V Primaciálnom paláci ocenili bratislavských pedagógov 
 
Nový čas 2013 /11.4./ roč. 84/ 23, str. 8-9 
Martina a Natália získali tri Oskary 
 
Bratislava 2013 /mesačník – apríl/, str. 34-35 
Na každý deň podujatia štvrtok 11.4.2013 Slovenské deti hrajú skladby bulharského 
skladateľa 
 
Petržalské noviny 2013 /31.5./ roč. 19, č. 11, str. 11 
Koncert k výročiam skladateľov 
 
TV Markíza / Teleráno vysielanie 
Úspechy ZUŠ Jána Albrechta 
 
TV WAW – Top Star  /3.6.2013/ 



  

Koncert pre najlepšieho kamaráta  
 
Rádio Devín /17.6.2013/  
Noc hudby 
 
Učiteľské noviny /20.6.2013/ č. 23, roč. X, str. 16 
Hudobné mosty mladých virtuózov – Slovensko – maďarský večer  
 
Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline apríl/2013, Roč. XXXI, str. 13 
http://mirodre.sk/clever/uploads/10/136627804935.pdf 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou. 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ/CVČ  
V II. polroku školského roku 2012/2013 bola vykonaná kontrola Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy. Kontrola bola vykonaná v čase od 12.3.2013 do 10.4.2013. 
Kontrola nenašla nedostatky a nenariadila vykonať žiadne nápravné opatrenia na odstránenie 
nedostatkov. 
 
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. Väčšina tried nie je vhodne odhlučnená, čo 
sťažuje kvalitu vyučovania.  
V súlade s projektom bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia a modernizácia budovy. Ďalšie 
etapy rekonštrukcie sa budú realizovať postupne v budúcnosti. 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, okná a radiátory. Nedostatky 
v elektrorozvodoch môžu ohroziť bezpečnosť žiakov aj zamestnancov školy.   
 
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.  
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2012 
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 591 304 € 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 62 930 € 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 3428 €  boli použité:  3428 € 
Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): Účet RZ 
Iné finančné prostriedky:   8000 € - štátny rozpočet  100 € - nadácia  
 



  

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 2012/2013  nadväzoval  na predchádzajúce 
plány rozvoja školy.  Medzi základné ciele koncepčného zámeru rozvoja školy na šk. rok 
2012/2013 patrila ekonomická stabilita školy, vyriešenie priestorových problémov, určenie 
optimálneho počtu zamestnancov a žiakov školy tak, aby škola vo vyučovacom procese 
spĺňala všetky učebné osnovy a zároveň, aby mala škola charakter výnimočnosti 
a špecializácie. Ďalším cieľom je stabilizovať zamestnancov  v administratíve. 
 
Ekonomická stabilita a rozvoj školy: 
 
Budova školy si stále vyžaduje  investície na celkovú rekonštrukciu a reprofiláciu budovy 
ZUŠ, ktorá sídli v budove bývalej materskej školy a detských jaslí.  
V januári bola  zistená havária strechy z dôvodu masívneho zatekania do priestorov školy 
v časti MŠ, havária na rozvode ústredného kúrenia v kancelárii riaditeľky, pri oprave ktorého 
sa poškodila aj drevená podlaha. Z tohto dôvodu sme pristúpili k riešeniu situácie okamžitou 
opravou, pretože hrozilo odpojenie vykurovania. Problémy vzniknuté havarijnou situáciou bolo  
nutné okamžite riešiť, aby nedošlo k ďalším škodám na majetku školy. 
 
 
 
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 
Medzi silné stránky ZUŠ J. Albrechta 
nepochybne  patrí tvorba projektov, pri ktorých 
škola spolupracuje s profesionálmi 
a zahraničnými partnermi.  ZUŠ je organizátorom 
dvoch  celoslovenských súťaží: 

1. Musica Camerata Ján Albrecht – súťaž 
v komornej hre žiakov ZUŠ  

2. Slovenský detský Oskar – súťaž 
v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe 

Škola je úspešná aj pri 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  

 
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 



  

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 ďalších potrebných hudobných 
nástrojov 
-výmena starých okien 
-zateplenie budovy 
-výmena ventilov na radiátoroch 

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:  
Alexandra Stamická – Tanečné konzervatórium E. Jaczovej  
Veronika Čambalíková – Združená stredná škola polygrafická 
Ján Mojto – Leicester – Art School - Veľká Británia 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí:  
Bianca Tvrdoňová – Akadémia médií – Mediálny manažment - Trnava 
Veronika Štubňová – VŠMU – hudobný manažment 
 
IX.   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 podľa finančných možností. V priestoroch ZUŠ je 
zriadená herňa pre deti, študentský kútik a príjemné prostredie pre čakajúcich rodičov. 
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
Rodičia našich žiakov intenzívne spolupracujú pri výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá je 
hlavným cieľom a zámerom školy. Mnohí rodičia spolupracujú pri organizácii podujatí , čím 
vytvárajú príjemnú atmosféru. Niektorí rodičia sú aktívne zapojení do pripravovaných 
projektov školy.    
 
2.2. 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 a iných projektov a podujatí školy. O financie sme 
požiadali v grantoch Pro Slovakia – MK SR, 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, 
Pro Slovakia - MK SR, Grantový program PPP a voľný čas 



  

 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
Mestská časť – Petržalka Kultúrne programy 

Dostihová dráha - Závodisko Bratislava  

Magistrát hl. mesta Bratislava        

Umelecké programy počas celej sezóny 

Kultúrne programy, vianočné tvorivé 
dielne, koncert Želaj si, pracovný deň 
primátora, Bratislava pre všetkých, 
stretnutie primátora s talentovanou 
mládežou  

     
      Ministerstvo školstva, vedy a techniky SR         spolupráca so ZUŠ 
 
     Ministerstvo životného prostredia SR         spolupráca so ZUŠ 
  
Kancelária prezidenta SR   spolupráca so ZUŠ 
Kancelária primátora Bratislavy  spolupráca s AMT a inými  odbormi 
  
Mestská knižnica Bratislava Staré Mesto     spolupráca so ZUŠ 
 
Staromestská knižnica                                    spolupráca so ZUŠ 
 
Knižnica Petržalka Prokofievova                   spolupráca so ZUŠ 
 
2.4. Iná spolupráca  

 
PPProjektový partner školy Názov projektu 

Pražská komorná filharmónia  Talent Prahy 5 

Cik-cak centrum  Kultúrne programy 
DK Ovsište  Vianočná akadémia 

Poľský kultúrny inštitút v Bratislave 

Slovenský kultúrny inštitút vo Varšave 

Impresie mladých poľských 
a slovenských hudobníkov 

 

VŠMU Hudobno-výchovný projekt poslucháčov 
VŠMU                                                               

FaTF VŠMU Slovenský detský Oskar – Galavečer, 
vyhodnotenie celoslovenskej súťaže  

 Slovenská filharmónia Vianočné koncerty 

MŠ Jankolova, Tupolevova, Bradáčova, 
Turnianska, Holíčska 

spolupráca s MŠ, výchovné programy 



  

DK Zrkadlový háj Kultúrne programy a iná spolupráca  

Slovenská ambasáda vo Fínsku   Medzinárodný projekt v Helsinkách 

Paneurópska vysoká škola v BA Príprava celoslovenskej súťaže vo 
filmovej tvorbe žiakov ZUŠ 

Konzervatórium v BA Pravidelné spoločné koncerty 
a divadelné predstavenia 

Tanečné konzervatórium E. Jaczovej Spoločné akadémie, spoločný koncert 
a tanečné vystúpenia 

Fínske veľvyslanectvo  Medzinárodný projekt v Helsinkách 

Musica Aeterna  Musica Camerata, projekt Dni starej 
hudby – workshop a koncert,  iná 
spolupráca 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava V. Vianočný koncert  

Fínska umelecká škola Länsi-Helsinginn 
Musiikkiopisto 

Slovensko a krajina tisícich jazier 

Česká škola (bilinguálne gymnázium) spolupráca – výchovné programy  

Iuventa spolupráca – hudobné programy  

ZUŠ Rosinského Nitra Nitrianska hudobná jar – Stretnutie pri 
strunách 

Domov dôchodcov Betánia Spolupráca – koncerty 

Evanjelický kostol Petržalka Strečnianska Spolupráca – koncerty – konfirmácia a iné 
príležitosti 

OC Danubia  Spolupráca – vystúpenia žiakov 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava za školský rok 2012/2013 

 
 

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 
Mgr. Elena Bakošová – zástupkyňa riaditeľky 
 
c)Údaje o rade školského zariadenia( RŠZ): 
Členovia RŠZ pri CVČ : 
Mgr. Katarína Hanzelová delegovaná za rodičov, predseda 
Mgr.art. Emil Bartko- delegovaný za rodičov 
Mgr. Zuzana Hřivnáčová- delegovaná za pedagogických zamestnancov 
Ing. Igor Plávka- delegovaný za pedagogických zamestnancov 
Oľga Beständigová- delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
Mgr.Elena Poláková- delegovaná za zriaďovateľa 
Jozef Havrilla- delegovaný z MsZ 
Zasadnutia RŠZ a prerokované materiály v školskom  roku 2012/2013: 
V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnilo  ustanovujúce zasadanie novej Rady školského 
zariadenia pri CVČ Štefánikova 35( ďalej len RŠZ pri CVČ) dňa 26.9.2012. Na tomto 
zasadaní bola zvolená za predsedníčku Mgr. Katarína Hanzelová .  Na riadnom zasadaní 
10.10.2012 boli prerokované tieto materiály: 
Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach centra voľného času 
v školskom roku 2011/2012 
Koncepcia rozvoja CVČ na roky 2012-2014 
Plán práce na školský rok 2012/2013 
Správa o hospodárení CVČ za rok 2011 
Rozpočet na roky 2012-2014 
Informácia o pedagogicko- organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno- 
vzdelávacieho procesu CVČ a bol schválený štatút RŠZ pri CVČ. 
 
d) Iné poradné orgány  
Gremiálne porada riaditeľky CVČ sa konali podľa potreby a boli zamerané na prerokovanie 
a riešenie aktuálnych problémov a aktivít. 
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 2012/2013 

 
Počet  záujmových útvarov:79   z toho pre deti do 15 rokov :74 
Počet členov záujmových útvarov:837  z toho do 15 rokov: 704 
 

  k 15.9.2012 k 30.6.2013 

pč záujmový útvar spolu spolu 

1. Lego robotika 5 5 
2. Lego robotika 7 5 
3. Lego robotika 9 9 
4. Lego robotika 10 5 
5. Lego robotika 7 6 
6. Plast. modelári 7 7 
7. Lodní modelári 6 6 
8. Elektrotechnický I. 9 7 
9. Elektrotechnický II. 6 5 
10. Železniční mod. 5 5 
11. Počítačová grafika 5 6 
12. Zjazdové lyžovanie  27 27 
13. Posilňovňa   6 5 
14. Plávanie     16 14 
15. Pohoda a krása 11 11 
16. Pohoda a krása 9 9 
17. Fitness ženy 8 17 
18. Fit lopty&bodyforming 22 - 
19. Kung- Fu 14 14 
20. Angličtina hrou MŠ Šulekova 23 23 
21. Angličtina  hrou MŠ Šulekova 33 33 
22. Angličtina  hrou MŠ Šulekova 23 23 
23. Angličtina  hrou MŠ Šulekova 33 33 
24. Angličtina  hrou MŠ Špitálska 18 18 
25. Zábavná angličtina 5 5 

26. Angličtina pre mládež 7 5 
27. DRAMKO 8 8 
28. Dramatický  12 9 
29. Muzikál 7 11 
30. Šach 6 6 
31. Filmový krúžok - 7 
32. Machuľka MŠ Bazovského  11 11 
33. Machuľka MŠ Bazovského  9 7 
34. Machuľka MŠ Timravina 9 9 
35. Vyrob si svoj originálny šperk 7 6 
36. Maľba a kresba I.sk 7 7 
37. Šikovníček 9 10 



  

38. Keramika polročilí 7 9 
39. Machuľka MŠ Špitálska 9 9 
40. Machuľka MŠ Špitálska 9 9 
41. Učíme sa kresliť maľovať 13 14 
42. Točenie na kruhu 5 6 
43. Maľba kresba dospelí II.sk 8 - 
44. Babinec 10 7 
45. Machuľka MŠ Vazovova 8 9 
46. Machuľka MŠ Vazovova 9 8 
47. Machuľka MŠ Vazovova 9 10 
48. Machuľka MŠ Vazovova 9 13 
49. Smalt, drôt, keramika - deti 11 12 
50. Smalt, drôt, keramika – pokr. 11 9 
51. Machuľka MŠ Beskydská 12 12 
52. Bodka ŠKD 13 11 
53. Smalt, drôt, keramika - deti 15 12 
54. Vyrob si svoj originálny šperk 6 8 
55. Výtvarno-drevárska dielňa 7 - 
56. Smalt, drôt, keramika – pokr. 9 12 
57. Keramika MŠ Búdkova 28 28 
58. Výroba šperkov 9 12 
59.  Keramika pre začiatočníkov 7 11 
60. Keramika SŠ, VŠ, dospelí 15 12 
61. Keramika MŠ Šulekova  9 9 
62. Keramika MŠ Šulekova 8 8 
63. Keramika MŠ Šulekova  9 9 
64. Keramika MŠ Šulekova  8 8 
65. Machuľka MŠ Karadžičova 10 10 

66. Machuľka MŠ Karadžičova 13 13 
67. Machuľka MŠ Karadžičova 10 10 
68. Machuľka MŠ Malá 11 29 
69. Machuľka MŠ Drotárska 18 18 
70. Zoologicko-chovateľský 9 12 
71. Zoologicko-chovateľský 12 6 
72. Zoologicko-chovateľský 6 12 
73. Zoologicko-chovateľský 7 11 
74. Zoologicko-chovateľský 7 10 
75. Zoologicko-chovateľský 10 7 
76. Zoologicko-chovateľský 6 6 
77. Zoologicko-chovateľský 9 9 
78. Prírodovedný 12 10 
79. Turisticko-ochranársky 8 11 
  837 835 

 
V 2. polroku školského roka sme zaznamenali miery úbytok členov na krúžkoch, čo je 

každoročný trend. Pokles nastal  v krúžkoch výpočtovej techniky - krúžkoch legorobotiky, čo 
mohlo byť spôsobené aj väčším počtom detí na krúžkoch, alebo opakujúcim sa činnostiam na 
krúžku u detí. Napriek dobrému materiálnemu zabezpečeniu sa nám nepodarilo získať 



  

vedúceho krúžku na legorobotiku pokročilých, čo mohlo spôsobiť pokles na krúžkoch v 2. 
polroku aj z dôvodu nenaplnenia očakávaní detí alebo rodičov. Problémom bolo  získať 
naozaj odborne zdatného zamestnanca na tieto krúžky či už z radov študentov, alebo IKT 
zamestnanca, kvôli slabému finančnému ohodnoteniu. Vytvorili sme nový filmový krúžok , 
ktorý pokračuje aj v nasledujúcom školskom roku. 

 Keďže v CVČ je činnosť zameraná na využívanie voľného času, ktorý si organizuje rodič 
alebo dieťa samé , deti často menia svoje záujmy, rodičia sa buď prispôsobia, alebo hľadajú 
iné možnosti využitia času svojich detí. Z druhej strany však musíme pripustiť, že veľa detí je 
vyťažených počas celého týždňa a často majú krúžok každý deň buď v CVČ alebo ZUŠ, či 
v škole a potom niektoré záujmy vypúšťajú, lebo sú nadmerne zaťažení.  

 
b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku  

2012/2013 
 
Počet podujatí, akcií:186 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 9989, z toho účastníkov  do 15 rokov: 4275 
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. 2012/2013: 11 
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk. r. 2011/2012: 225  

   z toho účastníkov do 15 rokov : 199 
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 2012/2013 
 
V školskom roku 2012/2013 boli otvorené nové krúžky na oddelení estetiky(výroba šperkov, 
plstenie, drôt, smaltovanie), krúžok Babinec, filmový krúžok, rozšírili sme krúžky keramiky 
v MŠ o 4, 5 krúžkov &Angličtina hrou v MŠ,  vznikol ďalší krúžok Kung-Fu. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.9.2012: 
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Estetika 2 2 1 0 3 
Prírodoveda 1 1 0 0 1 
Technika a VT 1 1 1 0 1 

Spoločensko- 
vedné a KUČ 

1 1  0 4 

Telovýchova a 
pohybové 

1 1 1 0 1 



  

 
V školskom roku 2012/2013 mierne stúpol počet externých pedagogických zamestnancov 
z radov študentov z dôvodu väčšieho počtu krúžkov otvorených oproti predchádzajúcemu 
školskému roku a často prekrývajúcimi sa s časmi vedenia krúžkov internými zamestnancami. 
Počet interných zamestnancov sa oproti minulému roku nezmenil. 
 
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 0 1  
aktualizačné     
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné     
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

1 0 0  

 
V rámci Plánu kontinuálneho vzdelávania  zástupkyňa riaditeľky bola prihlásená na prípravu 
vedúcich pedagogických zamestnancov v MPCMB, ktoré neukončila. Od 1.9.2012 bol prijatý 
absolvent SŠ , ktorý začal adaptačné vzdelávanie od januára 2013. Uvádzajúcim pedagógom 
je  riaditeľka CVČ.  
 
Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov CVČ 
 V rámci súťaže, ktorú organizoval ÚĽUV získala naša interná zamestnankyňa Mgr. Lenka 
Lesňáková ocenenie pre pedagóga za prípravu detí a ich prác . 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.9.2012 
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V školskom roku 2012/2013 klesol počet nepedagogických externých zamestnancov 
o jedného z dôvodu nenaplnenia a neotvorenia krúžku. 
 
IV. Aktivity CV Č 



  

 
Významné  aktivity, ktoré organizovalo CVČ  
  
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Vianočná tvorivá dielňa 100 Vyrobiť si vianočné dekorácie a získať  odmenu. 
Propagácia centra. Spolupráca s rodičmi. 

Šachový turnaj pre SŠ 
9.ročník 

18 Rozvíjať u študentov schopnosti v šachu, rozvíjať 
spoluprácu so strednými školami. 

Alternatívna výučba VV 940 
 

Vyskúšať si drôtovanie, modelovanie z hliny, točenie 
na kruhu a tvorba buttoniek v rámci vyučovania VV 
a oboznámiť sa s činnosťou CVČ. 

Alternatívna výučba 
prírodovedy 

803 Získať poznatky zo života živočíchov a rastlín 
a oboznámiť sa s činnosťou prírodovedného oddelenia. 

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- 
3.ročník 
 

200 Motivovať školy k súťaživosti. 

Veľkonočná tvorivá dielňa 80 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. 

50 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 78 Záverečné zábavno- športové popoludnie k ukončeniu 
krúžkovej činnosti. Poďakovať za účasť na krúžkoch 
formou súťaží a odmien. 

Turistická víkendovka 
1 x za mesiac 

321 
 

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 

417 Oboznámiť deti s činnosťou prírodovedného 
oddelenia. 

Originálne výtvarné dielne 136 
 

Zapojiť detí do tvorivej činnosti- výroba  vlastného 
výrobku. 

 
 
Významné aktivity, do ktorých sa CVČ zapojilo  
 
Názov aktivity CVČ Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 



  

Bratislava pre všetkých 330 Propagácia činnosti centra s možnosťou získať nových 
členov. 

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 

 
Projekty 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 Buttonmánia-výroba 
odznakov  

Podporiť centrum voľného času 
a jeho tvorivé  dielne 
zabezpečením materiálneho 
vybavenia pre nové techniky. 
CS: 6-18 rokov 

Október 2012- 
máj 2013 

Magistrát hl. mesta SR Letná prázdninová 
činnosť v CVČ 2013 
„Prázdniny bez kľúčika 
na krku“ 

Umožniť deťom z rôznych 
sociálnych skupín tráviť 
zmysluplne prázdniny 
v Bratislave 
CS: 7-15 rokov 

Február- 
august  2013 

    

Magistrát hl. mesta SR Vyrob si svoj originál 
„ Maľovanie na hodváb“ 

Zabezpečiť materiálne 
vybavenie na nové techniky pre 
tvorivé dielne v CVČ 
CS: 6-30 rokov 

Október 2012- 
máj 2013 

Centrum pre filantropiu 
 
Ekopolis 

na zveľadenie dvora za 
CVČ – vysadenie 
bylinkovej špirály, 
osadenie lavičiek, 
revitalizáciu trávnika 
a pod. 
 

