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Dôvodová správa
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
umeleckých školách (ZUŠ) a centrách voľného času (CVČ) sa predkladá zriaďovateľovi
podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje
v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ a CVČ
(ďalej len „správa“) sú čerpané z jednotlivých dielčích správ ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy, separátov štatistických ročeniek školstva SR 2017
a z návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy.
Riaditeľ školy a školského zariadenia je povinný správu pred jej predložením
zriaďovateľovi prerokovať v pedagogickej rade a v rade školy alebo školského zariadenia.
Jednotlivé správy ZUŠ a CVČ sú 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 a metodického usmernenia oddelenia
kultúry, školstva, športu a mládeže.
Podľa uznesenia MsZ č. 1379/2014 časť B boli jednotlivé správy prerokované
v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy (ďalej len „komisia“) dňa 19.10.2017 za účasti riaditeľov ZUŠ a CVČ. Komisia
odporúčala primátorovi schváliť správy bez pripomienok.
Obsah tejto správy sprehľadňuje a sumarizuje informácie o ZUŠ a CVČ, poskytuje
štatistické údaje o ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy
(ďalej len „hlavné mesto“), podáva základné informácie o sieti neštátnych ZUŠ a CVČ na
území hlavného mesta, informuje o súčinnosti ZUŠ/CVČ a oddelenia kultúry, školstva,
športu a mládeže, o materiálno-technických podmienkach výchovno-vzdelávacieho
procesu, o realizácii vlastných projektoch vytvorených
v školskom roku 2017/2018,
o materiálno-technickom zázemí a finančných zdrojoch ZUŠ a CVČ.
Podrobnejšie informácie o činnosti jednotlivých ZUŠ a CVČ je možné získať z www
stránky školy alebo zariadenia a tiež z prílohy k tejto sumarizačnej správy (pozri CD). CD
bude priložené na rokovanie MsZ.

.

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 2017/2018
I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tradičné, klasické ZUŠ poskytovali základné vzdelanie v hudobnom, tanečnom,
výtvarnom, literárno-dramatickom odbore a v neposlednom rade aj v odbore audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby. Dnes o ZUŠ môžeme hovoriť ako o moderných otvorených
umeleckých inštitúciách so svojou dlhoročnou tradíciou. Len v školskom roku 2017/2018 si
pripomenuli výročie svojho vzniku tieto ZUŠ a CVČ:
ZUŠ Istrijská 15. výročie
ZUŠ Topoľčianska 30. výročie
ZUŠ Exnárova a CVČ Kulíškova 45. výročie
ZUŠ Laurinská a ZUŠ Hálkova 65. výročie
Vo výchovno-vzdelávacom proces sa využíva projektové vyučovanie hlavne v predmete
hudobná náuka, implementuje sa zážitkové vyučovanie, vo vyššom štandarde, v hudbe sa
využívajú informačné, digitálne, audio a video technológie, zatraktívnilo sa štúdium
profesionálnymi výtvarnými technológiami, výtvarné odbory využívajú počítačovú grafiku,
všetky viacodborové školy prevádzkujú literárno-dramatický odbor, pre talentovaných žiakov
ZUŠ umožnili rozšírené vyučovanie. Ujali sa medziodborové formy spolupráce, rozvíjajú sa
súborové a komorné hry. Zaznamenal sa úspech žiackej muzikologickej konferencie
(prezentácia hudobno-výskumných projektov žiakov), premiéru mali projekty: Farby hudby,
Medovníkový domček, Prázdniny so strýcom Rafaelom. Detský spevácky zbor nadviazal
spoluprácu s chlapčenským zborom z Čile, kapely Jazz na ex a RockKids sa zúčastnili
mládežníckeho festivalu v Holandsku, sláčikový orchester žiakov úspešne vystúpil na Floride,
Rakúsku, Francúzsku, vo Veľkej Británii a Austrálii,...... Aktivity ZUŠ rozvíjali spoluprácu
s Južnou Afrikou, Maďarskom, Českou republikou viac v prílohe na CD.
Ambície CVČ je neustále rozvíjať tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti detí
a členov záujmových útvarov, poskytovať nové trendové športové aktivity a zvýšiť flexibilitu
ponuky záujmových útvarov pre deti a mládež od 5 - 30 rokov.
Deti sa pod odborným vedením učili vyrábať šperky z netradičných materiálov (keramika,
porcelán), maľovať na hodváb, tkať a pod. Podarilo sa otvoriť krúžok počítačová grafika a 3D
grafik a dizajnér. V oblasti športu sa z rozpočtu hlavného mesta poskytli finančné prostriedky
na vybudovanie multifunkčného ihriska. Zaviedli sa nové športové aktivity – trendové,
moderné netradičné napr. Kin ball, Crazy Jump, ...
CVČ uskutočňujú výchovno-vzdelávaciu pravidelnú záujmovú činnosť, príležitostnú
činnosť, prázdninovú činnosť, organizujú spontánne voľno-časové aktivity, realizujú vlastné
projekty pre obyvateľov Bratislavy hlavne vo svojom regióne.