Podporiť enviromentálnu výchovu 
v CVČ, zveľadiť priestory na 
činnosť CVČ 
 
CS: žiaci ZŠ 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  z 3 
grantov 2930 €. 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, podporilo náš grant Buttonmánia kúpou stroja na výrobu odznakov 
a zrkadielok, prispelo na celocentrálne podujatia Vianočná, Veľkonočná dielňa, Krúžková 
bodka, Regata Istropolitana . 
 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 2012 
 

� Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 152 400 € 
� Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 29969€ + leto 11 158€ 
� Dotácia mesta na 1 účastníka v CVČ v roku 2012: 185,40€ 
� Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 649€ € boli použité na 

úhradu energií.  
� Finančné prostriedky získané od OZ : 2% 2049 €, z grantov 2330 €  
� Iné finančné prostriedky: Správa o hospodárení za rok 2012 

 
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 2012/ 2013: 
 
Cieľ: Rozvíjať tvorivé schopnosti členov záujmových krúžkov  
Úloha č.1  : - Otvoriť nové krúžky výtvarnej výchovy- výroba šperkov, odznakov. 
Úloha bola splnená, v tomto školskom roku boli použité na krúžkoch nové techniky: výroba 
buttoniek- odznakov a zrkadielok, krakelovanie, šperk z textílií, otvorenie drevárskeho 
krúžku. 
Úloha č.2 Zorganizovať tradi čné, resp. netradičné celocentrálne podujatia na 
zviditeľnenie CVČ 
Zorganizovali sme tradičné podujatia: Vianočná dielňa, Veľkonočná dielňa, Krúžková bodka, 
Slávnostné vyhodnotenie olympiád a postupových a športových súťaží 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.  
 
Cieľ: Rozvinúť bohatú záujmovú činnosť v čase školských prázdnin 
V tomto školskom roku sme uskutočnili denné letné tábory v mesiaci júl-august ( 10 turnusov 
– 199 detí). Program táborov sme obohatili o výlety mimo Bratislavy, ktoré finančne podporil 
získaný grant Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
Cieľ: Posilniť kvalitu práce pedagogických zamestnancov a vytvárať podmienky pre 
účasť na kontinuálnom vzdelávaní. 



  

Úloha sa plní priebežne. V tomto školskom roku sa kontinuálneho vzdelávania nezúčastnil 
nikto z pedagogických zamestnancov. Začalo Adaptačné vzdelávanie začínajúceho PZ Filipa 
Luknára. 
Cieľ: Rozšíriť a skvalitniť priestorové možnosti a vybavenie CVČ 
Úlohou je navrhnúť a zrealizovať využitie dvora CVČ. V roku 2012/2013 boli podané dva 
granty na zveľadenie dvora CVČ ( Centrum pre filantropiu a Ekopolis), neboli však 
schválené. 
Cieľ: Efektívne nakladať s majetkom mesta v správe CVČ 
V školskom roku 2012/2013 sa nepodarilo postúpiť ďalej s rekonštrukciou budovy 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  
 
Dobré výsledky a silné stránky CVČ 
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. 
V tomto školskom roku sme prihlásili členov krúžku Keramika, smalt, drôt pod vedením 
Lenky Lesňákovej na súťaž so svojimi prácami, vytvorenými na krúžku, ktorú organizuje 
ÚĽUV V krajine remesiel. Získali sme 2.miesto za prácu Žofie Mičíkovej v oblasti Noty pre 
drôty a 3 uznania pre Anku Mičíkovú, Maxima Máčaja a Mateja Zvala. Gratulujeme im 
a poďakovanie patrí aj vedúcej krúžku za výborný výber prác a prípravu. 
 
 Veľmi obľúbená sa stala aj alternatívna výučba prírodovedy zameraná na živočíchy 
a botaniku pre triedne kolektívy ZŠ i  ŠKD.  
V školskom roku 2012/2013 prešlo alternatívnou výučbou 1743 detí za čo patrí poďakovanie 
vychovávateľkám oddelenia estetiky Zuzane Hřivnáčovej a Lenke Lesňákovej a oddelenia 
prírodovedy Agnese Knezlovej. 
 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 
na fit lopte a bodyforming, ako aj Pohoda a krása. 
 Na oddelení estetiky sa s  veľkým záujmom  stretli Originálne sobotné tvorivé dielne 
podporené z grantu PPP a voľný čas hlavného mesta SR Bratislavy výroba buttoniek, 
maľovanie na hodváb. Tu si mohli účastníci vyrobiť svoj vlastný originálny výrobok 
maľovanú hodvábnu taštičku, šál, alebo šatku a vyrobiť si odznaky a zrkadielka s vlastnou 
tvorbou. Na týchto dielňach sa zúčastnilo 138 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. 
 Medzi silné stránky CVČ patrí jeho prezentácia na verejnosti organizovaním veľkých 
podujatí- Slávnostné vyhodnotenie obvodných súťaží v  Zrkadlovej sále Primaciálneho 
paláca, kde zároveň oceňuje najúspešnejšiu školu Putovným pohárom CVČ za účasti 
známych osobností(v tomto roku hokejový reprezentant Jaro Janus, krasokorčuliarska legenda 



  

trénerka pani Hilda Múdra) , ďalej organizovanie kultúrneho programu a tvorivej výtvarnej 
dielne počas Dňa otvorených dverí prezidenta SR, CVČ je spoluorganizátorom 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 bol predsedom komisie herec 
Peter Rúfus), OK Biologickej olympiády kat.E a F. Našou silnou stránkou sú aj tradičné  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. 
 
Slabé stránky a príležitosti CVČ 
CVČ chýba 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.  

Ďalším minuloročným opatrením bolo zefektívniť víkendové aktivity, čo sa nám 
podarilo lepšou propagáciou a zavedením pravidelnej sobotnej dielne a zatraktívnenie novými 
zaujímavými technikami.  

Ako príležitosti sme využili 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. 

 
Návrhy opatrení  
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 bojujeme o priazeň detí, 
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 
zabezpečiť kvalitné podmienky na zmysluplné využívanie voľného času podľa predstavy 
dieťaťa a aj rodiča. 
Úloha: vytvoriť nové zaujímavé krúžky pre menšie deti - predškolákov 
T: školský rok 2013/2014                                             Z: vedenie CVČ a PZ 
Zmena legislatívy k elokovaným pracoviskám 
 

V tomto školskom roku vstúpila do platnosti novela školského zákona(zákonom 
č.324/2012 Z.z. a novelou zákona o štátnej správe a školskej samospráve (zákonom 
č.325/2012 Z.z.), ktorou sa všetky detašované pracoviská zjednotili do terminológie 
elokované pracovisko, zriaďovanie ktorého schvaľuje MŠŠVaV a obsahuje nemalé množstvo 
príslušných materiálov potrebných na schválenie. Keďže aj naše centrum malo viacej 
detašovaných pracovísk hlavne v materských školách, nie všetci zriaďovatelia, či riaditelia 
zariadení boli ochotní podstúpiť kolotoč vybavovania od hygienikov, hasičov, inšpektorát 
práce a pod., preto radšej zrušili s nami na ďalší školský rok spoluprácu. Prišli sme tak 
o predpokladaný počet 100 detí , čo nie je možné nahradiť hneď v nasledujúcom školskom 
roku novými krúžkami. Budeme preto musieť hľadať nové možnosti, aby sme tento stav 
skorigovali. 



  

XI. Ďalšie informácie o CVČ 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ 

 
CVČ v zmysle príslušných zákonov pred konaním prázdninovej činnosti žiada o povolenie na 
uskutočnenie tábora RÚVZ. 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, ale podarilo sa 
nám vymeniť osvetlenie v najviac zaťažených miestnostiach na prízemí v keramike, 
v kancelárii pokladníčky, riaditeľky, ekonómky, v miestnosti prírodovedy a na vrátnici.   
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 2012/2013 financie v hodnote 
2330 € 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, občianskymi 
 združeniami a nadáciami 
CVČ spolupracuje s viacerými organizáciami: 
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. 
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. 
 
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, športu a mládeže. 
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 šachového 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 s MÚ MČ Staré Mesto oddelením školstva – prizývanie na aktív riaditeľov ZŠ, 
poskytnutie priestorov Zichyho paláca na slávnostné oceňovanie víťazov súťaží .Riaditeľka 
CVČ sa zúčastnila Pasovačky prvákov na Hviezdoslavovom nám., Dňa učiteľov a oceňovania 
žiakov Staromestské talenty. 
Podporovatelia CVČ: 
Chipita Slovakia a.s – poskytuje svoje výrobky na podujatia CVČ, 
Signet plus Senec a ADP sieťotlač Bratislava – poskytli darčekové taštičky pre deti. 
Srcco – poskytli taštičky na Krúžkovú bodku. 
 
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.). 
Rada by som opäť 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. Osobitné poďakovanie patrí všetkým interným pedagogickým a nepedagogickým 
zamestnancom ako aj externým zamestnancom, ktorí počas letnej činnosti aj pri 
neznesiteľných horúčavách obetavo pracujú v denných letných táboroch s deťmi, aby tak 
vyšli v ústrety rodičom počas letných prázdnin. 

 



  

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Centra voľného času Kulíškova 6, Bratislava za školský rok 2012/2013 
 
 
I. Základné informácie o Centre voľného času Kulíškova 6  
 
Identifikačné 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. Róbert Jedlička – zástupca riaditeľky 
Mgr. Zuzana Hudecová – vedúca oddelenia záujmových činností do 30. 6. 2013 
 
Údaje o rade CVČ 
Členovia RŠZ: 
Mgr. Zuzana Hudecová – za pedagogických zamestnancov, predseda 
Ing. Katarína Muráriková – za nepedagogických zamestnancov, člen 
Ing. Erika Pisarčíková – na zriaďovateľa, tajomníčka 
Mgr. art. Viktória Šoltisová – za pedagogických zamestnancov, člen 
Ing. Dušan Pekár – starosta Mestskej časti Ružinov, člen 
Katarína Trnovská – za rodičov, člen 
Ing. Miloš Valovič – za rodičov, člen 
 
Zasadnutia RŠZ a základné témy rokovaní: 
 
9.12. 2012 – Program: 
Prerokovanie plánu práce na školský rok 2012/13 
Správa o činnosti za rok 2011/12 
Rôzne  
 
12. 12. 2012 – Ustanovujúce zasadnutie RŠZ 
Program:  
Predstavenie členov RŠZ 
Informácia o priebehu volieb členov  rady CVČ  a o delegovaných členoch RŠZ 
Voľba predsedu a podpredsedu RŠZ 
Rôzne 
 
Iné poradné orgány 



  

 
Zasadnutia pedagogickej rady a základné témy rokovaní: 
6. 9. 2012 Príprava plánu práce CVČ, tvorba výchovno-vzdelávacích plánov ZÚ, 
propagácia záujmových útvarov 
17. 9. 2012 organizačné pokyny  v novom šk. roku, Plán práce na školský rok 2012/13, 
Správa o VVČ za rok 2010/11 a Správa o hospodárení  za rok 2010, Stav prihlásených členov 
v ZÚ,   
3. 10. 2012 Správa o VVČ za rok 2010/11, Plán práce na školský rok 2012/13, Kontrola 
naplnenosti ZÚ, platieb a triednych kníh, priebeh adaptačného vzdelávania, predmetové 
súťaže a olympiády a športové súťaže na rok 2012/13, nepravidelná činnosť CVČ na rok 
2012/13 
7. 11. 2012 Voľba 2 zástupcov do Rady CVČ, Kontrola plnenia plánu práce, kontrola 
pedagogickej agendy a termínov, kontrola nepravidelnej činnosti 
5. 12. 2012 Kontrola plnenia plánu práce – nepravidelná činnosť CVČ, nové záujmové 
útvary, záujmové útvary pre ŠKD a MŠ, propagácia centra 
9. 1. 2013 Vyberanie školného na II. polrok, príprava 2. polroka, kontrola plnenia plánu 
práce, pripravované podujatia CVČ, propagácia CVČ, súťaže KŠÚ 
6. 2. 2013     Kontrola plánu práce – pravidelná a nepravidelná činnosť, nové ZÚ, obvodné 
predmetové súťaže a olympiády a športové súťaže, platby na druhý polrok 
6. 3. 2013  Informácie zo školskej legislatívy, organizačné pokyny pre PZ, príprava 
prázdninovej činnosti CVČ  
14. 5. 2013 Príprava letnej činnosti centra, informácia o predmetových súťažiach a 
olympiádach v II. obvode – príprava, realizácia, priebeh a problémy, pripravovaná 
nepravidelná činnosť, ukončenie pravidelnej činnosti, finančná situácia CVČ, rôzne 
12. 6. 2013 Hodnotenie školského roka 2012/13, príprava letnej činnosti, plán dovoleniek 
zamestnancov, kontinuálne vzdelávanie, archivácia  
 
Údaje o žiakoch/deťoch ŠZ 
 
a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2012/2013 
Počet záujmových útvarov: 28, z toho pre deti do 15 rokov: 18 
Počet členov záujmových útvarov: 310 z toho do 15 rokov: 193 
 
Zoznam záujmových útvarov Počet členov 

Hudobná dielňa 15 

Magic Time – angl. pre najmenších 3 

Stolný tenis I. 7 

Stolný tenis II. 10 

Šachový krúžok I. - Kulíškova 14 

Šachový krúžok II. - Doprastav 15 

Karate 16 

Šport hrou I. 22 

Šport hrou II. 11 

Železniční modelári 16 

Hip hop 7 



  

Návrhárka 7 

Zvonček – pohybová príprava pre deti 6 

Keramika – drôt  I. pre deti 12 

Keramika  – drôt  II. pre deti 5 

Bodka 8 

Machuľka 11 

Ateliérik – výtvarný krúžok 8 

Anglická konverzácia – Pohoda 7 

Cvičenie ženy I. (nad 18 rokov) 14 

Cvičenie ženy II.  (nad 18 rokov) 14 

Step aerobic  17 

Stolný tenis III.-dosp. 2 

Art klub 21 

Keramika – drôt dospelí  (nad 15 rokov) 12 

Joga 15 

Cvič.- fit.lopty 9 

Posilňovňa 6 

SPOLU 310 
 
b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2012/13 
Počet podujatí a  akcií: 131 (z toho 24 súťaže) 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 3.603, z toho účastníkov do 15 rokov: 3.471 
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 7 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 111 z toho do 15 rokov: 111 
Počet organizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. roku 2012/13: 6 
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk. roku 2011/12: 106 
z toho účastníkov do 15 rokov: 106 
  
c) Novozaložené oddelenia a záujmové útvary v školskom roku 2012/2013 
 Medzi nové záujmové útvary patria v šk. roku 2012/13: Hudobná dielňa, Magic Time 
– angl.pre najmenších, Stolný tenis II., Cvičenie na fit loptách, Hobby klub, pre ŠKD Poznaj  
   svoje mesto, Dopraváčik, Záchranár 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  
 
Pedagogickí zamestnanci k 30. 6. 2013: 
 
Oddelenie záujmových činností 

Fyzický počet PZ k 31.12. 2012 7 
Fyzický počet PZ k 30.6. 2013 5 
Počet tých, ktorí mali nižšiu vyučovaciu povinnosť 1 
Počet tých, ktorí mali vyššiu vyučovaciu povinnosť 0 



  

Počet PZ, ktorí pracujú na DVP alebo DPČ 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 zač. zam. 
ukončil PP) 

0 áno 9.7. 2012 

Vzdelávanie vedúcich 
pedag. zamestnancov 

2 0 áno 12. 10.2011 
9.12.  2011 

 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6. 2013: 
Fyzický počet nepedag. zamestnancov 7 

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

6 

Počet NZ, ktorí pracovali na kratší prac. úväzok ako je základný úväzok 3 

Počet NZ, ktorí pracovali na vyšší prac. úväzok ako je základný úväzok 0 

Počet NZ, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce alebo činnosti 1 
 
 
Aktivity CVČ 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ 

Názov aktivity  Počet 
účastní-
kov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos   

Keramika  
pre SZŠ Záhradnícka 
12.10 - 9.11. 2012 
(4 x) 

52 Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov strednej 
školy so základnými technikami  pri práci s 
modelárskou hlinou a podporiť vlastnú tvorivosť 
výrobou vlastnej keramiky. 

  

I. stretnutie detského 
parlamentu v CVČ  
8. 11. 2012 

24 Prvého stretnutia detského parlamentu sa 
zúčastnili zástupcovia z 12 škôl. Cieľom 
stretnutia bolo navrhnúť plán aktivít na školský 
rok 2012/13 a  vytvoriť vzájomnú komunikačnú 
sieť. 

  

Hobby klub: 
Vianočné dekorácie 
7. 12. 2012 

10 Cieľom podujatia bolo podporiť predvianočnú 
náladu v CVČ formou tematickej tvorivej dielne. 

  



  

II. stretnutie detského 
parlamentu v CVČ 
11. 12. 2012 

15 Cieľom stretnutia bol návrh ústredných tém na 
rokovania RDP, plánovaných aktivít, ako aj 
správa zo zasadnutia mestského parlamentu. 

  

Vianočný deň v CVČ 
19. 12. 2012 

40 
(odhad) 

Cieľom podujatia bolo podporiť predvianočnú 
náladu v CVČ. Deti CVČ pripravili malé darčeky 
pre rodičov z keramiky.  

  

Čarovné korálky a zázračná 
stavebnica v CVČ 
21. 2. 2013  
  

18 Cieľom podujatia bolo vytvoriť pre  školy 
zaujímavý súťažný program  a podporiť tým 
tvorivosť detí mladšieho školského veku. Do 
súťaže sa zapojili 4 školy: ZŠ Žitavská, ZŠ 
Vrútocká, ZŠ Bieloruská a ZŠ Biskupická. 

  

Dunajský pohár –súťaž v 
hraní spoločenskej hry 
Osadníci z Katanu 
2. 3. 2013 

54 Cieľom podujatia bolo podporiť záujem 
verejnosti o moderné spoločenské hry a vytvoriť 
tak predpoklad k sérii kvalifikačných turnajov v 
rámci majstrovstiev Slovenska.  

  

Jarný denný tábor 
kreatívno-športový 
4.-8. 3. 2013 

5 Cieľom denného jarného tábora bolo zabezpečiť 
pestrý a zaujímavý  program pre deti v čase 
jarných prázdnin. Tábor prebehol k spokojnosti 
detí aj ich rodičov. 

  

Hobby klub – Veľkonočné 
tvorenie 
22. 3. 2013 

6 Cieľom podujatia bolo podporiť predveľkonočnú 
náladu v CVČ formou tematickej tvorivej dielne. 

  

III. stretnutie detského 
parlamentu v NRSR 
5. 4. 2013 

13 Cieľom stretnutia bola prehliadka 
reprezentačných priestorov Bratislavského hradu 
doplnená o výklad a sprievod vedúceho 
historickej sekcie na Bratislavskom hrade, 
návšteva parlamentného klubu a diskusia s 
poslancami p. Viskupičom a p. Škripekom. 

  

Maľovačky – výtvarná súťaž 
CVČ pre deti 2. 
bratislavského obvodu 
vyhodnotenie súťaže:  
15. 4. 2013 

106 Výtvarnej súťaže sa zúčastnili deti  zo 7 škôl 
druhého bratislavského obvodu. 
Vyhodnotenie: 
1. ročník: 
1. miesto – Zeman Šimon 
2. miesto – Martin Janči 
3. miesto – Denisa Cainarová 
2. ročník: 
1. miesto – Lívia Ondreičková 
2. miesto – Veronika Molnárová 
3. miesto – Olívia Kelemenová 
3. ročník: 
1. miesto – Viktória Tóthová 
2. miesto – Petra Prilerová 
3. miesto – Kristína Potherová, Gréta Gáliková 

  

Hobby klub – Bižutéria 
19. 4. 2013 

5 Cieľom podujatia bolo podporiť tvorivosť detí 
formou tematickej tvorivej dielne. 

  

Hobby klub - Keramika 7 Cieľom podujatia bolo podporiť tvorivosť detí   



  

26. 4. 2013 formou tematickej tvorivej dielne. 

Hobby klub - Keramika 
10. 5. 2013 

5 Cieľom podujatia bolo podporiť tvorivosť detí 
formou tematickej tvorivej dielne. 

  

Art et musica 2013 
19. 6. 2013 

60 
(odhad) 

Cieľom bolo prezentovať činnosť Centra voľného 
času a výtvarného Art klubu na verejnosti. 
Súčasťou prezentačnej akcie bola výstava 
umeleckých prác účastníkov výtvarných krúžkov 
CVČ a koncert žiakov ZUŠ M. Ruppeldta 

  

Turisticko - športový letný 
pobytový tábor v Repišti 
8. 7. - 12. 7. 2013 

11 Cieľom turisticko-športového tábora boli 
turisticko-rekreačné aktivity, zamerané na šport a 
oddych. 

  

Denný letný tábor – 1. turnus 
15. 7. - 19. 7.2013 

23 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 – 2. turnus 
22. 7. - 26. 7. 2013 

21 Cieľom denného letného tábora - „tvorivo-
športový“ 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 
29. 7. - 2. 8. 2013 

19 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 
5. 8. - 9. 8. 2013 

21 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. 

  

Výtvarno-turistický pobytový 
tábor v Belušských Slatinách 
12. 8. - 17. 8. 2013 

11  Cieľom výtvano-turistického letného pobytového 
tábora  bolo umožniť záujemcom o maľovanie  
naučiť sa zaujímavé výtvarné techniky a maľovať 
prírodu. Súčasťou tábora boli aj turisticko-
rekreačné aktivity, zamerané na šport a oddych.  

  

 
Aktivity pre ŠKD  a MŠ: 
Názov aktivity pre ZŠ Počet 

účastníkov 
spolu 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Šikovníček :  
SŠ Novohradská 
8.10. - 3.6.  
(26 x) 
ZŠ Podzáhradná 
10.10. - 9.1. 
(3 x) 
ZŠ Kulíškova 
15.10. - 10. 12. 

 
270 
 
 
55 
 
 
64 
 

Cieľom  aktivity je spestrenie výtvarných aktivít v 
školských kluboch. Klubom ponúkame rôzne 
tvorivé techniky a tiež techniky, s ktorými sa deti 
v bežnej školskej praxi nemôžu stretnúť (napr. 
práca s hlinou, glazovanie, drôt). Cieľ bol 
splnený, tešíme sa záujmu škôl o túto aktivitu. 
Týmto spôsobom sa podieľame na dobrej 
spolupráci so ZŠ, čo je pre nás prínosom.  
  



  

(4 x) 
ZŠ Vrútocká 
29.11.- 15. 4. 
(7 x) 
ZŠ Železničná 
21.3. 

 
86 
 
 
24 

Záchranár:  
SŠ Novohradská : 
3.10. - 22. 5. 
(9 x) 
ZŠ Podzáhradná 
12.12. 
ZŠ Železničná 
1.3. 

 
155 
 
 
29 
 
18 

Cieľom  aktivity je spestrenie  aktivít v školských 
kluboch a oboznámenie detí s prvou pomocou. 
Týmto spôsobom sa podieľame na dobrej 
spolupráci so ZŠ.  
 

Dopraváčik 
SŠ Novohradská 
18.10. - 31.5. 
(6 x) 
ZŠ Vrútocká 
28.11. - 11. 4. 
(2x) 
ZŠ Železničná 
21.2. - 16.5. (5 x) 

 
96 
 
 
30 
 
 
88 

Cieľom  aktivity je spestrenie  aktivít v školských 
kluboch a oboznámenie detí s dopravnou 
výchovou, zážitkovou formou. Týmto spôsobom 
sa podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 

Poznaj svoje mesto 
SŠ Novohradská 
12.10. - 17. 5. (3 x) 
 
ZŠ Ostredková 
26.10. 

 
33 
 
 
14 

Cieľom  aktivity je spestrenie  možností v 
školských kluboch a oboznámenie detí, 
zážitkovou formou so zaujímavosťami mesta. 
Týmto spôsobom sa podieľame na dobrej 
spolupráci so ZŠ. 

Názov aktivity pre MŠ Počet 
účastní- 
kov spolu 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Dielnička: 
MŠ Rádiová: 
19.10. - 14. 12.  
(5 x) 
MŠ Gemerská: 
26.10. - 24. 5. 
(5 x) 
MŠ Miletičova: 
1.3. - 3.5. 
(5 x) 

 
97 
 
 
87 
 
 
129 

Cieľom  aktivity je spestrenie  tvorivých možností 
v materských školách. Škôlkam ponúkame rôzne 
tvorivé techniky a tiež techniky, s ktorými sa deti 
v bežnej praxi nemôžu stretnúť (napr. práca s 
hlinou, glazovanie, drôt).Týmto spôsobom sa 
podieľame na dobrej spolupráci s MŠ. 

Záchranár 
MŠ Tekovská 
16.11. 

 
 
33 

Cieľom  aktivity je spestrenie  aktivít v 
materských školách a oboznámenie detí s prvou 
pomocou.  

Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo: 
 



  

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Cezpoľný beh 
26. 9. 2012 

18 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Železničná 
 
Výsledky: 
kategória – chlapci/jednotlivci 
1. patrik Cséfalvay – ZŠ Železničná 
2. Adam Duffek – ZŠ Drieňová 
3. Dávid Hrnčár – ZŠ Drieňová 
 
kategória chlapci/družstvá 
1. ZŠ Drieňová 
2. ZŠ Železničná 
3. SŠ Novohradská 
 
kategória – dievčatá/jednotlivci 
1. Linda Lomjanská – ZŠ Železničná 
2. Lucia Krupčiaková – ZŠ Drieňová 
3. Karolína Selnekovičová – ZŠ Železničná 
 
kategória – dievčatá/družstvá 
1. ZŠ Železničná 
2. ZŠ Drieňová 
3. SŠ Novohradská 
 

Obvodné kolo Bratislava II. v 
šachu žiakov 
12. 10. 2012 

24 Organizátorom súťaže bol Bratislavský šachový 
zväz a spoluusporiadateľom CVČ Kulíškova.  

Tvorivé dielne: Seniori a juniori 
Justiho sieň, Primaciálny palác 
24. 10. 2012 

30 
(odhad) 

Aktivita sa uskutočnila pri príležitosti 5. ročníka 
festivalu seniorov v rámci Európskeho roka 
aktívneho stárnutia a solidarity medzi 
generáciami. Pre seniorov Bratislavy CVČ 
pripravilo tvorivé dielne s výtvarnou tematikou. 

Hádzaná 
kategória – chlapci 
6. 11. 2012 

48 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 Ostredková 

Šachový turnaj začiatočníkov, 
7. 11. 2012 

2 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja  
začiatočníkov v šachu. Matej Deraj z CVČ 



  

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Kulíškova sa umiestnil na 11 mieste. 

Stolný tenis 
29. 11. 2012 

18 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Železničná 
Výsledky: 
kategória – chlapci 
1. SG Bajkalská 
2. ZŠ Podzáhradná 
3. ZŠ Železničná 
kategória – dievčatá 
1. ZŠ Podzáhradná 
2. ZŠ Železničná A 
3. ZŠ Železničná B 

Tvorivé vianočné dielne 
v Justiho sieni 
9. 12. 2012 

60 
(odhad) 

Cieľom aktivity bolo realizovať vianočné tvorivé 
dielne pre bratislavskú verejnosť.  Deti z CVČ sa  
tiež aktívne podielali na tvorivých dielňach. 

Olympiáda zo slovenského  
jazyka, 5. ročník  
13. 12. 2012 
 

15 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Borodáčova. 
Výsledky: 
Kategória C 
 1. Barbora Mináriková – ZŠ Kulíškova 
 2. Martina Mrkvicová – ZŠ Drieňová 
3. Petra Moťovská – ZŠ Ostredková  

Turnaj začiatočníkov v šachu 
9. 1. 2013 

4 Do turnaja začiatočníkov v šachu sa zapojili 4 
hráči za CVČ, ktorí sa umiestnili na popredných 
miestach vďaka externému zamestnancovi CVČ 
B. Rintelovi  

Olympiáda v anglickom jazyku 
23. ročník  
17. 1. 2013 

28 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Rajčianska.  
Výsledky: 
A1 
1. Richard Oravkin – SG Bajkalská 
2. Samuel Polakovič – SŠ Novohradská 
3. Chiara Tereková – SŠ Metodova 
A2 
1. Nela Kolčáková – SŠ Novohradská 
2. Michal Čermák – SG Bajkalská 
3. Šimon Gabaj – ZŠ Rajčianska  



  

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Matematická olympiáda, 
62.ročník  kat. Z5, Z9    
23. 1. 2013 
 

131 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Borodáčova 
Výsledky: 
Kategória Z5 
1. Miroslav Molnár – ZŠ Borodáčova 
1. Terézia Gurová – SŠ Bachova 
1. Jakub Čupka – ZŠ Mierová  
Kategória Z9 
1. Juraj Halabrin – SŠ Novohradská 
2. Samuel Karaba – SŠ Novohradská 
2. Katarína Adamčíková – ZŠ Mierová 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
23. ročník, kategória 1A, 1B 
24. 1. 2013 

13 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Bieloruská 
Výsledky: 
1A 
Veronika Ščepánová – G Metodova 
Ondrej Zeleník - ZŠ Nevädzová 
Ervín Cutlac – ZŠ Medzilaborecká 
1B 
Lucia Krupčiaková – ZŠ Drieňová 
Tamara Masarovičová – G Metodova 
Alexandra Sabová – ZŠ Nevädzová 

Šaliansky Maťko 
20. ročník, kategórie I, II, III 
30. 1. 2013 

20 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Železničná. 
Výsledky: 
Kategória I. 
Maximilián Macháček – ZŠ Železničná 
Miroslava Rovňáková – ZŠ Drieňová 
Damia Isabel Jakusová – ZŠ Bieloruská 
Kategória II. 
Michaela Lučanová – ZŠ Železničná 
Dominik Demjanovič – ZŠ Podzáhradná 
Michaela Čekváriová – ZŠ Drieňová 
Kategória III. 
Veronika Kružliaková – ZŠ Ostredková 
Petra Filipovičová – G Hronská 
Natália Remayová – G Metodova 
 



  

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Dejepisná olympiáda 
5.ročník, kategórie C, D, E, F 
5. 2. 2013 

52 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. Helena Halpertová – ZŠ Vrútocká 
2. Erik Moravec – GLN Tomášikova 
3. Katarína Adamčíková – ZŠ Mierová 
kategória D 
1. Simona Póorová – GLN Tomášikova 
2. Dávid Kováč – ZŠ Mierová 
3. Filip podolský – ZŠ Mierová 
kategória E 
1. Matej Deraj – ZŠ Žitavská 
2. Andrea Markúseková – ZŠ Mierová 
3.Patrik Rybnikár – SŠ Bachova 
kategória F 
1. Michal Kajan – SG Bajkalská 
2. Viktória Širková – ZŠ Vrútocká 
3. Samuel Szalma – GLN Tomášikova 

Geografická olympiáda 
41. ročník, kategórie E, F, G, H, 
I 
7. 2. 2013 

133 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Mierová 
Výsledky: 
kategória E 
1. Paulína Curillová – ZŠ Mierová 
2. Martina Mrkvicová – ZŠ Drieňová 
3. Patrik Wolf – ZŠ rajčianska 
kategória F 
1. Dávid Kováč – ZŠ Mierová 
2. Samuel Karaba – SŠ Novohradská 
3. Samuel Záhorčák – SŠ Bachova 
kategória G 
1. Noemi Bereczová – ZŠ Mierová 
2. Matej Deraj – ZŠ Žitavská 
3. Albertina Clara Začková – ZŠ Mierová 
kategória H 
1. Matej Tomana – SŠ Bachova 
2. Zuzana Lujza Chválová – GLN Tomášikova 
3. Samuel Szalma – GLN Tomášikova 
kategória I 
1. Adriana Timková – ZŠ Mierová 
2. Liana Karabová – ZŠ Rajčianska 
3. Jakub Čupka - ZŠ Mierová 



  

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

 

Basketbal  
19. 2. 2013, 21. 2. 2013 

52 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Kulíškova 
Výsledky: 
kategória – dievčatá 
1. GLN Tomášikova 
2. ZŠ Kulíškova A 
3. ZŠ Kulíškova B 
kategória – chlapci 
1.ZŠ Kulíškova 
2. ZŠ Ostredková 
3. ZŠ Drieňová 

Biologická olympiáda 
47. ročník 
kategória C – 6. 2. 2013 
kategória D – 15. 5. 2013 
kategória E – 16. 4. 2013 
 

26 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Mierová 
Výsledky: 
kategória C – teoreticko-praktická časť 
1. Katarína Adamčíková – ZŠ Mierová 
2. Martin Šulek – ZŠ Podzáhradná 
3. Viktória Pilipová – ZŠ Vrútocká 
kategória C – projektová časť 
1. Emma Košťálová – ZŠ Mierová 
2. Adam Korosi – ZŠ Podzáhradná 
3. Barbora Kanávorová – ZŠ Podzáhradná 
kategória D – teoreticko-praktická časť 
1. Šimona Orosová – ZŠ Ostredková 
2. Noemi Bereczová – ZŠ Mierová 
3. Alexander Duchoň – ZŠ Ostredková 
kategória D – projektová časť 
1. Michaela Šuchterová – ZŠ Podzáhradná 
2. Patrícia Fulleová – ZŠ Vrútocká 
3. Alexandra Janatová – ZŠ Vrútocká 
kategória E 
botanika 
1. Alexa Džino – ZŠ Medzilaborecká 
2. Nikol Pisoňová – ZŠ Medzilaborecká 
geológia 
Kristína Macháleková – ZŠ Rajčianska 
 

Fyzikálna olympiáda 
54. ročník, kategórie E, F 
11. 3. 2013 

23 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so SŠ 



  

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

 Bachova 
 
 
Výsledky: 
kategória E 
1. Juraj Halabrin – SŠ Novohradská 
2. Andrea Černíková – SŠ Novohradská 
3. Martin Osvald – SŠ Novohradská 
kategória F 
1. Samuel Karaba – SŠ Novohradská 
2. Martina Tureničová – SŠ Novohradská 
3. Magdaléna Šolcová – SŠ Bachova 

Chemická olympiáda 
49. ročník, kategória Dz 
15. 3. 2013 

15 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Podzáhradná 
Výsledky: 
1. Jakub Petrus – ZŠ Borodáčova 
2. Lucia Valjentová – ZŠ Podzáhradná 
3. Barbora Kanávorová – ZŠ Podzáhradná 
 

Európa v škole 
60. ročník 
15. 3. 2013 

151 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch CVČ 
Kulíškova 
Výsledky: 
výtvarné práce 
kategória 111 
1. Oleg Mazúr – ZŠ Medzilaborecká 
2. Diana Džino, Nina Rozvadská – ZŠ Medzilab.. 
3.Nicolas Soviar – ZŠ Medzilaborecká 
kategória 121 
1. Barbora Matejčíková – ZŠ Nevädzová 
2. Laura Stepanovičová – ZŠ Podzáhradná 
3. Martinka Takácsová . ZŠ Žitavská 
kategória 131 
1. Viktória Vígľašová – ZŠ Vrútocká 
2. Jana Kolesárová – ZŠ Vrútocká 
3. Tatiana Kosmálová – ZŠ Podzáhradná 
písomné práce 
kategória 211 
1. Jakub Nižník – ZŠ Medzilaborecká 
2. Linda Salajová – ZŠ Drieňová 
3. Roman Hrčka – ZŠ Podzáhradná 
kategória 221 
1. neudelené 



  

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

2. Olívia Kleinová – ZŠ Medzilaborecká 
3. Andrea Šútorová – ZŠ Žitavská 
kategória 231 
1. Ema Pakši – ZŠ Rajčianska 
2. Peter Ružička – ZŠ Medzilaborecká 
3. Filip Machaliga – ZŠ Rajčianska 
multimediálne práce 
kategória 331 
1. kolektív III.B – ZŠ Podzáhradná 
kategória 321 
1. Nina Jakubíková – GLN Tomášikova 
2. Zuzana Lujza Chválová – GLN Tomášikova 
kategória 331 
1. Samuel Poláčik – GLN Tomášikova 
písomné práce v cudzom jazyku 
kategória 221 
1. Stanislav Száras – GLN Tomášikova 
2. Dustin Nguyen – GLN Tomášikova 
logo 
kategória 402 
1. Patrik Lóci – ZŠ Podzáhradná 
2. Laura Ann Schissler – ZŠ Podzáhradná 

Pytagoriáda 
34. ročník, kategórie P3 – P8 
19.-20. 3. 2013 

296 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Rajčianska 
Výsledky: 
kategória P3 
1. Nina Rozvadská – ZŠ Medzilaborecká 
2. Filip Gura – SŠ Bachova 
3. Annabella Rogasíková – ZŠ Mierová 
kategória P4 
1. Lucia Benovicsová – ZŠ Rajčianska 
2. Katarína Palusková – ZŠ Podzáhradná 
3. Matúš Valovič – ZŠ Drieňová 
3. Peter Murko . ZŠ Vrútocká 
kategória P5 
1. Terézia Gurová – SŠ Bachova 
2. Laura Stepanovičová – ZŠ Podzáhradná 
3. Miroslava Kolníková – ZŠ Medzilaborecká 
kategória P6 
1. Terézia Gurová – SŠ Bachova 
2. Lucia Krajčoviechová – SŠ Novohradská 
3. Karin Demková – SŠ Novohradská 
kategória P7 
1. Jozef Číž – SŠ Novohradská 



  

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

2. Michal komora – ZŠ Borodáčova 
2. Simon Bednařík – GLN Tomášikova 
kategória P8 
1. Magdaléna Bečková – SŠ Novohradská 
2. Róbert Progner – ZŠ Vrútocká 
3. Jozef Tanzer – SŠ Bachova 
3. Samuel Záhorčák – SŠ Bachova 

Vybíjaná 
kategória – žiačky 
20. 3. 2013 

58 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol KŠÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Podzáhradná 
Výsledky: 
1. ZŠ Podzáhradná 
2. SŠ Bachova 
3. ZŠ Železničná 

Hviezdoslavov Kubín 
22. 3. 2013 

74 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Kulíškova. 
Výsledky: 
kategória – poézia I 
1. Karin Dávidová – ZŠ Železničná 
2. Lukáš Lipka – SG Bajkalská 
3. Eva Dohnalová – SZŠ Dudvážska 
kategória – poézia II 
1. Mária Bernátová – ZŠ Borodáčova 
2. Hana Holčíková – ZŠ Mierová 
3. Michaela Reimannová – ZŠ Kulíškova 
kategória – poézia III 
1. Sabína Košibová – ZŠ Drieňová 
2. Zuzana Budzáková – G Metodova 
3. Jakub Šimičák – ZŠ Ostredková 
kategória – próza I 
1. Filip Šovc – ZŠ Vrútocká 
2. Nikola Adamcová – SŠ Bachova 
3. Dominik Demjanovič – ZŠ Podzáhradná 
kategória – próza II 
1. Veronika Kružliaková – ZŠ Ostredková 
2. Lucia Lichvárová – SG Bajkalská 
3. Dennis kupka – ZŠ Žitavská 
kategória – próza III 
1. Natália Juráková – SŠ Bachova 
2. Iva Hevesiová – SŠ Novohradská 
3. Patrik Kulich – ZŠ Kulíškova 

Turnaj začiatočníkov v šachu 4 Do turnaja začiatočníkov v šachu sa zapojili 4 



  

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

3. 4. 2013 hráči za CVČ, ktorí sa umiestnili na popredných 
miestach vďaka externému zamestnancovi CVČ 
B. Rintelovi.  

Matematická olympiáda, 
62.ročník  kat. Z6, Z7,Z8    
17. 4. 2013 
 
 
 
 

193 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol KŠÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Borodáčova 
Výsledky: 
Kategória Z6 
1. Thuy Anh Le - SŠ Novohradská 
1. Matúš Posluch – SŠ Bachova 
1. Terézia Gurová – SŠ Bachova 
Kategória Z7 
      1.Jozef Číž – SŠ Novohradská 
      1.Dávid Mišiak – SŠ Novohradská 
3.Patrik Drozdík – SŠ Novohradská 
      3.Mária Ďuračková – SŠ Novohradská 
      3.Nina Letenayová – SŠ Novohradská 
Kategória Z8 
1. Magdaléna Bečková – SŠ Novohradská  
1. Jana Bubáková – SŠ Novohradská 
      1. Lujza Alexandra Bucseková – SŠ Novohr. 
      1. Viktor Čillík - GLN Tomášikova       
      1. Romana Dršková – GLN Tomášikova 
      1. Adela Feketeová – SŠ Novohradská 
      1. Samuel Karaba – SŠ Novohradská 
      1. Andrej Krajčí – SŠ Novohradská 
      1. Viktória Malá – SŠ Novohradská 
      1. Juraj Olejár – GLN Tomášikova 
      1. Barbora Stenová – ZŠ Drieňová 
      1. Paula Tekulová – SŠ Novohradská 
      1. Patrik Valábik – SŠ Bachova 

Bratislava pre všetkých, 
Hlavné námestie 
20. 4. 2013 

170 
(odhad) 

Cieľom bolo zapojiť širokú verejnosť do 
tvorivých aktivít a prezentovať činnosť CVČ. 
Podujatie  sa stretlo s veľkým záujmom 
verejnosti. V rámci tejto akcie sa centrum 
zapojilo aj do súťaže Bratislava objektívom detí a 
mládeže 4  prácami. 

Turnaj začiatočníkov v šachu 
24. 4. 2013 

2 Cieľom bolo podporiť začiatočníkov v šachu na 
účasti na  bratislavských turnajoch. 

 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov CVČ: 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 
Termín začatia 
realizácie a 



  

projektu ukončenia 
realizácie 

Nadácia HB 
Reavis 

Keramická 
poklopová pec 
Kittec 

Spolupráca Nadácie, OZ ESKO pri 
CVČ a CVČ Kulíškova pri získaní 
keramickej poklopovej pece pre  
deti CVČ. 

mája do septembra 
2013 
Projekt žiaľ nebol 
úspešný. 
 