Pravidelná záujmová činnosť sa realizuje v záujmových útvaroch a krúžkoch. Príležitostná
(nepravidelná) záujmová činnosť sa uskutočňuje formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov,
exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí detí. Prázdninová činnosť sa realizuje formou
denných a poldenných prímestských táborov v mieste sídla centra, formou pobytových
táborov a odborných sústredení.
K 15.09.2017, k termínu štatistického zberu údajov, bolo na území hlavného mesta 31
472 žiakov v 87 základných školách (prerozdelenie žiakov v školách bolo nasledovné: 61
štátnych škôl navštevovalo 25 204 žiakov, 17 súkromných škôl bolo 2 626 žiakov a v 9
cirkevných školách sa učilo 3 642žiakov). V porovnaní s minulým hodnotiacim obdobím
zaznamenávame nárast o 1 425 žiakov (štátne ZŠ o 995 žiakov, súkromné ZŠ o 215 žiakov
a cirkevné ZŠ o 215 žiakov).
Štatistický údaj žiakov povinnej školskej dochádzky na základných školách je
ukazovateľom pre ZUŠ/CVČ vo vzťahu k ich potenciálnym žiakom.
1. Zoznam ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta
ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava
ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava
ZUŠ Radlinského 53, Bratislava
ZUŠ Exnárova 6A, 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 Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava
ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava
2. Zoznam CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta
CVČ Štefánikova 35, Bratislava so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
CVČ Kulíškova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Ružinov,
CVČ Hlinícka 3, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rača,
CVČ Pekníkova 2, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
CVČ Gessayova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
II. ÚDAJE O ZUŠ A CVČ
V sieti škôl a školských zriadení Slovenskej republiky (v tom verejné, súkromné
a cirkevné) je na území Bratislavy zaregistrovaných 29 ZUŠ s počtom žiakov 15 330.
V porovnaní so školským rokom 2016/2017 zaznamenávame nárast 159 žiakov. V ZUŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta vzrástol počet žiakov o 111, v súkromných ZUŠ
o 60 žiakov a v cirkevnej ZUŠ poklesol počet žiakov o 12.

V sieti škôl a školských zriadení Slovenskej republiky (v tom verejné a súkromné) je
14 CVČ s celkovým počtom 3 984 detí a mládeže. Verejné a súkromné CVČ umožnili svojim
návštevníkom pracovať v 347 záujmových útvaroch.

1. Počet žiakov vo verejných ZUŠ

hudobný (HO)

audiovizuálnej
multimediálnej
tvorby

individuálna forma
vyučovania

forma

literárnodramatický (LDO)

2

3

4

5

6
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9

Počet
žiakov
spolu
(stĺ. 8
+ 9)
10

572
692
197

108
0
0
82
86
26
65
161
44
357
48
144
1121

113
0
197
215
260
158
90
215
156
325
149
156
2034

38
0
0
22
33
52
16
30
53
194
30
45
513

313
692
0
807
472
449
330
394
295
1006
456
363
5577

0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
33
44

131
522
0
705
410
311
272
372
237
917
388
311
4576

271
110
182
297
325
270
135
362
258
788
198
302
3498

402
632
182
1002
735
581
407
734
495
1705
586
613
8 074

1126
851
685
501
800
559
1882
683
741
9 289

skupinová
vyučovania

výtvarný (VO)