Hlavné mesto SR 
Bratislava 
Ars Bratislavensis 

Bratislava 
našimi rukami 
- výtvarná súťaž 

Cieľom projektu bolo vytvoriť 
materiálne podmienky pre 
bratislavskú výtvarnú súťaž pre 
deti v spolupráci OZ ESKO pri 
CVČ a CVČ Kulíškova.  

September-
december 2013 
Projekt nebol 
podporený. 

 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
 V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná kontrola štátnou školskou inšpekciou. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly 
 
 V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola. 
Vedenie centra vychádza z výsledkov  kontroly z roku 2012 a pracuje na odstránení 
nedostatkov, ktoré boli zverejnené na webovskej stránke CVČ a prejednané na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva 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 iným spôsobom. 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 2012/13 sa podarili zariadiť spoločenskú miestnosť- zasadačku  
CVČ technickým vybavením, ktoré umožňuje lepšie využívanie miestnosti.  
 Nedostatkom  budovy je hlavne miestnosť riaditeľky CVČ, ktorá je tmavá (stromy 
v okolí) a vyžaduje si celodenné osvetlenie. Najväčším nedostatkom bolo vlhnutie stien a 
pleseň v tejto miestnosti, ktoré boli  pravdepodobne zapríčinené nedostatočnou izoláciou pri 
rekonštrukčných prácach v roku 2010. Vyjednávaním s oddelením OTZ sa podarilo čiastočne 
odstrániť vlhnutie a pleseň, avšak ukazuje sa, že pravdepodobne bude v budúcnosti nutná 
vonkajšia izolácia stien. 
 Materiálno - technické fungovanie jednotlivých záujmových útvarov a prevádzka 
centra bola v roku 2012/13 na štandardnej úrovni. Centrum má vytvorenú vlastnú intranetovú 
sieť a telefónnu ústredňu.  
 
 Za účelom znižovania finančného deficitu CVČ, vedenie poskytovalo krátkodobé 
prenájmy nasledovne: 



  

 
nájomca termín 
Mgr. Šimkovičová Andrea 15.11.2012 
ZUŠ Exnárová 03.092012-30.06.2013 
OZ Dobré roky 50+ 12.102012-21.12.2012 
NARAJANA-štúdio Jogy, Ing. 
Danica Ondrušová 11.03.2012-23.06.2013 
OZ Dobré roky 50+ 07.05.2012-21.05.2013 
OZ Dobré roky 50+ 28.05.2013 
OZ Dobré roky 50+ 04.06.2013 
OZ Dobré roky 50+ 18.06.2013 
 
 VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského 
zariadenia v roku 2012: 
 
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta 183865,00 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné 17534,02 
Nájomné 512,00 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy  0,00 
Iné (úroky, dobropisy,náhrada škody 5438,08 
Dotácia na súťaže 5387,00 
 
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 2012/13 bolo: 
 
Zlepšiť materiálno-technické vybavenie CVČ 
 
1. Výmena starých poruchových radiátorov: 
 
 Pre kalendárny rok 2013 nebola zriaďovateľom schválená realizácia týchto prác 
a preto do návrhu rozpočtu pre rok 2014 organizácia znovu navrhla sumu 11.200 €, ako 
finančný zdroj pre zabezpečenie výmeny starých poruchových radiátorov.  
 
2. Skontrolovať a prípadne rekonštruovať starý elektrický okruh 
 Požiadavka bola presunutá až na rok 2014 do kapitálových výdavkov. 
 
3. Vytvoriť samostatný priestor vo vestibule, vybudovanie priečky 
Od tohto zámeru CVČ odstúpilo, nakoľko sa ukázalo, že vybudovanie priečky nie je 
nevyhnutné. Toto rozhodnutie pomohlo šetriť finančné prostriedky CVČ. 
 
4.Vybudovať bezbariérový prístup 
Bezbariérový prístup do centra bol vybudovaný. 
 
5. Zmodernizovať zborovňu/zasadačku 
Do zborovne i zasadačky CVČ bolo dokúpené materiálno-technické vybavenie vyhovujúce 
potrebám centra (televízor, DVD prehrávač, počítač, chladnička). 
 
Stabilizovať pracovný kolektív individuálnymi rozhovormi so zamestnancami 



  

 
V júni 2013 sa uskutočnili individuálne pohovory so všetkým zamestnancami centra s 
riaditeľkou za účelom lepšieho fungovania personálnych vzťahov medzi vedením a 
zamestnancami, vyjasnenia si problémových okruhov a  upevnenia pracovného kolektívu. 
 
 
Rozšíriť spoluprácu so základnými školami, materskými školami a inými školskými 
zariadeniami a organizáciami v územnej pôsobnosti 
 CVČ rozvinulo širokú spoluprácu s ŠKD  a MŠ v druhom bratislavskom obvode: 
- v oblasti výtvarnej výchovy v rámci záujmového útvaru Šikovníček 
- v oblasti prvej pomoci  v rámci záujmového útvaru Zdravotníček 
- v oblasti dopravnej výchovy v rámci  záujmového útvaru Dopraváčik 
- v oblasti spoločenskej výchovy v rámci  záujmového útvaru Poznaj svoje mesto 
 
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   otvorilo nové 
záujmové útvary - hobby klub, cvičenie na fit loptách,  step aerobik a rozšírilo stolný tenis. 
 
Reštrukturalizovať organizovanie letných táborov formou tematizácie 
 Organizovanie letných denných táborov 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 so spokojnosťou rodičov  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 dva pobytové 
tábory detí, a to v Repišti a v Belušských Slatinách.  
 
Poskytovať priebežnú pedagogickú prax pre poslucháčov VŠ s pedagogickým zameraním 
 Centrum poskytlo v roku 2012/13 priebežnú prax niekoľkým študentom VŠ. 
 
 
 
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:  
nedostatočná priestorová kapacita pre šport, centrum hľadá alternatívne formy pohybových 
aktivít 
pomerne nízka mzdová úroveň interných aj externých pracovníkov, vedenia hľadá 
alternatívne formy motivácie zamestnancov  
 
Príležitosti CVČ Kulíškova: 
hľadanie nových partnerov 
využitie vonkajších priestorov 
možnosť vstupu na nové „trhy“ 
orientácia na tradičné remeslá 
participácia na projektoch 
popularizácia vedy, hudby, zdravého životného štýlu, divadla 
 
Riziká CVČ Kulíškova: 
riziko nečakaných zmien zo strany zriaďovateľa, ktoré ovplynia zabehaný funkčný chod 
centra 
odstraňovanie postrekonštrukčných závad 
znižovaním prevádzkových nákladov hrozí znižovanie kvality služieb 
prestárle a veľmi vysoké stromy v okolí CVČ ohrozujúce bezpečnosť detí, rodičov i 
zamestnancov CVČ zvlášť pri nepriaznivom počasí 
zvyšovaním ceny školného sa znižuje počet členov záujmových útvarov, zvlášť u mládeže 
nad 15 rokov 
 
Návrh opatrení 
Vychádzajúc zo slabých stánok CVČ a rizík je nutné urobiť tieto opatrenia: 
hľadať možnosti alternatívnych pohybových aktivít, ktoré by  finančne nezaťažovalo CVČ 
hľadať alternatívne formy motivácie a odmeňovania zamestnancov 
účinne komunikovať so zriaďovateľom  v súvislosti s možnými a  pripravovanými zmenami 
tak, aby sa eliminovali negatívne dopady na centrum a zamestnancov 
robiť posupné opatrenia k eliminovaniu ohrozenia bezpečnosti detí i dospelých v súvislosti s 
prestárlymi a veľmi vysokými stromami v  blízkosti CVČ 
 
 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Kontroly: 
 
Kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva: 
 Dátum kontroly: 6. 3. 2013 
 Hygienická kontrola bola zameraná na prebiehajúci jarný prímestský tábor. 
 Záver: bez pripomienok 
 
2. Spolupráca školy 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí , Združením rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) – OZ CVČ 
 



  

Dátumy zasadnutí a témy rokovaní OZ CVČ: 
 Plenárne zasadnutie rodičov a priateľov školského zariadenia sa konalo na začiatku 
školského roka dňa 15.10.2012. Predmetom rokovania bola: 
kontrola prijatých  úloh za predchádzajúci kalendárny rok, 
výročná správa o hospodárení za šk. rok 2011/2012.  
výška príspevku na školský rok 2011/2012.  
návrh rozpočtu na šk. rok 2012/2013.  
Čerpanie finančných prostriedkov plenárne zasadnutie nezmenilo a v platnosti ponechalo 
čerpanie podľa rámcového rozpočtu na školský rok 2011/2012 t.j., výdavky na krúžkovú 
činnosť je možné čerpať max. do výšky 50 % z príjmov podľa potrieb CVČ, ostatné výdavky 
musia byť schválené Radou OZ. 
Hospodárenie OZ pri CVČ bolo nasledovné: 
Výdavky: 
 
Prevádzková réžia: 
Poštové poukážky na úhradu členského v hotovosti    73,56 
Bankové poplatky         61,00 
Opravy a údržba        12,00 
Nákup materiálu na výtvarnú:      339,96 
Deň otvorených dverí a pod.       62,13 
Výtvarné potreby pre ZÚ       140,98 
Výstava art klub        78,60 
Nákup DHM         1.627,50 
___________________________________________________________________ 
Spolu:          2.395,73 
 
Príjmy: 
 
Členské príspevky od 01.01.2012 do 31.12.2012:   2.714,50  
Prijaté úroky od 01.01.2012 do 31.12.2012:    0,46 
Platba OZ Scéne – refundácia nákladov z CVČ   75,00 
Spolu:         2.789,96 
 
Majetok: 
 
K 31.12.2012 je evidovaný majetok občianskeho združenia vo výške 17.270,97 €. Pri 
inventarizácii majetku centra voľného času sa pravidelne majetok inventarizuje 
a vyhodnocuje jeho použiteľnosť, upotrebiteľnosť a využiteľnosť.  
Na základe inventarizácie za rok 2011 bol daný návrh na vyradenie majetku v hodnote 
3.232,71 €. Súhlas s vyradením bol daný predsedníčkou OZ dňa 29.02.2012. Ku dňu 
11.05.2012 bola vyradená stará nefunkčná práčka v OC 312,02 €. Z dôvodu rušenia 
záujmového útvaru – stolný tenis na Základnej škole Ostredková, kde boli využívané 
stolnotenisové stoly OZ, po presťahovaní sa z Chlumeckého č. 12, tieto boli inventarizované 
a bolo zistené, že majetok je poškodený. Preto bol daný návrh na ich vyradenie dňa 
20.05.2012. Súhlas aj v tomto prípade bol daný predsedníčkou OZ. 
V roku 2012 bol nakúpený nový majetok: 
- práčka Elektrolux:     v OC 337,90 
- grafický lis s prevodom:    v OC 1.289,60 
Spolu:       1.627,50 € 
 



  

 Občianske združenie ESKO pri CVČ Kulíškova 6 vykonávalo svoju činnosť v súlade 
so štatútom organizácie, orgány združenia sú funkčné, zasadnutia OZ sa schádzajú podľa 
potrieb. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami: 
CVČ rozvinulo spoluprácu s: 
OZ Šport hrou pri organizovaní športových záujmových útvarov šport hrou (1. polrok), 
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 
ZŠ Kulíškova pri poskytovaní stravovania zamestnancom CVČ/propagácia aktivít CVČ 
MÚ Bratislava-Ružinov pre propagácii podujatí CVČ Kulíškova 
ŠKD v 2. bratislavskom obvode v špecializovaných programoch pre deti 
OZ ESKO pri CVČ v súvislosti s lepším materiálno-technickým zapezpečením podmienok 
CVČ Kulíškova, spolupodieľaním sa na realizácii letného plenéru pre neprofesionálnych 
výtvarníkov  
SZŠ Záhradnícka pri organizovaní tvorivých kurzov 
 
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 vlhkosti v miestnosti riaditeľne 
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 intenzívne. 
Rokovaniami sme rozvinuli možnosť propagácie aktivít CVČ v priestoroch Miestneho úradu 
– Ružinov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Centra voľného času Hlinícka 3, Bratislava za školský rok 2012/2013 
 
I. Základné informácie o centre voľného času  
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: Centrum voľného času 
Adresa: Hlinícka 3, 831 54 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/44889179  
fax: 02/44889179     www.cvcba3.sk 
e-mail:cvc3@zutom.sk 

 
b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia 
Meno riaditeľa: PhDr. Július Selecký 
Volebné obdobie: od r. 1991 do r. 2014 
Ďalší vedúci zamestnanci s určením ich funkcie: 
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Veronika Gondoľová 
Vedúca hospodárskeho oddelenia: Darina Tichá 
 
c) Údaje o rade školského zariadenia pri CVČ, Hlinícka 3  
     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. Mgr. Viera Krajčovičová, delegovaná za pedagogických  zamestnancov CVČ,   
            predsedníčka 
      2.   Bc. Jana Bertová, delegovaná za pedagogických zamestnancov CVČ, členka 
      3.   Darina Tichá, delegovaná za nepedagogických zamestnancov CVČ, podpredsedníčka 
      4.   Ján Budaj, delegovaný za zriaďovateľa, člen 
      5.   Ing. Erika Pisarčíková, delegovaná za zriaďovateľa, členka 
      6.   Ing. Ján Longa, delegovaný za rodičov, člen 
      7.   Ing. Michaela Múčková, delegovaná za rodičov, členka 

 
Zasadnutia rady a prerokované materiály v školskom roku 2012/2013: 

- Plán činnosti CVČ na školský rok 2012/2013 
- Návrh rozpočtu na rok 2013 
- 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 2012/2013 

 
 
 



  

 
d) Iné poradné orgány riaditeľa ŠZ 

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: 
 
12. 9. 2012 -   Vyhodnotenie letnej prázdninovej činnosti 

Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach CVČ za školský rok 2011/2012 
Informácie o činnosti CVČ v novom školskom roku 2012/2013 
Schválenie štruktúry kariérových pozícií pedagogických zamestnancov 
Schválenie Plánu práce CVČ na šk. rok 2012/2013 

 
14. 1. 2013 Vyhodnotenie polročnej výchovno-vzdelávacej činnosti 

Prerokovanie výšky poplatkov za ZÚ 
                        Prerokovanie jarnej prázdninovej činnosti 
 
14. 3. 2013 Informácie o letnej prázdninovej činnosti v CVČ 

Informácie o podujatí Bratislava pre všetkých 
  
 5. 6. 2013      Vyhodnotenie školského roku 2012/2013 

Informácia o letnej činnosti  
Informácie o odovzdaní pedagogickej dokumentácie   

 
II. Údaje o deťoch v CVČ  
Zverejnené údaje k  termínom 15. 9. 2012 a  k 30. 6. 2013  
 
a)  Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v školskom roku 2012/2013  
Priama výchovná činnosť je pravidelná činnosť v záujmových útvaroch vykonávaná formou 
krúžkov, súborov, kurzov a klubov. 
Počet záujmových útvarov (ZÚ): k 15. 9. 2012 - 80 

            k 30. 6. 2013 - 78 
z toho do 15 rokov:                            k 15. 9. 2012 - 73 
                                                           k 30. 6. 2013 - 73 

            k 30. 6. 2013 - 71 
Počet členov v  ZÚ:                 k 15. 9. 2012 - 1189 

            k 30. 6. 2013 - 1161 
z toho do 15 rokov:                         k 15. 9. 2012 - 1095  

            k 30. 6. 2013 - 1060 
 
Názvy jednotlivých záujmových útvarov a počet detí v nich: 
Názov:                  k 15. 9. 2012  k 30. 6. 2013 
Keramické              376        378 
Výtvarný ateliér   15          15 
Tvorivé dielne    15          16 
Malý Picasso    12          12 
Domček    19          17 
Moderné tance   70          86 
Country tance    45          38 



  

Brušné tance    12          12 
Mažoretky    25          27  
Počítačové    24           0 
Leteckí modelári   10           8 
Železniční modelári   10         10 
Basketbalový    15         15 
Baseballový    30         45 
Futbalové  153       135 
Gymnastické    50         50 
Karatistické  219       197 
Hidari     45         45 
Volejbalové    44         55 
            Spolu:            1189                               1161 
 
Z toho - počet detí predškolského veku, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Bratislave: 13 
           - počet detí školského veku, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Bratislave: 87 
           - počet neplnoletých zaopatrených detí, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Bratislave: 0 
           - počet dospelých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Bratislave: 3  
 
b)Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2012/2013  
Príležitostná záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou činnosti centra,  ktorej cieľom  je 
viac priblížiť činnosť zariadenia širokej verejnosti.  
 
Počet podujatí, akcií: 108  
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 6781, 

- z toho účastníkov do 15 rokov: 6671  
Počet organizovaných 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 v šk.r.2012/2013: 5 
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk.r.2012/2013: 175 

- z toho účastníkov do 15 rokov: 175 
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 1 
Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavy:40 
            -    z toho účastníkov do 15 rokov: 40 
  
 
Letná prázdninová činnosť v školskom roku 2012/2013 
 

Prázdninová činnosť je prirodzeným pokračovaním činnosti CVČ počas školského 
roka. V školskom roku 2012/2013  pripravilo centrum pre deti počas letných prázdnin  jeden 
pobytový tábor pre členov karatistických záujmových útvarov v Skalke pri Kremnici  a štyri 
denné tábory v CVČ na Hliníckej ulici. 

Pobytový tábor v Skalke pri Kremnici sa konal od 13. júla do 20. júla 2013 a bol 
určený členom karatistických ZÚ z CVČ. Zúčastnili sa ho 40 členovia záujmových útvarov  
v karate. 

Od 29. 7.  do 23. 8. boli v CVČ na Hliníckej ulici v čase od 7,00 h do 17,00 h 
zabezpečené štyri týždenné pobyty pre detí vo veku od 6 do 15 rokov, na ktorých sa 
zúčastnilo 135 deti. Program pobytu bol pestrý, deti sa zúčastnili vychádzok do prírody, 
rôznych športových aktivít na športovom ihrisku v Ružinove a v Krasňanoch,  na kúpalisku 



  

v Krasňanoch,  pracovali s hlinou v keramickom krúžku, v počítačovom a  tanečnom krúžku. 
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, zahrali sa na ihrisku v areáli farmy. 
Na hrade Devín navštívili výstavu „Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda“, venovanej 
1150. výročiu príchodu 
vierozvestcov na územie Veľkej Moravy. 
V Brezovej pod Bradlom deti navštívili Mohylu M. R. Štefánika a v blízkych Košariskách 
Múzeum, rodný dom M. R. Štefánika. 
V Gabčíkove videli divokú vodu, kde sa konajú preteky vo vodnom slalome a loďou Ondava 
sa zúčastnili na okružnej plavbe. 
Poplatok za týždenný pobyt dieťaťa bol 50  €, z ktorého sa platili vstupenky na kúpalisko,  
do múzeí, farmy, 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 175 deti.       
 
c) Novozaložené (zrušené) oddelenia, záujmové útvary v školskom roku 2012/2013 
    V školskom roku 2012/2013 boli od 10.1.2013 zrušené dva počítačové ZÚ z dôvodu 
ochorenia vedúcej ZÚ a následne rozviazanie pracovnej zmluvy s jej nástupcom, ktorý 
nezvládol prácu s malými deťmi. Nové ZÚ alebo oddelenie nebolo vytvorené. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ 
 
Počet pedagogických  zamestnancov(PZ) k 15. 09. 2012: 
Stáli: 8, z toho 1 PZ je od 19. 9. 2012 na dlhodobej PN 
Na dohodu o vykonaní činnosti: 14, z toho od 10. 1. 2013 úbytok 1 PZ 
 
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 (3),   
I. stupeň vysokoškolského vzdelávania a DPŠ (1),  
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 0 0 0 0 
Špecializačné kvalifikačné 1 1 0 0 
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

0 0 0 0 

 



  

V školskom roku 2012/2013  jeden pedagogický zamestnanec CVČ ukončil špecializačné 
kvalifikačné vzdelávanie. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ CVČ: 
V školskom roku 2012/2013 naši PZ neboli ocenení. 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
Naši PZ sa v školskom roku 2012/2013 nezúčastnili na celoštátnych či medzinárodných 
podujatiach. 
 
Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 15.09.2012 
Počet NZ: 10, od 1. 04. 2013 úbytok 1 NZ. Stav NZ sa oproti minulého roka zmenil na 9. 
Úbytok nastal z dôvodu odchodu do dôchodku. Po odchode zamestnanca bol prijatý iný 
nepedagogický zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti. 
 
IV. Aktivity centra 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo centrum v školskom roku 2012/2013: 

Názov aktivity Počet 
účastní
kov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Vianočný turnaj v mini futbale 250 Deti si rozvíjali svoje športové schopnosti 

Deň športu 40 Pochopenie významu pravidelného pohybu 
Súťaž v karate    656 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 80 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 150 Pochopenie významu pravidelného pohybu 

Futbalový turnaj 170 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 48 Účelné využívanie voľného času detí a mládeže  

Jarné športové súťaže 75 Podporovanie záujmu detí o šport 

OK Matematickej olympiády 117 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 38 Vedenie žiakov k samostatnej a tvorivej činnosti 

OK Geografickej olympiády 56 Vyhľadávanie talentovaných žiakov pre odbornú  
a vedeckú prácu, rozvíjanie ich tvorivosti 



  

OK Dejepisnej olympiády 34 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 24 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 196 Rozvíjanie tvorivých schopností detí 

OK Slávik Slovenska 54 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK Hviezdoslavov Kubín 65 Vytváranie priestoru na rozvoj  tvorivých schopností 
detí 

OK Na bicykli bezpečne 12 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 45 Vzbudzovanie záujmu žiakov o šport 

KK v malom futbale 270 Pestovanie kladného vzťahu k športu 

OK a KK COOP Jednota 136 Pestovanie kladného vzťahu detí a mládeže  k športu 

Spolu: 37 4250  

   

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa naše centrum zapojilo:   

Aktivity  
 

 

    Počet 
účastníkov Umiestnenie žiakov 

a) Súťaže:   
Medzinár. súťaž v MT, Zlín,ČR 40 3x 1. miesto, 2x 2. miesto 

Medzinár. súťaž v MT, Praha,ČR 
„Športom proti drogám“ 

39 2x 2. miesto 

Celoslovenská súťaž v mod. tanci, 
Piešťany 

38 2x 1. miesto, 2., 3. miesto 

Topdancing, Topoľčany 34 3. miesto 

Pohyb bez bariér, Bratislava 38 2x 1. miesto, 2., 2x3. miesto 

Súťaž v MT, Bratislava 42 1. miesto, 2x2. miesto 

Súťaž v MT, Malacky 39 4x 1. miesto, 2x 2. miesto 

Finále, Pohyb bez bariér, MT 38 2x 1.miesto, 2., 3. miesto 



  

Senecká dúha, Senec, MT 46 1., 2., 2x 3. miesto 

Grand Prix Slovakia 2013 v karate 26 4x 1., 5x 2., 7x 3. miesto 

Majstrovstvá Slovenska družstiev 
v karate, Košice 

87 2x 2. miesto 

Majstrovstvá Slovenska detí, 
žiakov a ml. dorastu 

32 4x1., 2x2., 8x 3. miesto 

Slovenský pohár detí, žiakov a ml. 
dorastu 

35 1., 3x2., 9x 3. miesto 

Grand Prix Slovakia  v karate  49 3x1. miesto, 2x2. miesto, 4x3. miesto 

Grand Prix v karate, Žilina  47 7x1., 4x 2., 7x 3. miesto 

Slovenský pohár detí, mládeže, 
ml. dorastu v karate, Komárno 

64 1. miesto, 3x2. miesto, 3x3. miesto 

Slovenský pohár detí, žiakov a  
ml. dorastu, Sabinov 

43 4x1. miesto, 2x2. miesto, 8x3. miesto 

Slovakia karate Open 38 5x1. miesto, 6x2. miesto, 3x3. miesto 

Majstrovstvá BÚK 2013 94 18x1. miesto, 19x2. miesto, 12x3.miesto 

Karate Cup 2013, Galanta 78 4x1. miesto, 4x2. miesto, 9x3. miesto 

Memoriál Michala Bozogáňa, 
Košice 

76 4x1. miesto, 4x2. miesto, 8x3. miesto 

Orava Cup, karate 63 2x2., 2x2., 3. miesto 

II. kolo Bratislavského pohára 
mládeže v karate 

87 18x1., 14x2., 11x3. miesto 

Rapid Cup, karate 84 2x1., 5x2., 8x3. miesto 

I. kolo Bratislavského pohára 
mládeže v karate 

82 15x1. miesto, 12x2. miesto, 6x3. miesto   

Celoslovenské kolo mažoretiek, 
Pohyb bez bariér 

      27 2x 3. miesto 

Deti fitness, mažoretky       27 1., 3. miesto 

Medzinárodná súťaž mažoretiek, 
Pohyb bez bariér, Praha 

      27 2x 4.miesto 

Medzinárodná súťaž mažoretiek, 
Športom proti drogám, Praha 

       27 6. miesto 

Majstrovstvá Slovenska Teamgym 
v športovej gymnastike 

       12 
         6 

1.miesto, družstvo žiačok 
4.miesto, družstvo junioriek  

Gymnastický štvorboj, KK        10 2.miesto A kat., 2. miesto B kat. 

Festival pohybových skladieb        23 3.miesto žiačky, 2.miesto juniorky 

Majstrovstvá SR vo volejbale, 
Oblasť Bratislava 

       20 5., 2x10., 2x11. miesto 

Medzinárodný Vinobranecký Mini 
volejbalový turnaj  

       20 3., 5., 8. miesto 

Volejbalový turnaj ml. žiačok 
Memoriál J. Lakomého, Přerov 

       10 10. miesto 

Medzinárodný volejbalový turnaj 
st. žiačok, Györ 

       10  8. miesto 



  

OK a KK  vo futbale          11 1., 1. miesto 

KK vo volejbal         10 4. miesto 

KK v stolnom tenise, družstvá           61 4. miesto 

KK vybíjaná         10 5. miesto 

KK hádzaná chlapci, dievčatá 
 

        20 4. miesto, 3. miesto 
 

KK basketbal, chlapci, dievčatá         20   1., 2. miesto 

Spolu súťaže:42     1690  

   

b) Vystúpenia členov 
záujmových útvarov: 

  

Názov podujatia Počet detí Vyhodnotenie 

Račianske vinobranie, ZÚ 
mažoretiek 

27 Posilnenie úcty detí ku kultúrnym tradíciám 

Vianočná akadémia, ZÚ 
mažoretiek 

27 Pestovanie pozitívneho vzťahu detí  k umeniu 

Račianske hody, ZÚ mažoretiek 27 Posilnenie úcty detí  k tradíciám nášho ľudu 

Hl. námestie, Bratislava pre 
všetkých, ZÚ mažoretiek 

27 Pestovanie  hrdosti detí k národnej a štátnej 
príslušnosti 

Račianske hody, ZÚ brušné tance 12  Prezentácia talentov a práce CVČ 

Račianske hody, ZÚ country tance 13 Vystúpenie na verejnosti 

Deň Downovho syndrómu, 
Primaciálny palác 

39 Prezentácia CVČ 

Country bál, vystúpenie ZÚ 
country tanca v Nemeckom kult. 
dome v Rači 

39 Posilnenie odvahy detí vystupovaním na  
kultúrnych podujatiach 

Hlavné námestie, Bratislava pre 
všetkých, ZÚ country tanca 

27 Vystúpenie na verejnosti 

Hody Rača, ZÚ country. tanca 39 Prezentácia CVČ 

MDD, Pezinok, ZÚ country. tanca 39 Rozvíjanie svojho talentu a tvorivých schopností 

Bratislava pre všetkých, tvorivé 
dielne, ZÚ keramický 

21 Prezentácia talentov a práce CVČ 

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 

 28 Posilňovanie úcty ku kultúrnym hodnotám 

Primaciálny palác, tvorivé dielne, 
ZÚ keramický 

 52 Rozvíjanie svojho talentu 

Výstavky detských prác 
v priestoroch škôl, ZÚ keramický 

 45 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 

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 ZOO Bratislava, vystúpenie 
ZÚ moderného tanca 

 17 Prezentácia talentov a práce CVČ 

Bratislava pre všetkých, 
vystúpenie ZÚ moderného tanca 

 38 Posilnenie odvahy detí 

TV Markíza, vystúpenie ZÚ 
moderného tanca 

 19 Rozvíjanie svojho talentu 

TV Markíza, vystúpenie ZÚ 
moderného tanca 

 37 Prezentácia CVČ 

Vystúpenie ZÚ moderného tanca 
v Eurovei 

 18 Vystúpenie na verejnosti 

Vystúpenie ZÚ moderného tanca  26 Posilnenie odvahy detí 

Vystúpenie ZÚ moderného tanca 
v KS Vajnorská 

 24 Rozvíjanie  talentu detí a mládeže  

Spolu vystúpenia a výstavky: 29                                 841 detí  

 
Aktivity CVČ : a) vystúpenia záujmových útvarov        - 29, počet detí  -   841 
                          b) súťaže, do ktorých sa CVČ zapojilo - 42, počet detí  -  1690 
                          c) aktivity, ktoré CVČ organizovalo     - 37, počet detí  -  4250  
Celkom: 108 podujatí s účasťou 6781 detí. 
 
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 

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 2012/2013  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 2012/2013 bola v CVČ  vykonaná  finančná kontrola, na základe  ktorej 
boli prijaté tieto opatrenia: 
1. Oznámiť Magistrátu havarijný stav strechy v Centre voľného času – Športová hala    
    a požiadať o zmenu účelovosti ušetrených rozpočtovaných finančných prostriedkov v  
    položke bežných výdavkov na opravu strechy CVČ, Hlinícka –Športová hala, Pionierska. 
   Termín: ihneď                                                                                     Zodpovedný: riaditeľ 
 
2. Vyhodnotiť možnosť monitorovania objektov podľa platného cenníka Magistrátu  
    a porovnať s ponukou súčasného poskytovateľa služby a realizovať výhodnejšiu alternatívu. 
   Termín: do 30. 11. 2013                                                                  Zodpovedný: riaditeľ 
 
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 bola v školskom roku  
2012/2013 opravená strecha na 1. budove CVČ, vymaľované zatečené miestnosti. 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.                

S elokovanými pracoviskami uzavrelo CVČ dohodu o bezplatnom poskytnutí 
miestností pre záujmy centra.  

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 2012 

� Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:                                                         250 635,-     € 
Kapitálová dotácia na projekt Výstavba atletickej dráhy v CVČ:              10 000,-    €  

� Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :                                     22 516,-    € 
� Fin. prost. za vzdelávacie poukazy vo výške boli použité na energie           4 286,20,-€           
� Iné finančné prostriedky: 
      -dotácia sponzorská, TJ Rapid na projekt                                                   13 785,44,- €     

                - dotácie na súťaže a olympiády, Obvodný úrad Bratislava                         5 067,-   €     
             - dotácie na športové súťaže SAŠŠ                                                                  500,-      €                                                                                          
   
 
 
            

 



  

IX.     Plnenie cieľov v školskom roku 2012/2013 
 

1.  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 
obvodných kolách dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne, kde sa príslušníci priamo podieľali 
na organizácii a hodnotení vedomostí a zručností súťažiacich z dopravných predpisov. 

 
 
2.     Ciele pre záujmovú činnosť boli splnené nasledovne: 

a)   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 ich motoriku. 
  
b)  Cieľ sa priebežne plní, mládež vo veku 15 až 30 rokov sa vo väčšej miere podieľala  
      na činnosti v CVČ. V školskom roku 2012/2013 sa do krúžkovej činnosti zapojilo  
      101 mladých ľudí. 
 
c)   Nezamestnanej mládeži umožnilo CVČ v dopoludňajších hodinách bezplatne využívať 
      počítačovú učebňu s internetom, kde si osvojili efektívne spôsoby hľadania          
      zamestnania. 
 
d-f) Ciele splnené, do činnosti v CVČ sa zapájali aj rodičia, deti sa naučili rozlišovať  
      aktívne a pasívne trávenie voľného času. Činnosť v ZÚ prispela k rozvoju záujmov,      
      nadania  a schopnosti detí a mládeže a zmysluplnému využitiu voľného času. 

 
3.  Ciele pre rekreačnú oblasť boli splnené nasledovne: 

a)   Cieľ sa priebežne plní, prázdninové aktivity ponúka CVČ rôznym cieľovým skupinám   
      a prebúdza v nich záujem o činnosť v CVČ. 
 
 b)  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; 
 
 c) V auguste bola prázdninová činnosť zameraná na šport, vychádzky do prírody, na plávanie     
      (kúpalisko Krasňany), na poznávanie pamätihodností okolia Bratislavy ( výlet na hrad    
      Devín, návšteva Detskej biofarmy v Stupave, výlet  autobusom na Bradlo a do Múzea M.    
      R. Štefánika v Košariskách, výlet do Gabčíkova s okružnou plavbou loďou Morava). 

 
4.  Ciele k zvýšeniu kvality práce zamestnancov plníme priebežne. 

a)   Každý pedagogický zamestnanec  má možnosť dopĺňať si svoje vzdelanie, jeden   
 v školskom roku 2012/13 ukončil 2. stupeň VŠ. 
 

b)   Priebežné vzdelávanie, ktoré organizuje Metodicko-pedagogické centrum, začala     
       navštevovať v šk.r.2012/2013 jedna PZ. 
 
c)   PZ, ktorí si vzdelávaním prehlbovali svoju odbornosť, sú finančne zvýhodňovaní. 

  
            5.   Cieľ hospodárne nakladať s majetkom v správe CVČ sme splnili nasledovne: 
a)   Cieľ je  splnený, CVČ sa dôsledne zaoberá sledovaním využiteľnosti miestností   pre ZÚ 
      a  zrekonštruoval miestnosť  pre počítačový ZÚ, o ktorý sa znížil záujem, na malú  



  

      telocvičňu pre  karatistický ZÚ, do ktorého pribudli deti; 
 
b-c) CVČ vypracovalo opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov CVČ, ktoré     
      pravidelne kontroluje; 
 
d)   Vyradený majetok CVČ sa pravidelne ponúka organizáciám, ktorých zriaďovateľom je   
      Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
  
            6.  Cieľ skvalitniť priestorové a materiálne vybavenie CVČ sme splnili nasledovne: 
a)   Cieľ sa plní, v školskom roku 2012/2013 sme na projekt Využitie vonkajších  
      priestorov CVČ na športové činnosti detí a mládeže získali od sponzora 13.785,-€;   
b)   Cieľ sa plní, dôsledne sa dbá na čistotu priestorov a hygienu sociálnych     
      zariadení, 
 
c)   Pravidelnou údržbou udržiavame priestory CVČ v dobrom technickom stave; 
 
d,f)   Cieľ sa neplní, didaktickú a výpočtovú techniku nemodernizujeme pre nedostatok    
      financií  a pre nezáujem detí o výpočtové ZÚ. 
 
e)   Priestory v športovej hale prenajíma CVČ v čase mimo záujmu ZÚ, vo večerných    
      hodinách. 
 
Nesplnené, zostatkové ciele prenesené do nového školského roka 2013/2014: 
 
      V 6. časti, neboli splnené body d), f) pre nedostatok financií a pre nezáujem detí 
o počítačové záujmové útvary. 
   
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  

SLABÉ STRÁNKY 
• Budovy CVČ netvoria jeden spoločný 

areál 
• CVČ je v obvode Bratislava III, do 

ktorého 
patria tri MČ – Nové Mesto, Rača  
a Vajnory 

       •      Komunikácia medzi nimi kladie 
väčšie  
               nároky  na dokonalú organizáciu 
               a koordináciu činnosti 
       •      Zhoršujúci sa technický stav budov,  
               energetická náročnosť 
technologických  
               zariadení 
       •      Morálne a technicky zastarané 
učebné  
               pomôcky 
       •      Nedostatok finančných prostriedkov 
               na športové vybavenie ZÚ 



  

• Spolupráca CVČ so ZŠ, predškolskými 
zariadeniami, SŠ, športovými zväzmi, 
SAŠS,  
partnerskou organizáciou, 
zriaďovateľom a 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 
 

 
Návrhy na opatrenie: 
 • Primeranými racionalizačnými opatreniami 
získať optimálne množstvo finančných 
prostriedkov  
na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu a na prevádzku CVČ. 

PRÍLEŽITOSTI 
•      Primeranými racionalizačnými 
opatreniami 

získať 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 
sebavzde- 
        lávania 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 vonkajších 
                priestorov počas letnej prázdninovej  
                činnosti, rovnako tak aj na spestrenie 
                činnosti 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. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ 



  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uskutočnil dňa 16. 7. 2013 v CVČ, Hlinícka 
3 kontrolu a súhlasí s organizovaním dennej táborovej činnosti v priestoroch CVČ za splnenia  
týchto povinnosti: 
1. Zabezpečiť pravidelné upratovanie všetkých priestorov pre denný pobyt detí a zariadení pre    
    osobnú hygienu vrátane ich dezinfekcie. 
2. Prípravu a výdaj stravy realizovať v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z.z.  
3. Podávané jedlá musia byť pripravené podľa vopred zostavených jedálnych lístkov, ktoré  
    budú zohľadňovať požiadavky racionálneho stravovania pre príslušnú vekovú skupinu   
    detí a ktoré nebudú obsahovať epidemiologicky rizikové potraviny ani potraviny  
    neznámeho pôvodu.  
  
2. Spolupráca CVČ 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  

CVČ úzko  spolupracovalo s rodičmi a radou CVČ. Rodičia sa zúčastňovali na 
súťažiach s deťmi mimo Bratislavy a boli veľkou oporou pre vedúce záujmových útvarov. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami,  
 CVČ spolupracovalo s Krízovým centrom Brána do života. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 

CVČ úzko spolupracovalo so školami, z ktorých žiaci navštevovali záujmové útvary 
v centre voľného času, spolupracovalo  s  TJ Rapid Bratislava, s Obvodným úradom, 
Bratislava pri organizácii a zabezpečovaní obvodných kôl predmetových súťaží a olympiád, 
s Miestnym úradom Bratislava - Nové Mesto a Bratislava - Rača, s Bratislavským futbalovým 
zväzom, s MR SAŠŠ, s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy pri organizovaní kultúrnych 
a spoločenských podujatí a tiež pri organizovaní  obvodných kôl predmetových olympiád  
a postupových súťaží. 
 
2.4. Iná spolupráca  
           CVČ spolupracuje s  Klubom dôchodcov v  Krasňanoch pri rôznych kultúrnych 
a spoločenských podujatiach, na ktorých vystupujú  naše tanečné záujmové krúžky 
a spríjemňujú život našim dôchodcom. 
 

 

 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Centra voľného času  Klokan Pekníkova 2, Bratislava za školský rok 2012/2013 

 
 

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 
Fax:  
www:  www.kruzky.eu 
e-mail: cvcklokan@gmail.com 
 
Riaditeľ:  
Marian Michalides                            volebné obdobie: od 1. 1. 2010  do 31. 12. 2014 
 
pracovníci:  
Anna Krupicová admin. pracovník, úsek neprav. klubovej čin.  
Paulína Hoššová                                  úsek kultúrno spoločenských aktivít       
Ján Kopčok úsek športových aktivít a športových súťaží           
Marianna Konečná úsek výtvarných aktivít  
 
Problém využitia voľného času by mal patriť k najdiskutovanejším otázkam spoločnosti. 
Využívanie voľného času ako výrazný fenomén v spojení s deťmi a mládežou vstupuje do 
života všetkých vyspelých krajín a zároveň je aj jedným z dôležitých problémov. Využitie 
voľného času je však pre kultúrnosť mladých ľudí určujúce, a preto Centrum voľného času 
Klokan poskytuje svoje priestory tej časti mladej populácie, ktorá sa zapája do činnosti centra 
akýmkoľvek spôsobom.  
Centrum voľného času Klokan spĺňa charakter otvoreného zariadenia, je 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 Klokan bolo v jeho výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej 
činnosti pre deti a mládež a ich rodičov, spontánnej činnosti a vlastných projektoch členov 
záujmových útvarov a aktivitách podporujúcich prevenciu sociálno-patologických javov. 
Flexibilne sa prispôsobuje aktuálnym potrebám a požiadavkám 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 decembri 2012. Funkčné obdobie 
začalo 19. 12. 2012. Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 826/2012 zo dňa 25. 10. 2012 bol do rady školského zariadenia delegovaný zástupca 
zriaďovateľa pán Ing. Peter Hanulík. Na žiadosť CVČ Klokan bol počet členov rady znížený 
na 5. Voľbami konajúcimi sa dňa 3. 12. 2012 bola zvolený za zástupcu nepedagogických 
zamestnancov Mgr. Anna Krupicová, za zástupcov pedagogických zamestnancov Ján 
Kopčok, a za zástupcov rodičov, vo voľbách konaných dňa 12. 12. 2012 boli zvolení Martin 
Učeň a Katarína Illéšová. Dňa 19. 12. 2012 bola vykonaná voľba predsedu rady školského 
zariadenia, kde bola zvolená za predsedu rady školského zariadenia Katarína Illéšová a za 
podpredsedu Ján Kopčok  
 



  

Členovia rady CVČ  
 
P. č Meno Priezvisko       Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
 
1.  Katarína Illéšová predseda za rodičov 
2.  Ján Kopčok podpredseda  za pedagogických zamestnancov 
3.  Anna Krupicová člen za nepedagogických zamestnancov 
4.  Martin Učeň člen  za rodičov 
5.  Ing. Peter Hanulík člen za zriaďovateľa 
 
Nová školská rada bola volená po zápise detí do záujmových útvarov, v decembri 2012.  
 