Laurinská
Panenská
Radlinského
Exnárova
Sklenárova
Hálkova
Vrbenského
Batkova
Istrijská
Karloveská
Daliborovo
Topoľčianska
SPOLU

Údaje o počtoch
žiakov z výkazu Škol
(MŠVVŠ SR) 40-01 k
15. 09. 2017

tanečný (TO)

1

a

Údaje o počtoch žiakov z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 k
15. 09. 2017
z toho žiaci v jednotlivých
odboroch
Počet
žiakov
ZUŠ
spolu
(stĺ. 3
až 7)

Aj v minulom školskom roku záujem o vzdelávanie žiakov vo verejných ZUŠ prevyšoval
možnosti prijatia. Limitujúcich faktorom boli obmedzujúce priestory a chýbajúci pedagógovia na
niektoré predmety (napr. učitelia hry na gitaru). Zaznamenal sa nárast počtu žiakov, ktoré navštevovali
viac ako jeden odbor súčasne. V školskom roku 2017/2018 využilo túto možnosť 1 215 žiakov.
S porovnaní s predchádzajúcim školským rokom viac ako jeden odbor navštevovalo o 332 žiakov viac
ako v roku 2016/2017.
Nie všetci žiaci, ktorí sa v septembri rozhodnú vzdelávať sa v ZUŠ aj školu ukončia, resp.
pokračujú v ďalšom ročníku. Tiež počas roka sa rozhodnú vzdelávať sa v inom odbore alebo začnú
navštevovať viac ako jeden odbor. Všetky tieto zmeny sú štatisticky zaznamenané v nasledujúcom
prehľade.
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a
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103
0
0
79
70
19
56
153
24
350
50
144
1048

101
0
172
209
274
156
91
208
164
332
153
156
2016

35
0
0
14
26
49
18
31
56
173
30
45
477

301
656
0
768
455
426
322
386
300
980
450
363
5407

0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
33
42

301
527
0
712
455
382
273
386
247
910
388
311
4892

239
107
172
272
356
268
179
392
246
785
198
302
3516

540
634
172
984
811
650
452
778
493
1695
586
613
8 408

skupinová
vyučovania

audiovizuálnej
multimediálnej
tvorby

2
540
656
172
1070
825
650
487
778
553
1835
683
741
8 990

výtvarný (VO)

hudobný (HO)

1
Laurinská
Panenská
Radlinského
Exnárova
Sklenárova
Hálkova
Vrbenského
Batkova
Istrijská
Karloveská
Daliborovo
Topoľčianska
SPOLU

jednotlivých

Počet
žiakov
spolu
(stĺ. 8
+ 9)
10

tanečný (TO)

ZUŠ

v
literárnodramatický (LDO)

Počet
žiakov
spolu
(stĺ. 3
až 7)

z toho žiaci
odboroch

forma

Údaje o počtoch
žiakov k 30. 06. 2018
len jedenkrát
započítaný

Údaje o počtoch žiakov k 30.06. 2018

2. Absolventi ZUŠ

V školskom roku 2016/2017 absolvovalo ZUŠ 1 028 žiakov ( údaj uvádza žiakov po
ukončení základnej školy a strednej školy). V školskom roku 2017/2018 absolvovalo ZUŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta o 84 žiakov menej. Nasledujúca tabuľka
poukazuje na počet absolventov podľa jednotlivých odborov a ZUŠ.

Údaje o počtoch absolventov k 30.06.2018

0
0
0
0
0

a
audiovizuálnej
multimediálnej
tvorby

0
0
26
37
10

literárnodramatický (LDO)

13
0
0
14
2

hudobný (HO)

28
106
26
181
37

výtvarný (VO)

Laurinská
Panenská
Radlinského
Exnárova
Sklenárova

z toho žiaci v jednotlivých odboroch
tanečný (TO)

ZUŠ

Počet
žiakov
spolu
(stĺ. 3
až 7)