Informácia o činnosti Rady CVČ  
 
1. Rada CVČ zasadala v školskom roku 2012/2013 celkom trikrát. Na zasadnutiach sa 

vyjadrovala k:  
2. ku koncepcii rozvoja školského zariadenia 
3. k plánu práce CVČ 
4. k informáciám o pedagogickom, organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu 
5. k návrhu rozpočtu 
6. k správe o výsledkoch hospodárenia 
7. k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 
 

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 školského úradu 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 centra voľného času  
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť Centra voľného času Klokan 
 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 
3. Spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie, kurzy, workshopy, činnosť klubov  
    a vlastné projekty detí, vznik neformálnych skupín,  
4. Vzdelávacia a metodická činnosť,  
5. 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) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti – záujmových útvaroch   
Počet záujmových útvarov: 35 krúžkov a klubov 
Počet členov záujmových útvarov: 560 detí a mládeže, z toho do 15 rokov: 465 
V školskom roku 2012/2013 bola činnosť realizovaná v záujmových útvaroch – krúžkoch a 
kluboch. Centrum tvorilo priebežne počas školského roka 35 záujmových útvarov, 
s celkovým počtom 560 detí, mládeže a dospelých vo veku od 3 rokov. Boli to tieto záujmové 
útvary – v úsekoch:  

– výtvarných aktivít – keramika 27 detí, ilustrácie 10 detí, voľný výtvarný ateliér 18 detí, 
hrnčiarstvo 37, keramické dielne 32 detí, keramika a točenie na kruhu – dielne DSS 7detí, 
výtvarný delf oasis 14 detí, Patchwork 16 detí,  

– športových aktivít a súťaží – projekt stolný tenis 16 členov, basketbal 12 detí, futbal 20 
detí, hokejbal 20 detí, hokejbal II. 20 detí, šach 15 detí, lukostreľba 20 detí, joga 27 detí, 
a begbinton 5 detí, rybárstvo 12 detí, tenis 12 detí, joga projekt 25 členov 

– kultúrno-spoločenských aktivít – Detský súbor Chamacos 24 detí, M. A. G 21 detí, 
breakdance 14 detí, detí, divadlo Úsmev 10 detí, nemčina 12 detí,  

– pravidelnej a nepravidelnej klubovej činnosti – ohňová show Fandango 16 detí, klub 
Sova 16 detí, Detský parlament Bratislava IV 28 detí, klub umeleckej tvorby 22 detí, klub 
mládeže 16, teatro Ferdinand – šermiari 16 detí.  

Koncepcia CVČ dlhodobo rozvíjala činnosť úspešných záujmových krúžkov, skupín 
a klubov.  
 



  

b) Údaje o deťoch a účastníkoch príležitostnej záujmovej činnosti v centre voľného 
času, letnej činnosti, metodickej činnosti a prezentácii na verejnosti 
 
Príležitostná záujmová činnosť v šk. roku 2012/2013 
Počet podujatí, akcií: 90 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 2569 z toho účastníkov do 15 rokov: 2338 
Počet organizovaných 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: 7  
z toho pre účastníkov do 15 rokov: 7  
Počet účastníkov v táboroch počas letných prázdnin: 75, z toho do 15 rokov: 75 
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 1 
Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavy: 21, z toho do 15 rokov: 21 



  

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci centra  
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ)  

Študijný 
odbor/oddelen
ie záujmových 

útvarov 

Fyzický 
počet PZ 

k 
15. 9. 2012 

Fyzický 
počet PZ 
k 30. 6. 
2013 

 

Počet 
tých, 
ktorí 
mali 

nižšiu 
vyučov

aciu 
povinn

osť 

Počet 
tých, 
ktorí 
mali 

vyššiu 
vyučova

ciu 
povinno

sť 

Počet PZ, ktorí 
pracujú na 

dohodu 
o vykonaní 

práce (DVP) 
alebo dohodu 
o vykonaní 
činností 
(DVČ) 

Úsek výtvarných 
aktivít 

1 2 1 0 0 

Úsek športových 
aktivít a súťaží 

1 1 0 0 9 

Úsek kultúrno-
spoločenských 
aktivít 

1 2 1 0 3 

Úsek pravidelnej 
a neprav. 
klubovej 
činnosti 

1 1 1 0 1 

Spolu:  4 6 3 0 13 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:  
 
Komentár 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov bola 100%. Všetci majú odbornú spôsobilosť.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ (CVČ):  
 

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 2012/2013 boli naplánované vzdelávania inovačné, avšak pre nenaplnenosť 
sa neotvorili. Tieto úlohy neboli podľa plánu splnené.  
Mimoriadne ocenenia PZ CVČ Klokan:  
V CVČ neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenie zamestnancom.  



  

 
Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach:  
1. Úspešne reprezentovala Jana Barboríková CVČ Klokan na medzinárodnej súťaži 
v nemeckom jazyku vyhlasovanej Ministerstvom rodiny, detí, mládeže, kultúry a športu 
Westfálska, Dusseldorf. 
2. Úspešne ohodnotená choreografka tanečnej skupiny M. A. G. získala na celoslovenskej 
nezávislej súťaži moderného a módneho tanca TOP DANCING 2013 v Topoľčanoch druhé 
miesto v hip-hop choreografii juniorov a ocenenie za najlepšiu hudbu v kategórii juniori, v tej 
istej súťaži. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15. 9. 2012 

CVČ 

Fyzick
ý počet 

NZ.  
 

Z toho 
fyzický počet 
zamestnancov

, ktorí 
vykonávajú v 
 základnom 
úväzku viac 

kumulovanýc
h 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 1 1 0 3 

 
Údaje o počte NZ školy/ŠZ k 30. 6. 2013 

CVČ 
Fyzick
ý počet 

NZ 

Z toho 
fyzický 

počet NZ, 
ktorí 

vykonávaj
ú v 

 základno
m úväzku 

viac 
kumulova

ných 
pracovnýc
h 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 1 1 0 3 

 
 
 



  

IV. Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ v školskom roku 2012/2013  
 
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

PATCHWORK – výstava 
prác členov klubu CVČ  

40 Reprezentačná výstava obv. BA IV v DK– 
vzbudenie záujmu verejnosti o výtvarnú tvorbu 
tvorbu s netradičným materiálom 

Autorské reminiscencie 26 Scénické čítanie a koncert pre tri klavíre 
z mladej slovenskej tvorby (a beseda s 
teenegermi) – prezentovanie projektu s 
multimediálnym charakterom 

Predvianočné tvorivé dielne 
Vianočné svetlo 

46 Pripraviť, vyrobiť a prekvapiť najbližších 
vlastným výrobkom pod vianočný stromček 

Turnaj vo futbale detí 32  Motivovať deti k tradičnému športovaniu 
Besedy DP  48 Životné príbehy hercov I. Adamca a A. Hajdu 

o hereckej profesii zaujali, rozosmiali 
a priviedli deti k reflexii o hľadaní hodnôt vo 
zvláštnej profesii  

KNIHA –ako sa to robí 10 Rozvíjať tvorivé myslenie a spoznať ako si 
vytvoriť vlastnú knihu 

Fórum interpretov a víťazov 
olympiád 

58 Multižánrový program umožnil objavovať 
interpretom v hudobno-speváckom, umeleckom 
prednese a invenčnej rétorike inšpiratívne 
roviny a netradičné pohľady na synergiu 
v umení  

Svet okolo mňa  13 Spoznávanie prírody spojené s vytváraním 
artefaktov 

Víkendové turis. výlety 12 Spoznávanie Slovenska 
Keramický víkend  18 Čo skrýva keramické umenie 
Zimná turistika po 
Malokarpatskej krajine I.  

10 Zimné spoznávanie krás v okolí Bratislavy  

ArTELIÉR voľný priestor 
pre dušu XI.  

15 Vytvárať nový, kultivovaný priestor okolo seba 

 Pohyb na ľade I, II, III 24 Nebáť sa jazdy na ľade a získať korčuliarsku 
zručnosť 

Hra s myšlienkami – text, 
tvorba, rétorika 

13 Nebáť sa objavovať svoj názor a objavovať 
svoje schopnosti komunikácie 

Deň detí s Klokanom  80 
kopč 

43 Osláviť hravo deň detí 

Garden fiesta Deti s rodičmi 
pri hrách vo veselej záhrade 
Klokana  

58 Rozlúčka detí CVČ Klokan pred prázdninami, 
spojená s ukážkami z činnosti, hrami a zábavou 

Letný tábor Nezábudka 
Jasenská dolina 

27  Spoznávať, športovať a objavovať krásy 
prírody  

Letné dielne Svet si Ty 19 Získať zručnosť v modelovaní s hlinou, točení 
na hrnčiarskom kruhu a a výtv. technikách 

Letná tvorivá dielňa               10  
Yong desing 9 Odkrývať tajomstvá dizajnu, architektúry a 

upravovať ateliér  



  

Letná tvorivá dielňa  
Klokan pre Vás   

9 Získať zručnosť v tvorbe s alternatívnymi 
materiálmi a dotváranie výtvarného ateliéru  

Letné dielne SOVA 
Pohodička 

10 Hry v prírode i objavovanie galérií a múzeí 
Bratislavy 

 
Predmetové olympiády (obvodné kolá) v koordinácii CVČ: PODPORA TALENTOV 
  
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Matematická olympiáda   110 
Pytagoriáda 168 

Olympiáda z fyziky 3 
Chemická olympiáda 10 
Geografická olympiáda 87 
Biologická olympiáda 16 
Olympiáda v nemeckom jazyku 7 
Olympiáda v anglickom jazyku 26 
Olympiáda slovenskom jazyku 
a literatúre  

12 

Olympiáda v dejepise  32 

Aktivity podporili rozvoj talentov detí 

 
Postupové súťaže (obvodné kolá) 
 
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Šaliansky Maťko – prednes 
slovenskej povesti 

19 

Hviezdoslavov Kubín – 
umelecký prednes poézie 
a prózy 

70 

Štúrov Zvolen – rétorika 
a interpretácia textu 

26 

Slávik Slovenska – interpretácia 
ľudovej piesne 

28 

Súťaže podporili záujem o interpretáciu 
umeleckého slova, tvorivý prejav v rétorike a 

interpretáciu slovenskej ľudovej piesne 

 
Športové súťaže (obvodné kolá) SAŠŠ 
   
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Basketbal chlapci, dievčatá 105    
Hádzaná  chlapci, dievčatá 103    
Vybíjaná  chlapci, dievčatá  150    
Atletika    chlapci, dievčatá 140  
Volejbal   chlapci, dievčatá 132    
Malý futbal   220    
Veľký futbal   150   
Florbal                          chlapci, dievčatá 180 
Jednota CUP 
futbal  

chlapci dievčatá.  150 

Deti preukázali v súťažiach veľký 
záujem o športovanie  



  

Stolný tenis                  chlapci, dievčatá  98 
Cezpoľný beh Chlapci, dievčatá 70 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo 
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Bratislava moje mesto  32 Deti spoznali uličky mesta a výtvarne oživili 
ich príbehy vo svojej výtvarnej tvorbe  

Mesiac fotografie 38 Inšpiratívna tematika podnietila záujem 
o originálny vlastný prejav vo fotografovaní 
a živú diskusiu o umeleckej fotografii 

   
Slovenská národná galéria  24 Hľadanie tém, poskytlo pohľad na možnosti 

ich tvorivého využitia vo vlastnej výtvarnej 
tvorbe detí  

   
Bratislava očami detí a 
mládeže 

36 Deti objavovali svoje tvorivé schopnosti 
vovýrobe a darčekov, pod vedením skúsených 
výtvarných pedagógov 

Dni Bratislavy 19 
účinkujúcic

h 

Deti prezentovali svoju choreografickú tvor bu 
v tanečných kreáciách pred verejnosťou  

 
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 

MŠVVŠ SR ORION FLORBAL 
CUP 
;KK  

Aktivizovať deti ZŠ/G 
k rozvíjaniu pohybovej 
kultúry  

I.–V. 2013 

Ministerium mit 
Familie, Kinder...  

Schuler Begegnung 
mit OstEuropa 

Rozvíjanie jazykovej 
kultúry v nemeckom 
jazyku a konverzácii u detí 
ZŠ/G 

I.–V. 2013 

MŠVVŠ SR JEDNOTA 
FUTBAL CUP 
KK 

Vzbudiť záujem o malý 
futbal u detí ZŠ/G 

I.–V. 2013 

EÚ Európsky rok 
aktívneho starnutia – 
športom stop 
Alzheimerovej 
chorobe 

Upevnenie 
medzigeneračnej 
solidarity a aktívneho 
života seniorov 

X. 2012–VI. 
2013 

MČ Dúbravka Noc s Andersenom Prežiť 
interaktívnerozprávkový 
svet v magickom prostredí 
kníh, s deťmi a interpretmi 

III. 20013 

Mc“Donalds Futbal Aktivizácia detí k 
populárnemu športu 

IV. 2013 



  

 
Dosiahnuté ocenenia v súťažiach  
1. Diplomy a vecné ceny ministerky Porýnia – Vestfálska v rámci reprezentácie európskeho 
projektu v nemeckom jazyku 
 
2. Tanečná skupina M. A. G. získala na celoslovenskej nezávislej súťaži moderného a 
módneho tanca TOP DANCING 2013 v Topoľčanoch druhé miesto v hip-hop choreografii 
juniorov a ocenenie za najlepšiu hudbu v kategórii juniori, v tej istej súťaži. 
 
Komentár 
 
Príležitostná činnosť bola realizovaná v zmysle Plánu činnosti na školský rok 2012/2013. 
Centrum voľného času zabezpečovalo počas školského roka aktívny oddych, rekreačnú 
činnosť, prevenciu drogových závislostí a negatívnych prejavov detí a mládeže zaujímavými 
formami svojej svojej činnosti. Svojimi aktivitami motivovalo všetky vekové kategórie 
k záujmu o zdravý životný štýl a zmysluplné prežitie voľného času.  
Veľkému záujmu sa tešila tradičná prezentácia celoročnej činnosti krúžkov a klubov. Na 
verejnosti najčastejšie prezentovala svoju činnosť tanečná skupina M. A. G. , Fandango 
a šermiarske divadlo.  
TS MAG a TS Chamacos vystupovali na podujatiach Bratislavy pri príležitosti Dní Bratislavy 
a prezentácii centra voľného času na Garden Party. Mladšie deti prezentovali svoju činnosť na 
vystúpeniach pre rodičov a blízku verejnosť. Patchwork klub vystavoval svoje práce v DK 
Dúbravka.  
Výtvarné aktivity boli realizované v interiéroch a exteriéroch CVČ a v priestoroch iných 
organizácií. Divadlo Úsmev prezentovalo svoj program pre deti onkologických ochorení i pre 
teenagerov.  
Záujem verejnosti naďalej vzbudzovali ojedinelé kluby: klub Patchwork, teatro Ferdinand, 
klub Sova, rybársky krúžok ako aj tradičné modelovanie z hliny. Okrem tradičných klubov–
šachu, futbalu, lukostreľby, hokejbalu, zaujali nevšedné aktivity: klub Wargaming 
organizoval medzinárodnú súťaž s partnerskými klubmi v Česku a Poľsku.  
Deti a mládež oslovili verejnosť výtvarnými aktivitami aj na Vianočných dielňach. Účastníci 
si prezreli ich výtvarné práce na výstave v CVČ. Ľudové zvyky a tradície boli v ponuke CVČ 
zastúpené v podujatiach a činnosti krúžkov: hrnčiarstvo, keramika a klubu Sova.  
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, 
boli tematicky zamerané na hodnoty, ktoré prinášajú sviatky pokoja a mieru. V období 
Vianoc sa uskutočnili stretnutia klubov, na ktorých si deti i mládež odovzdávali výrobky 
a darčeky, čo umocnilo vianočnú atmosféru medzi rovesníkmi. Pri príležitosti vianočných 
sviatkov boli organizované športové turnaje a stretnutia.  
Veľkonočné sviatky oboznamovali svojou tematikou deti, mládež aj dospelých o tradíciách, 
výtvarné aktivity boli zamerané na jarné maľovanie vajíčok 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 Centra 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.  
 
 
V. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v CVČ 
 

V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná v CVČ Klokan žiadna inšpekčná činnosť 
Štátnou školskou inšpekciou (Školské inšpekčné centrum Bratislava).  
 
 
VI. Údaje o výsledkoch finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom 
mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy v CVČ 
 
V školskom roku 2012/2013 bola na základe nariadenia č. 7/2013 vykonaná finančná 
a ekonomická kontrola v CVČ a prebiehala od 16. 5 do 12. 6. 2013. Na odstránenie zistených 
nedostatkov boli prijaté tieto opatrenia:  
1. Písomne požiadať hlavné mesto SR Bratislavy o doplnenie zriaďovacej listiny o zverenie 
budovy, v ktorej sídli a priľahlého pozemku s oplotením.  
Zodpovedný: riaditeľ, úloha splnená 
2. Opätovne písomne požiadať starostu Mestskej časti Dúbravka o prehodnotenie zmluvy 
č. 6/10 o úhrade spotreby energií a v časti úhrad mzdových nákladov kuriča.  
Zodpovedný: riaditeľ, úloha splnená 
3. Písomne požiadať hlavné mesto o stanovisko ohľadne zabezpečenia energií pre trojizbový 
byt, ktorý sa nachádza v budove sídla CVČ.  
Zodpovedný: riaditeľ, úloha splnená 
4. Ukončiť výchovno-vzdelávaciu činnosť osôb vo veku nad 30 rokov 
 Zodpovedný: riaditeľ, úloha splnená 
5. Účtovné doklady schvaľovať a podpisovať v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom 
o finančnej kontrole.  
Zodpovedná: administratívna pracovníčka, úloha plnená priebežne, trvale 
6. Zabezpečiť riadne vedenie dochádzky 
Zodpovedná: administratívna pracovníčka, úloha plnená priebežne, trvale 
 
 



  

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
 
Materiálno-technické vybavenie je na nezmenenej úrovni, z dôvodu šetrenia finančných 
prostriedkov rozpočtu. 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:  
 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 v zmysle zmlúv z 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  na 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 
 
Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti CVČ – z rozpočtu zriaďovateľa:  
Mzdy: 61 900,- € 
Náklady na prevádzku a odvody: 75 150,- € 
Príjmy: 10 500,- € 
Spolu: 137 050,- € 
 
Finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu:  
– za vzdelávacie poukazy: 653,- € 
– na olympiády a postupové súťaže: 3132,- € 
– na športové súťaže: 1840,- € 
 
IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na rok 2012/2013 
a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Prvý zámer Centra, vytvoriť reprezentatívny, variabilný priestor pre Detský parlament 
Bratislava IV.  
Cieľ nesplnený.  
  
Druhý zámer pod názvom: Priestor a Čas – Centrum 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 Centra. Podujatia mali tvorivú atmosféru.  
Cieľ sa začal plniť.  
 
Tretí zámer s názvom: To sme my – bol realizovaný propagačnými formami – zverejňovaním 
propagačných materiálov o činnosti Centra pred vstupom do areálu a inštalovaním 
propagačných panelov, výrobou propagačných materiálov plagátov, letákov a letáčikov 
vyrobených pracovníkmi CVČ a v tlačiarenských firmách. Upútavací charakter propagácie 
umocnilo aj logo CVČ KLOKAN s nástennou maľbou na priečelí budovy, zrealizovanou 
deťmi. Priebežne bola kultivovaná zeleň v exteriéroch územia Centra.  
Cieľ plnený priebežne.  
 
Štvrtý zámer s názvom: Nakuknite... sa realizoval v krúžkoch. Do činnosti sa zapájali 
záujemcovia „neprebudení, nerozhodní“, ktorí si vyskúšali aktivity z ponuky Centra. Možnosť 
„nakuknutia“ im umožňuje komunikovať s pedagógmi a členmi krúžkov. Súčasne sme čerpali 
inšpiráciu z ich spätnej väzby a reagovali sme na nové návrhy, skupina mladých si vytvorila 
posilovňu. 
Cieľ splnený formou streetworkera.  
 
 
X. Oblasti, v ktorýchCVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a 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. 
 
Príležitosti: 
– rast počtu ponúk, 
– vznik  nových záujmových skupín, 
– podpora činnosti klientov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
– možnosť rozvrhnutia vlastných časových dotácií krúžkov, 
– možnosť uplatniť individualitu osobnosti a vlastných tvorivých nápadov, 
– zosúladenie záujmu regiónu a požiadaviek škôl o požadované vzdelávania a aktivity, 
– vypracovanie vhodných projektov na získanie finančných prostriedkov. 



  

 
Riziká: 
– nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy a dvora, 
– hospodárska recesia, 
– nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, 
– problémy s obnovou pedagogického zboru, 
– nedostatočný záujem cieľovej skupiny o ponúkané aktivity, 
– nedôverčivý postoj verejnosti k lacným krúžkom, 
– rozhodovanie rodičov o umiestnení dieťaťa do krúžku podľa zamestnania rodičov 
a bydliska prarodičov, 
– konkurencia súkromných krúžkov – prestíž. 
 
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).  
 
 
XI. Ďalšie informácie o CVČ 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v centre voľného času 
 
Upratovanie je zabezpečené vlastnou upratovačkou denne. Hygienický štandard zariadenia 
bol počas školského roka na dostatočnej úrovni. 
 
2. Spolupráca CVČ 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Vzájomné vzťahy medzi CVČ, deťmi, rodičmi a sú štandardne dobré. Centrum 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.  
Pracovníci Centra sú počas celého roka v kontakte s rodičmi detí, ktoré navštevujúci krúžky,  
poskytujú im informácie o činnosti. a snažia sa spoločne vytvárať atmosféru porozumenia.  
 
2.2. 
Centrum spolupracovalo na veľmi úspešných podujatiach organizovaných inými 
organizáciami. Členovia tanečných, výtvarných a ďalších krúžkov účinkovali na podujatiach 
mestských častí a veľkých podujatiach Bratislavy. Úzko spolupracovalo so ZŠ a gymnáziami. 
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. Centrum  kooperovalo s  Magistrátom Hl. mesta Bratislavy, s Obvodným 
školským úradom, Miestnymi úradmi Dúbravky, Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi, Lamača 
a Devína, Záhorkou Bystricou, Pedagogickou a sociálnou akadémiou v Dúbravke a Domom 
kultúry v Dúbravke. Pri zabezpečení podujatí centrum materiálne podporili OKAT, 
SLOVART, McDonalds a ďalšími organizácie.   
Deti zo ZŠ mestských častí Dúbravka, Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Lamač, Devín 
a Záhorská Bystrica reprezentujú svoju školu aj Mestskom parlamente Bratislavy. Na pôde 



  

Detského parlamentu rezonujú také závažné spoločenské témy ako drogy a šikanovanie na 
školách.  

 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Centra voľného času  Gessayova 6, Bratislava za školský rok 2012/2013 

 
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 
Mgr. Alžbeta Varjúová, riaditeľka 
Volebné obdobie od 1.7.2009 do 30.6.2014 
Mgr. Katarína Búliková, zástupkyňa riaditeľky 
 
 
c/ Údaje o rade školského zariadenia 
 
          Rada školského zariadenia pri CVČ Gessayova 6 bola ustanovená v zmysle § 24 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zm,ene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách 17.05.2012. Nové 
funkčné obdobie Rady začalo ustanovujúcim zasadnutím 26.9.2012 na obdobie 4 rokov. 
 
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 
 

Členovia Rady školského zariadenia sa v školskom roku 2012/2013 stretli na troch 
zasadnutiach. Na svojich zasadnutiach prerokovali nasledovné materiály: 
 



  

26.09.2012 – ustanovujúce zasadnutie 
• Informácia o priebehu volieb do Rady školského zariadenia (ŠZ) 
• Voľba predsedu Rady ŠZ 
• Návrh Štatútu Rady ŠZ pri CVČ Gessayova 6 

10.10.2012 
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ  
 za školský rok 2011/2012 
• Výchovný plán CVČ na školský rok 2012/2013 
• Informácia o letnej prázdninovej činnosti CVČ za rok 2012 
• Plán práce CVČ na školský rok 2012/2013  
• Štatút Rady ŠZ pri CVČ - schválenie 
• Plán práce Rady CVČ na školský rok 2012/2013 

 
7.- 8.12.2012  

• Mikuláš v CVČ a Tvorivé vianočné dielne – neformálne stretnutie na  podujatiach 
CVČ 

 
26.03.2013   

• Výchovno-vzdelávacie výsledky a materiálno-technické  zabezpečenie činnosti CVČ 
za 1. polrok školského roka 2012/2013  

• Výsledky hospodárenia centra v roku 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013   
• Výročná správa Rady školského zariadenia pri CVČ 
• Príprava letnej prázdninovej činnosti  2013 

 
15.06.2013 

• Neformálne stretnutie členov  - Záhradná slávnosť pre deti a rodičov k MDD a záveru 
školského roka v CVČ „Srdiečko pre všetkých dobrých ľudí“. 

d/ Iné poradné orgány riaditeľa  
Pedagogická rada rokovala o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za hodnotené obdobie, 
riešila vzniknuté problémy pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej práce a jej materiálno-
technického zabezpečenia, finančného zabezpečenia a prijímala opatrenia na ich odstránenie. 
V tomto školskom roku sa uskutočnili v zmysle plánu práce 4 pedagogické rady, pracovné 
porady 1x mesačne a operatívne porady vedenia CVĆ podľa potreby. 
II. Údaje o deťoch a účastníkoch záujmovej činnosti v CVC 
a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2012/2013 
 
Počet záujmových útvarov:  80                z toho pre deti do 15 rokov:    77 
Počet členov záujmových útvarov:  845    z toho do 15 rokov:   809 
               
 
Záujmová oblasť: Názov ZÚ:    k 15.9.2012        k 30.6.2013 
        1. polrok  2. polrok 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klubové,   Výtvarný MŠ    4 / 42   4 / 40 
umelecké   Keramika - VVP   3 / 16   5 / 54  
činnosti  Keramika     1 / 10   1 / 7 
   Keramika MŠ    20/ 204  19/193 
   Keramika v elokov. prac.  4 / 41   4 / 41 

Ľudové remeslá- Priadka  1 / 10   1 / 7  



  

   Drobce – tanečný   1 / 15   1 / 7 
   Klub priadka + paličkovanie  1 / 9   1 / 9 

Zázraky z korálok   1 / 4   1 / 4  
 Mamaklub    1 / 24   1 / 25 
 Keramický – mamaklub  1 / 10   1 / 10 

Hobby klub    1 / 5   1 / 4 
 Farbičky – čarbičky   2 / 11   2 / 12 
 Točenie na hrnčiarskych kruhoch 1 / 8   1 / 4 

   Tanečný MŠ    2 / 18   2 / 16 
   Pohybovo-tanečný MŠ  1 / 11              1 / 8 
   Tancuj, tancuj ( integrov. deti) 1 / 7   1 / 7 

HIP-HOP    1 / 4   1 / 4 
Šikovníček    1 / 11   1 / 10 
Dramatický    1 / 9   1 / 9 
Ľudové remeslá   4 / 45   4 / 43 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výpočtová  Programovanie – robotika  1 / 9   1 / 9 
technika  Počítačová grafika   1 / 8   1 / 4  

Praktický užívateľ PC  1 /6   1 / 6 
   Internetklub    1 / 21   1 / 20 
   Práca na PC    2 / 22   2 / 22 
     
Prírodoveda  Rybársky    1 / 16   1 / 11 
   Starostlivosť o zvieratká  4 / 40   4 / 32 
   Zvieratká v Minizoo   3 / 31   3 / 31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telovýchovné,   Šikovné mačiatka   1 /14   1 / 10  
Športové aktivity Šachové rébusy pre talenty  1 / 9   0 
   Zápasenie    2 /20   2 / 19 
   Malí šachisti na MŠ   0   1 / 12 

  Plávanie    4 / 54   3 / 47 
   Mladí vodáci    1 / 12   1 / 11 
   Turistický- Sokolíci   1 / 15   1 / 14 
   Florbal     1 / 12   1 / 11 
   Športová  streľba   1 / 11   1 / 6 
   Cvičenie pre všetkých  1 / 17   1 / 12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkom:       80 / 845           79/ 787 
   
 

Realizáciou projektu práca s hlinou v MŠ, sme pokračovali v naštartovanej spolupráci 
s MŠ v našej pôsobnosti. O túto záujmovú aktivitu je veľký záujem, o čom svedčí aj počet 
krúžkov- v 10 MŠ pracovalo 20 krúžkov s počtom detí 204, v  CVČ a v elokovaných 
pracoviskách v ZŠ pracovalo 8 krúžkov s počtom detí 67. Záujem bol aj o ďalšie krúžky, 
blízke deťom v tomto veku – výtvarné, tanečné, pohybové, šachový. Dôvod tohto zvýšeného 
záujmu vidíme predovšetkým v kvalitnej práci vedúcich týchto krúžkov, ale aj vo výhode, že 
sa činnosť  vykonáva  priamo v priestore, kde sú v bezpečí a môžu tam byť aj tie deti, ktoré 
časovo zaneprázdnení rodičia nemajú možnosť  voziť na krúžky, a aj preto, že CVČ vyberá 



  

oproti komerčným organizáciám zaoberajúcich sa záujmovou činnosťou  minimálne poplatky 
a pracuje s deťmi na základe ich záujmu a nie schopností. 
Druhou oblasťou, o ktorú je veľký záujem, je oblasť prírodovedná. Naše minizoo priťahuje 
veľa záujemcov o chov a starostlivosť o malé domáce zvieratká, aj z toho dôvodu, že nie 
každé dieťa  môže mať doma zvieratko a vie sa o neho aj postarať.  
Záujem bol aj o krúžky s tematikou ľudových remesiel, tanečné, výtvarné. Po prvýkrát sme 
neotvorili krúžky  maľovania na hodváb a vitráže Tiffany , sú to však veľmi náročné krúžky, 
vyžadujúce si trpezlivosť a hlavne výdrž. 
Tanečné krúžky pracovali v  CVČ a v MŠ Bradáčova a Jankolova, svoju činnosť prezentovali 
na vystúpeniach v MŠ, ale aj na podujatiach CVČ napr. ku dňu matiek, k MDD- v rámci 
záhradnej slávnosti, malí tanečníci z MŠ Bradáčova nás reprezentovali svojím vystúpením aj  
na Hlavnom námestí v rámci celomestského podujatia Bratislava pre všetkých. 
Dramatický krúžok sa predviedol pásmom ku Dňu matiek, aj na záver školského roka 
a MDD. 
V oblasti športu  bol záujem o turistický krúžok, športovú streľbu, vodákov, krúžky 
zápasenia, ktorých členovia sa výborne umiestnili na viacerých celoslovenských 
i medzinárodných súťažiach vo svojich kategóriách.  
Pokračuje aj  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. 
V 2. polroku sme zaznamenali úbytok členov na krúžkoch, je to už každoročný jav, pretože si 
deti buď našli iné záujmy alebo sa im už nechce pokračovať. Pre klesajúci počet členov sme 
zrušili krúžok Hip-hopu, o jeden sa znížil aj počet krúžkov plávania. Z dôvodu ukončenia 
štúdia vedúceho krúžku a jeho nástupu do pracovného procesu, sme museli ukončiť aj činnosť 
krúžku šachové rébusy, pretože sa nám nepodarilo za neho zabezpečiť adekvátnu náhradu. 
Pokles nastal aj v krúžkoch výpočtovej techniky – pravidelnej práce s počítačmi, deťom viac  
vyhovuje voľnejšia klubová forma činnosti ( internetklub). Znížil sa aj záujem o krúžok 
legorobotiky, čoho príčinou môže byť predovšetkým zmena vedúceho krúžku, ale aj 
skutočnosť, že máme iba 3 súpravy legorobotov, čiže nie všetky deti majú svojho a o to 
náročnejšia je aj potom práca s nimi. Túto situáciu sa  budeme snažiť v ďalšom školskom 
roku zmeniť zakúpením ďalších 2 súprav. 
Je veľmi ťažké v dnešnej dobe získavať deti a mládež na záujmovú činnosť, pretože existuje 
silná konkurencia v podobe veľkého množstva krúžkov a aktivít ponúkaných samotnými 
školami, či rôznymi združeniami a organizáciami, ktoré majú lepšie finančné i materiálne 
možnosti. Deti síce majú možnosť väčšieho výberu aktivít, čo však spôsobuje v mnohých 
prípadoch aj ich nadmerné zaťaženie.  
 
b/ Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2012/2013  
 
Počet podujatí, akcií: 138                     
Počet účastníkov  na podujatiach, akciách:  5435, z toho účastníkov do 15 rokov: 4330 
 
Počet organizovaných táborov počas školského roka:  6 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka:  100, z toho účastníkov do 15 rokov:  87     
 
Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. r. 2012/2013:    14                         
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk r. 2012/2013:          383                     
                 z toho účastníkov do 15 rokov:  383   
 
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 v školskom roku 2012/2013: 
V školskom roku 2012/2013  boli vytvorené nové záujmové útvary:  starostlivosť o zvieratká 
pre kategóriu detí z MŠ (2) , keramika  ( 2 x výchovno-vzdelávací program), šachový na MŠ. 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školského zariadenia 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30.6.2013: 
 
 
 
Záujmová 
oblasť 

Fyzický počet 
PZ k 15.9.2012 

Fyzický počet 
PZ k 30.6.2013 

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) 

Klubové 
a umelecké 
činnosti 

5 5 1+2 0 19 

Výpočtová 
technika 

1 1 0 0 2 

Prírodoveda 0 1 1 0 1 
Telovýchova 1 1 0 0 7 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady na výkon 
pedagogickej činnosti.  
 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CVČ: 
 
V rámci Plánu kontinuálneho vzdelávania Mgr. Švecová a PaedDr. Šutorová absolvovali 
v rámci aktualizačného vzdelávania nasledovné : Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako 
náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
a Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku. 
Okrem toho Mgr. Švecová, Mgr. Búliková a Dr. Šutorová absolvovali aj vzdelávanie pod 
názvom: Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách. 
Ďalšie aktualizačné vzdelávania : Detské divadlo vo výchove mimo vyučovania a Tanečná 
príprava  neboli zo strany MPCMB v tomto školskom roku otvorené.  
V rámci inovačného vzdelávania Mgr. Burdíková bola zle zaradená, preto vzdelávanie pod 
názvom Využívanie informačno- komunikačných technológií vo vyučovaní neabsolvovala.  
Mgr. Katarína Búliková, zástupkyňa riaditeľky -inovačné vzdelávanie vedúcich 
pedagogických zamestnancov – trvá. Predpoklad ukončenia: október 2013. 
Zamestnanci prednostne navštevovali tie druhy kreditového vzdelávania, ktoré sa konali 
mimo pracovnej doby ( sobota, nedeľa, prázdniny), cez pracovnú dobu navštevovali resp. 
navštevujú vzdelávania potrebné pre CVČ. 
 

Forma vzdelávania Počet Vzdelávanie Vzdelávanie Vzdelávanie 



  

vzdelávaných ukončilo trvá začalo 
Uvádzanie do praxe     
Špecializačné inovačné 1   zlé zaradenie 
Špecializačné kvalifikačné     
Aktualizačné 3 3   
Vzdeláv.ved.pedag..zamest 1  1  
 
 
Mimoriadne ocenenia PZ CVČ:  neboli 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
nebola 
 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.9.2012 
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Údaje o počte NZ školského zariadenia k 30.6.2013 
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IV. Aktivity CV Č 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ 
     

Názov  aktivity CVČ Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Matematická olympiáda pre 5.a 9. 
ročník ZŠ 

44 okresné kolo súťaže 

Jesenné prázdniny – herňa 12 prázdninová činnosť 
Polročné prázdniny - herňa 12 prázdninová činnosť 
Technická olympiáda 18 okresné kolo súťaže 
Geografická olympiáda  
kat. E,F,G,H,I  

151 okresné kolo súťaže 

Fyzikálna olympiáda, kat. E,F   9 okresné kolo súťaže 
 

Učebný program na PC a zvieratká 
– MŠ Macharova  5x 

104 učebný doplnkový program 

Chemická olympiáda, kat. Dz  18 okresné kolo súťaže 
 

Matematická olympiáda pre 6.,7. 
a 8. roč. ZŠ 

66 okresné kolo súťaže 

Program na PC a zvieratká – MŠ 
Gessayova – 3x 

52 učebný doplnkový program 

Pytagoriáda -  kat. 
P3,P4,P5,P6,P7,P8 

224 okresné kolo súťaže 

Program na PC, zvieratká a Vv – 
MŠ Rovniankova – 4x  

64 učebný doplnkový program 

Jarné prázdniny - prímestský tábor 
Táborové všeličo 

16 prázdninová činnosť 

Biologická olympiáda, kat. C – 
obvodné kolo 

9 okresné kolo súťaže 

Biologická olympiáda, kat. D – 
obvodné kolo 

13 okresné kolo súťaže 

Biologická olympiáda, kat. E –
Poznaj a chráň prírodu- obv. kolo 

9 okresné kolo súťaže 

Biologická olympiáda, kat. F – 
Rastliny a zvieratká našich lesov -
obvodné kolo / 4. a 5.roč. ZŠ/ 

25 okresné kolo súťaže 
 
 

Oblasť klubových a umeleckých 
činností - KaUČ 

  
 

Deň otvorených dverí v CVČ   92 + 68 prezentácia jednotlivých činností v CVČ, 
propagácia, nábor a zápis do ZÚ  

Strašidielka v klube 
Pirátska párty 
Mikuláš v klube 
Vianočné škriatkovanie 
Karneval pre deti 

25 + 21 
34 + 11 
31 + 28 
15 + 12 
15 + 11 

spoločné aktivity rodičov a detí v rámci 
klubu 

Tekvicový deň- jesenné prázdniny   14 prázdninová činnosť    
Posedenie pri čaji – 20x 202 + 158 cyklus podujatí Mamaklubu 



  

Deň seniorov 2 + 8  
Vianoce so starými rodičmi:    
Tvorivé dielne - spoločná výroba 
darčekov – 32 x 

350 + 150 Vzbudiť úctu mladej generácie k starším 
v Roku aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami vyhláseného EÚ, 
radosť zo spoločnej práce  

Vianočné tvorivé dielne ( ZŠ 
Budatínska , Znievska, Turnianska) 

95 + 6  rozvoj tvorivosti a zručnosti detí zo 
školských klubov 

Tvorivé dielne –elok. pracovisko pri 
ZŠ Budatínska    3x 

75 + 2 rozvoj zručnosti, výroba darčekov 

Vianočné tvorivé dielne – soboty  
2x 

460 + 148 spoločné aktivity rodičov s deťmi vo 
voľnom čase, výroba darčekov 

Vystúpenie členov tanečného ZÚ-   
Bratislava pre všetkých 

14 + 1 prezentácia činnosti ZÚ na verejnosti 

Olympiáda zo slovenského jazyka 
a literatúry 

12 okresné kolo súťaže 

Šaliansky Maťko J.C. Hronského 10 okresné kolo súťaže v prednese ľudovej 
povesti 

Olympiáda v anglickom jazyku 24 okresné kolo súťaže 
Olympiáda v nemeckom jazyku 9 okresné kolo súťaže 
Dejepisná olympiáda 37 okresné kolo súťaže 
Európa v škole – literárna 
a výtvarná časť 

40 okresné kolo súťaže 

Jarné prázdniny- prímestský tábor 
Lentilkovo 

22 prázdninová činnosť 

Sobotné tvorivé dielne – Veľká noc 
v CVČ – 2 x 

128 + 13 spoločné aktivity rodičov s deťmi vo 
voľnom čase 

Jarné remeselné dvory  -  3x 90 + 8 rozvoj tvorivosti a zručností detí zo 
školských klubov pri ZŠ 

Hviezdoslavov Kubín 65 okresné kolo súťaže v recitácii 
Štúrov Zvolen 10 okresné kolo súťaže v rétorike 
Slávik Slovenska 16 okresné kolo súťaže v speve ľudových 

piesní 
Rozprávkové vretienko 16 okresné kolo súťaže 
Záhradná slávnosť  Rozprávkovo-  
4. ročník 

99 + 46 spoločná aktivita centra a rodičov k MDD, 
vytváranie tradície k ukončeniu školského 
roka v CVČ  

Exkurzie študentov PSA Bullova – 
vykonávanie pedagogickej praxe 

35 oboznámiť študentov s činnosťou CVČ, 
získavanie dobrovoľníkov. 