15
106
0
130
25

0
0
0
0
0

Hálkova
Vrbenského
Batkova
Istrijská
Karloveská
Daliborovo
Topoľčianska
SPOLU

87
66
66
97
142
97
11
944

4
5
7
11
23
2
2
83

18
18
18
30
29
21
0
207

5
0
0
14
15
0
0
34

60
43
41
42
75
74
9
620

0
0
0
0
0
0
0
0

Školský zákon (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) taxatívne vymedzuje úlohu ZUŠ v sieti
škôl a školských zariadení SR. Okrem poskytovania základného umeleckého vzdelávania
pripravuje žiakov na štúdium odborov umeleckého zamerania na stredných školách,
konzervatóriách a na vysokých školách pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
V školskom roku 2017/2018 z 944 absolventov ZUŠ vo vekovej kategórie 15 rokov a
viac pokračovalo na stredných školách s umeleckým zameraním, konzervatóriách alebo
vysokých školách a univerzitách 60 absolventov.
Prehľad škôl s umeleckým
ZUŠ.

zameraním, na ktorých pokračovali v štúdiu absolventi

Názov školy

Súkromná výtvarná škola I. Baču
Stredná umelecká škola scénického
výtvarníctva
Štátne konzervatórium v Bratislave

Počet
prijatých
absolventov
ZUŠ
1
6
19

Absolventi ZUŠ

Batkova
Exnárova, Hálkova, Batkova, Karloveská
Panenská, Exnárova, Hálkova, Batkova,
Karloveská, Daliborovo nám.,
Topoľčianska, Vrbenského
Exnárova, Istrijská, Daliborovo nám.
Karloveská
Topoľčianska

Cirkevné konzervatórium Bratislava
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej - balet
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana
Nebylu Trnava
Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru

5
3
1

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Súkromná stredná umelecká škola animovanej
tvorby
Stredná škola polygrafická – grafik digitálnych
médií
Spojená škola Tokajícka
Univerzity alebo vysoké školy s umeleckým
zameraním - a technický odbor architektúra:
Filmová fakulta -katedra produkcie
University of Edinburgh
Informatic HTL fur Medienddesign –
Animation Wien

1
1

Laurinská, Karloveská, Daliborovo nám.,
Topoľčianska
Karloveská
Karloveská

1

Karlovská

1
15

Laurinská
Laurinská, Radlinského, Exnárova,
Batkova, Topoľčianska, Vrbenského
Karloveská
Batkova
Daliborovo nám.

7

1
1
1

3. Počet účastníkov CVČ a ich vývoj v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta

CVČ pripravilo 259 záujmových útvarov a navštevovalo ich celkom 2 630 členov.
Detí do 15 rokov sa evidovalo 2 473 čo bolo o 245 detí menej ako v minulom školskom roku.
Celkový počet členov v centrách v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta klesol o 310.
CVČ pracujú s celoročnou prevádzkou a svoje služby rozširujú vo forme táborov cez školský
rok v čase voľných dní a tiež v čase letných prázdnin v mesiaci júl a august. Počas letných
prázdnin zrealizovali 50 táborov a zúčastnilo sa ich 952 detí.
Veľkým prínosom pre voľnočasové aktivity sú príležitostné podujatie centier, ktoré
organizujú počas celého roka. V minulo roku zorganizovali 358 akcií a zúčastnilo sa ich
12 962 detí a mládeže.
Záujem o činnosť v CVČ sa odvíja hlavne od počtu detí navštevujúcich prvý stupeň
základnej školy. Centrá sú určené pre deti od 5 do 30 rokov preto je nutné sa sústrediť na
vytváranie podmienok, ktoré by zvýšili záujem o centrá u žiakov druhého stupňa základnej
školy a tiež mladých ľudí do 30 rokov z dôvodu, že táto cieľová skupina už nie je
organizovaná v školských kluboch a ich trávenie voľného času sa môže míňa zmysluplnosti.
Nasledujúca tabuľka poukazuje na fakt, že o pravidelnú činnosť v centrách sa zaujíma len 5,9
% mládeže nad 15 rokov a príležitostných akcií 5,6%.