Oblasť  telovýchovných 
a športových aktivít 

  

Metodické stretnutie učiteľov Tv 
k tvorbe kalendára športových 
súťaží 

12 spoločný postup k súťažiam 

MO – Majstrovstvá okresu 
v cezpoľnom behu žiakov a žiačok 

98+14 okresné kolo športovej súťaže 

MO v šachu – žiaci, žiačky 36+13 okresné kolo športovej súťaže 
MO v stolnom tenise - žiačky 23 +9 okresné kolo športovej súťaže 
MO v stolnom tenise –žiaci  36 + 12 okresné kolo športovej súťaže 
MO v stolnom tenise – finále 12 + 6 okresné kolo športovej súťaže 



  

Vianočný turnaj členov ZÚ 
v stolnom tenise 3x + vyhodnotenie 

39 + 1 činnosť záujmového krúžku 

Polročné prázdniny – herňa 
stolného tenisu 

9 + 1 prázdninová činnosť 

MO Jednota Cup chlapci 79 + 12 okresné kolo športovej súťaže 
MO Jednota Cup dievčatá 67 + 11 okresné kolo športovej súťaže 
MO v streľbe – žiaci, žiačky 34 okresné kolo športovej súťaže 
MO basketbal-  žiaci 32 + 8 okresné kolo športovej súťaže 
MO basketbal-  žiačky 33 + 6 okresné kolo športovej súťaže 
Olympiáda zručností – 2. ročník 73 + 8 rozvoj športových aktivít 
Stolnotenisový turnaj Senior / 
Junior    - 2x 

22 + 31 športový turnaj generácií – k  Roku 
aktívneho starnutia a solidarity medzi 
generáciami 

MO vybíjaná sk. A 34 + 6 okresné kolo športovej súťaže 
MO vybíjaná sk. B + finále 59 + 9 okresné kolo športovej súťaže 
MO atletika- žiaci, žiačky 138 + 17 okresné kolo športovej súťaže 
MO volejbal - žiačky  76 + 11 okresné kolo športovej súťaže 
MO volejbal - žiaci 61 + 9 okresné kolo športovej súťaže 
Pasovačka – súťaž v zápasení 
žiakov a žiačok, 2. ročník 

36 + 10 rozvoj športových aktivít, propagácia ZÚ 
zápasenie 

Penalta – futbalový turnaj  starších 
žiakov, skupina 1    

47 + 7  rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

Penalta – futbalový turnaj  starších 
žiakov, skupina 2  

67 + 9 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

Penalta – futbalový turnaj  starších 
žiakov, skupiny    

69 + 10   rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

LADY Penalta – futbalový turnaj 
skupiny 

107 + 14 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

MiniPenalta- futbalový turnaj 
mladších žiakov, skupiny 

80 + 12 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

Mini + Penalta + Lady Penalta  
semifinále 

141 + 15 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce 

„ Dni  Petržalky “  
– finále 26. ročníka futbalového 
turnaja Penalta, 17. ročníka 
Minipenalta, 2. ročníka Lady 
Penalta    

84 + 18 rozvoj športových aktivít , plnenie plánu 
práce, 
upevňovanie tradície 

 
 
 
Údaje o významných aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo 
 

Názov aktivity CVČ Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

Bratislava pre všetkých - 
Námestie detí  
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto SR 
Bratislava 

25 
 (ďalších 

účastníkov 
uvádza 

zriaďovateľ ) 

Propagácia činnosti centra s možnosťou 
získania nových členov – Hlavné 
námestie, výtvarno-kreatívne dielne 
a animácie v stánku CVČ. 

Tvorivé vianočné dielne/ 3 dni/ 10 Naučiť deti a ostatných návštevníkov 



  

na magistráte – Justiho sieň 
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto SR 
Bratislava 

(ďalších 
účastníkov 

uvádza 
zriaďovateľ ) 

vyrobiť si vlastný darček, dekoráciu.  

 
Údaje o projektoch CVČ 
       

Vyzývateľ na 
predkladanie 

projektu, resp. vlastný 
projekt CVČ 

 
Názov projektu 

 
Cieľ projektu a cieľová 

skupina 

Termín začatia 
realizácie 

a ukončenia 
realizácie 

Hlavné  mesto SR 
grant 

Vianoce so starými 
rodičmi  

Vzbudiť úctu mladej 
generácie k starším v Roku 
aktívneho starnutia 
a solidarity medzi 
generáciami vyhláseného v 
EU  
CS: 5 – 70 rokov  

15.9.2012 – 
15.12.2012 
 
 
 
 
 

Hlavné  mesto SR 
grant 

Ja som mladý 
remeselník 
z Bratislavskej stolice 

Sprístupniť širokej verejnosti 
ľudové remeslá formou 
tvorivých  dielní počas 
prázdnin a víkendov  
CS: od 5 rokov  - dospelí 

Október 2012 – 
December 2012 
 
 
 

Hlavné  mesto SR 
grant 

„ Štyri ročné obdobia “- 
Rok na dedine 

Umožniť prežívanie voľného 
času v duchu našich tradícií 
a zvykov-tematicky zamerané 
dielne, remeselné dvory 
CS: od 4 rokov - dospelí 

Marec – máj 2013 
 
 
 
 

Hlavné mesto SR 
grant 
 

Športová streľba – 
Hľadáme talenty 

Sprístupniť športové vyžitie 
deťom, mládeži, celým 
rodinám, prispievať 
k zlepšeniu ich  športovej 
zdatnosti . Vybudovanie 
streleckej steny s posuvnými 
lapačmi. 
CS: 10 – 26 rokov  

Apríl 2013- 
September 2013 
 
 
 
 
 
 

Hlavné mesto SR  
grant 
/ vlastné podujatie / 
grant 

Záhradná slávnosť  
4.ročník- „ Srdiečko pre 
všetkých dobrých ľudí“ 

Oslava rodiny, matky, pomoc 
zdravotne postihnutým, 
zábavno-rozprávkovo- 
súťažný deň 
CS: deti od 1 roku - dospelí  

Jún 2013 
 
 
 
 

Hlavné mesto SR 
grant 

Lentilkovo Prázdninové aktivity 
(autobusové výlety v rámci 
letných táborov CVČ) 
CS: 6 – 14 rokov 

Leto 2013 
 
 

Hlavné mesto SR 
/ vlastné podujatie / 

Mladí záchranári- JT 
 

Naučiť sa zachrániť život 
- prázdninové aktivity 
CS: 6 – 14 rokov 

marec 2013 
 
 
 

 

 
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 nebola vykonaná žiadna kontrola.  
 
VII.  Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
             CVČ vykonáva svoju činnosť v budove na Gessayovej ul.6 a v budove na Hrobákovej 
ul.5., využíva aj priestory dvora a záhrad oboch objektov. Krúžky sa realizovali aj 
v priestoroch 10 MŠ Petržalky ( keramické, výtvarné, tanečné, šachový), v ZŠ 
Budatínska, Turnianska a Tupolevova ( keramické, plavecké, florbal ). Plne boli využívané aj 
dve mobilné keramické vypaľovacie pece. 
Priestorové podmienky CVČ sa v minulom školskom roku podstatne nezmenili, na záujmovú 
činnosť boli využívané všetky priestory, ktoré máme k dispozícii. V dopoludňajších hodinách  
sa využívali na pohybové aktivity seniorov ( klub stolného tenisu), na  výchovno- vzdelávacie 
programy na PC, výtvarnej, pracovnej výchovy a prírodovedy ( alternatívna forma výučby), 
obvodné súťaže, vlastné podujatia CVČ ( tvorivé dielne, športové turnaje, a pod.).  Jediná 
zmena oproti minulému roku - podarilo sa v 2. polroku školského roka zriadiť elokované 
pracovisko aj pri ZŠ Nobelovo námestie, so zameraním na keramické krúžky ( dva krúžky). 
           V budove na Hrobákovej ulici, zameranej na športové  a pohybové aktivity, je časť 
priestorov na poschodí  prenajatá dvom neziskovým organizáciám, od decembra 2012 iba 
jednej organizácii. Na prízemí je bývalý technický trakt ( pôvodná kuchyňa, sklady ) 
prenajatý občianskemu združeniu , ktoré v zmysle nájomnej zmluvy plánuje prepojenie 
s budúcou  kolkárskou halou. Za finančnej podpory zriaďovateľa sa nám podarilo opraviť 
vchodové dvere na poschodí, ktoré boli v havarijnom stave.   
V priebehu školského roka  sme doplnili vybavenie CVČ o novú učebnú pomôcku – tablet.  
         Nakoľko náš rozpočet dostatočne nepokrýva naše potreby, využívame na podporu 
činnosti CVČ a materiálno-technické vybavenie krúžkov aj tvorbu projektov. V tomto 
školskom roku sme z iných zdrojov získali prostredníctvom Rodičovského združenia  
finančné prostriedky na vybudovanie streleckej steny pre športovú streľbu a na zakúpenie 
ozvučovacej techniky od Raiffeisenbank.            
           Podporu máme aj zo strany rodičov detí navštevujúcich krúžky (z 2 % z daní ), ako aj 
z grantov a príspevkov sponzorov. RZ pri CVČ podporilo materiálnym vybavením  krúžky 
všetkých záujmových oblastí,  zakúpilo 1 PC do učebne, akvárium pre korytnačku, prispelo 
na centrálne podujatia – Vianočné, Veľkonočné dielne, Záhradná slávnosť.   
           Pretrváva však zlá situácia s vonkajšími priestormi - budovy sú  vekom veľmi 
opotrebované, vonkajší plášť oboch budov je popraskaný a schátralý. Tento stav je 
zapracovaný do návrhu  rozpočtu centra na roky 2012 – 2014, zatiaľ je  stav nezmenený. 
           Voľné priestory mimo činnosti CVČ ponúkame na krátkodobé  prenájmy ( Joga,  Kurz 
hravej angličtiny). 
 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku 2012 
 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:  197 627 €  
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 15 979 € + 16 262 tábory     
3 Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške: 1 096 € boli použité: na 

odmeny pre externých vedúcich záujmových krúžkov 
4 Iné finančné prostriedky:  za súťaže a olympiády z KŠÚ/ObÚ 6 192 € 

 



  

IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja CVČ na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
CVČ si na školský rok  2012/2013 stanovilo úlohy: 
 

1. Posilniť a rozvíjať výchovno-vzdelávaciu činnosť modernými metódami a formami 
práce. 
Z tohto dôvodu sme privítali rozšírenie ponuky MPCMB pre kategóriu 
vychovávateľov. Prostredníctvom rôznych foriem  vzdelávania si pedagogickí 
zamestnanci môžu rozšíriť svoju odbornosť a získať nové poznatky, čo bude mať za 
následok rozšírenie ponuky záujmových útvarov. 
                        Plní sa priebežne 

2. Klub „Domček“ má už svoj okruh priaznivcov, ale sa nám zatiaľ nedarí dostať jeho 
činnosť na pravidelnú bázu. 

     Plnené čiastočne 
3. Environmentálnu výchovu a prácu s učebnými programami na PC   rozšíriť okrem detí 

školského veku aj na deti predškolského veku: 
Účasť:  MŠ Macharova – 5 stretnutí, MŠ Gessayova – 3 stretnutia, MŠ Rovniankova – 
4 stretnutia. 

    Plní sa priebežne 
 

4. Využívať možnosti na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom nových 
projektov a aktivít na doplnenie materiálno-technického vybavenia centra. 
Finančné prostriedky nad rámec rozpočtu sme získavali najmä pravidelným 
zadávaním projektov, čiastočne od sponzorov. V uplynulom roku sa nám podarilo 
prostredníctvom Rodičovského združenia pri CVČ získať prostriedky na 6 projektov, 
ktoré boli zamerané  na skvalitnenie záujmovej, prázdninovej a športovej činnosti   
v celkovej výške 4200 €. 

          Plní sa priebežne 
5. Hoci požiadavka na rekonštrukčné práce a zhodnotenie oboch budov CVČ je už 

niekoľko rokov u zriaďovateľa, nedarí sa nám získať finančné prostriedky na tieto 
práce. Naopak, vyskytla sa havarijná situácia, kedy v lete spadli bočné panely na 
spoločnej rampe so ZUŠ Daliborovo nám. Z bezpečnostných dôvodov sme museli 
uzavrieť zadný vchod, návštevníci musia areál obchádzať a rodičia sa sťažujú, že po 
prístupovej ceste chodia autá a je to pre deti nebezpečné. 

Úloha trvá 
6. Miestnosti, ktoré nie sú úplne využité, sú ponúkané na jednorazové resp. krátkodobé 

prenájmy ( Joga, Kurz hravej angličtiny). 
Priebežne sa plní 
 

7. V spolupráci s OZ Kolkársky klub Spoje Bratislava uskutočniť revitalizáciu 
športového areálu centra na Hrobákovej ulic: 
stavba kolkárskej haly sa ešte nezačala, pokračujú však rekonštrukčné práce 
v prenajatom priestore budovy CVČ. 

          Úloha trvá            
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 Slabé stránky 



  

 
• Prezentácia činnosti na verejnosti 

organizovaním veľkých podujatí- 
pravidelné soboty v CVČ 

• Orientácia na ľudové remeslá 
• Tvorba a realizácia projektov, 

získavanie finančných prostriedkov na 
ich realizáciu. 

• Práca s matkami na materskej resp. 
rodičovskej dovolenke a ich deťmi, 
príprava detí na vstup do materskej 
školy, do kolektívu. 

• Organizácia prázdninovej činnosti. 
• Organizácia obvodných kôl 

predmetových olympiád 
a postupových súťaží. 

• Spolupráca s rodičmi. 
• Bezbariérový prístup 
. 

 
• Zlý technický stav oboch objektov 

centra, ich energetická náročnosť, ( 
okná, fasády). 

• Nedostatok finančných prostriedkov 
na údržbu a opravy centra. 

• Vymaľovanie vnútorných priestorov 
      oboch budov CVČ 
• Starnúce technické vybavenie. 
• Podmienky štátneho programu 

finančnej podpory záujmového 
vzdelávania „ vzdelávacie poukazy“ 
sú pre CVČ nespravodlivé. 

• Ponuka pravidelnej záujmovej činnosti 
oslovuje skôr deti ZŠ. 

Príležitosti 
 

• Nárast demografickej krivky. 
• Získavanie mimorozpočtových 

prostriedkov na skvalitnenie 
materiálno-technického vybavenia a  
technického zhodnotenia budov. 

• Revitalizácia športového areálu CVČ 
na Hrobákovej ulici, využitie 
vonkajších priestorov 

• Podpora ďalšieho vzdelávania  
      a sebavzdelávania pedagogických    
      zamestnancov. 
• Zriaďovanie elokovaných pracovísk  
 

Riziká 
 

• Zmena v systéme financovania práce 
s deťmi a mládežou. 

• Konkurencia škôl a ich krúžky , ich 
financovanie cez vzdelávacie poukazy. 

• Konkurencia množstva súkromných, 
cirkevných zariadení, občianskych 
združení a  ich lepšie finančné 
možnosti.  

• Presýtenosť trhu s ponukami 
voľnočasových aktivít. 

• Zníženie počtu detí z dôvodu 
neodsúhlasenia elokovaných 
pracovísk v MŠ .  

 
 
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 – Majstrovstvá  Slovenska v rybolovnej technike – 2. 
miesto + úspešní jednotlivci. 
-   ZÚ mladých zápasníkov – výborné umiestnenia na súťažiach v zápasení, aj naúrovni 
Slovenska. Vo svojich váhových kategóriách sa stali Majsterkami  Slovenska dievčatá:  Mária 
Vojteková ( do 52 kg) + 1. miesto na    Medzinárodnom turnaji mládeže v zápasení vo 
voľnom štýle v  kategórii mladších žiačok ( účasť 5 štátov),  Perla Bergerová - Majstrovstvá 
Slovenska v  Nitre 2013 – 1. miesto v kategórii do 37 kg, + Medzinárodný turnaj 
„Žitnoostrovský pohár“ v Dunajskej Strede za účasti 5 krajín, 2. miesto v kategórii mladších 
žiačok do 39 kg. 
 



  

 
XI.  Ďalšie informácie o CVČ. 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom zariadení. 
 
Priestory CVČ sú po hygienickej stránke udržiavané tak, aby vyhovovali výchovno- 
vzdelávacej činnosti pre deti. 
2 x ročne zabezpečujeme deratizáciu priestorov v oboch objektoch CVČ. 
Dôsledne dbáme na dezinfekciu sociálnych zariadení a v Minizoo používaním odporučených 
dezinfekčných prostriedkov. 
 
Zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola vo februári 2013 vykonaná   
kontrola zameraná na prebiehajúce jarné prímestské tábory.  
Záver: bez pripomienok 
 
V mesiaci júl 2013 – vykonaná kontrola zameraná na posúdenie hygienického štandardu 
zariadenia počas organizovania letných prímestských táborov. 
Záver: bez pripomieno 
Odporučenie: k dobrému stavu objektu CVČ na Hrobákovej ulici by prispelo vymaľovanie 
priestorov. 
 
2. Spolupráca CVČ. 
 
2.1.  Spolupráca s rodičmi detí. 

        
        Rodičia pomáhajú napĺňať výchovno-vzdelávací program centra nielen finančnou 
podporou, ale aj aktívnou účasťou  a pomocou najmä pri organizovaní podujatí a aktivít 
v rámci Mamaklubu, tvorivých dielní  a pod. Pokračujeme v tradícii- oslava MDD a záver 
školského roka v  centre už štvrtý rok sa koná formou záhradnej slávnosti pod tematickými 
názvami, tohto roku pod názvom Srdiečko pre všetkých dobrých ľudí. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami ( neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami.) 
          
Zápasnícky klub Dunajplavba Bratislava bol nápomocný organizačne aj materiálne pri 
činnosti ZÚ zápasenia a pri organizovaní 2. ročníka súťaže „Pasovačka“.  
Firma Global plus s. r. o. na Tematínskej ulici nám každoročne zabezpečuje stravovanie pre 
účastníkov jarných a letných prázdninových táborov, s ktorým sme veľmi spokojní. 
 
2.3.   Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom. 
          
         Spolupráca CVČ s  magistrátom hlavného mesta SR je na dobrej úrovni. 
Spolupracujeme hlavne s finančným oddelením a oddelením kultúry, školstva , športu 
a mládeže.  
 
2.4. Iná spolupráca 

 
Spolupráca s MŠ:  tretí rok rozvíjame spoluprácu v rámci záujmovej činnosti – projekt práca 
s hlinou- keramické krúžky, šachové krúžky,  výtvarné, tanečné. V rámci environmentálnej 



  

výchovy na MŠ realizujeme podľa záujmu výchovno-vzdelávacie programy na PC, stretnutia 
so zvieratkami v Minizoo. 
Spolupráca so ZŠ, ŠKD, neštátnymi školami územnej pôsobnosti Petržalky: ťažisko spočíva 
v spoločných projektoch, v spoločnom organizovaní obvodných kôl predmetových olympiád 
a postupových súťaží, ako aj športových súťaží pre ZŠ. 
Spolupráca so ZŠ Gessayova 2: veľmi aktívna a dobrá spolupráca, predurčuje ju k tomu aj 
blízkosť školy. 
-  spoluúčasť pri príprave obvodných kôl súťaží Hviezdoslavov Kubín a fyzikálna olympiáda, 
-  deti ŠKD – celoročné aktivity a workshopy organizované CVČ ( účasť detí) 
-  zapožičanie ozvučovacej aparatúry na záver školského roka 
- poskytnutie priestorov telocvične a školského areálu pre deti, účastníkov letnej  
prázdninovej činnosti CVČ. 
Spolupráca s MÚ MČ Petržalka –  prizývanie na aktív riaditeľov ZŠ, 26- ročná spolupráca pri 
organizovaní futbalových súťaží pre mladších a starších žiakov ZŠ a OGY pod názvom 
Penalta, Minipenalta, najnovšie aj Ladypenalta – súťaž pre dievčatá, ktorých finále sa tradične 
koná v rámci osláv Dní Petržalky.  
Spolupráca s PSA na Bullovej ulici trvá už niekoľko rokov. Zameraná ja na vedenie 
pedagogickej praxe študentov tejto školy a ich pomoc pri organizovaní niektorých podujat 
CVČ. 
Spolupráca s MO rybárskeho zväzu trvá taktiež niekoľko rokov: krúžok mladých rybárov, 
príprava členov krúžku na súťaže v rybolovnej technike. 
Spolupráca so Združením technických a športových činností ZO Jarovce spočíva v pomoci pri 
práci  ZÚ športová streľba, pri organizovaní streleckej súťaže.  
Spolupráca s Jednotou dôchodcov Slovenska,  so ZO v Petržalke,  je veľmi dobrá, v rámci nej 
môžu seniori využívať na športové účely priestory centra na Hrobákovej ulici, predovšetkým 
herne stolného tenisu, každoročne v mesiaci október v rámci Seniorfestu sa koná turnaj 
v stolnom tenise „O pohár starostu Petržalky“. 
Veterinárna ambulancia MVDr. Kočiša - výborná spolupráca, spočíva v pravidelnej kontrole 
zvieratiek v Minizoo, uskutočňovaní besied o starostlivosti o zvieratká, a pod.. 
 
2.5.  Ďalší podporovatelia CVČ: 
        

Zuzana Miškolci - drobné darčeky z MV SR na Záhradnú slávnosť, potrebné materiály na 
tábor mladých záchranárov.  

Peter Danihel – materiálne podporuje menšie i väčšie podujatia CVČ ( Mikuláš v CVČ,  
Záhradná slávnosť), ako aj poskytovaním občerstvenia.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