Štefánikova

Kulíškova

Hlinícka

Pekníkova

Gessayova

Údaje o počte detí (každé dieťa sa započítava toľkokrát, na koľko záujmových útvarov je
prihlásené) k 15.09.2017

Spolu

Počet záujmových útvarov

75

36

60

40

48

259

Počet členov záujmových útvarov

598

301

876

359

496

2 630

V tom : do 15 rokov:

586

247

821

338

481

2 473

nad 15 rokov

12

54

55

21

15

157

Počet podujatí príležitostnej činnosti

174

34

47

80

23

358

Počet členov príležitostnej činnosti

5648

1596

1949

3077

692

12 962

do 15 rokov

5 525

1 484

1 923

2 976

325

12 233

nad 15 rokov

123

112

26

101

367

729

Počet letných táborov

10

8

12

6

14

50

Počet účastníkov

191

215

141

63

342

952

CVČ

v tom detí

Len 56 detí do 15 rokov využíva možnosť navštevovať pravidelnú činnosť vo viac
ako jednom záujmovom útvare.

Štefánikova

Kulíškova

Hlinícka

Pekníkova

Gessayova

Údaje o fyzickom počte detí v pravidelnej činnosti(každé dieťa sa započítava max. 1x)
k 15.09.2017

Spolu

Celkový evidenčný počet členov

578

265

876

359

496

2574

z toho evidenčný počet členov do 15
rokov

566

211

821

338

481

2417

CVČ

4. Sieť ZUŠ a CVČ v hlavnom meste
Prehľad počtu žiakov v základných umeleckých školách a v centrách voľného času
v členení podľa zriaďovateľa a typu vzdelávania uvádzajú nasledovné tabuľky (zdroj:
Štatistická ročenka školstva SR 2017).

Počet žiakov ZUŠ spolu:
Verejné 12 ZUŠ
Prípravné štúdium
Základné štúdium
žiaci ŠPD
iné štúdium (skr. /rozšír.)
Súkromné 16 ZUŠ
Prípravné štúdium
Základné štúdium
žiaci ŠPD
iné štúdium (skr. /rozšír.)
Cirkevná 1 ZUŠ
Prípravné štúdium
Základné štúdium
žiaci ŠPD
iné štúdium (skr. /rozšír.)

Škol.rok
2014/2015
16 612
9 276
1 024
7 380
801
71
6 391
1 520
4 772
99
0
945
133
783
27
2

Škol.rok
2015/2016
14 870
9 252
947
7 531
728
46
4 589
879
3 622
81
7
1 029
173
815
41
0

Škol.rok
2016/2017
15 171
9178
848
7 664
623
43
4 891
1 011
3 796
77
7
1102
208
866
28
-

Školský rok
2017/2018
15 330
9 289
947
7665
633
44
4 951
697
4170
83
1
1 090
194
866
30
-

Vo vývoji počtu žiakov ZUŠ sa za posledné štvorročné obdobie nezaznamenávajú
veľké odchýlky. Počet prijatých nových žiakov je primerané k počtu absolventov.
Škol.rok
2014/2015

Škol.rok
2015/2016

Škol.rok
2016/2017

Škol.rok
2017/2018

Počet detí v CVČ spolu:
verejné 8* CVČ

4 439

4 103

4 174

3984

počet záujmových útvarov
počet členov v záujm. útvaroch
počet letných táborov
počet účastníkov v táboroch

308
3 189
54
965

279
2 988
45
957

283
2 940
40
834

259
2630
50
952

89
1 250
6
125

86
1 115
9
147

73
1 234
7
171

88
1354
10
136

súkromné 6 CVČ
počet záujmových útvarov
počet členov v záujm. útvaroch
počet letných táborov
počet účastníkov v táboroch

cirkevné

0 CVČ

Údaj 8* je počet štátnych CVČ k 15.09.2017

Iná skutočnosť je s vývojom záujmu o činnosť verejných centier. Záujem klesá zo
známych dôvodov. Veľa atraktívnych príležitostných akcií je v regióne poskytované firmami,
neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami a súkromnými CVČ. Tiež na
voľnočasové aktivity sa zameriavajú školské kluby detí. Školské kluby detí sú častejšie
navštevované žiakmi nižších ročníkov základnej školy z dôvodu, že sú „pod jednou strechou
škola aj školský klub“. Odbúrava sa rodičom povinnosť nosiť dieťa do inej budovy mimo
školu.

5. Činnosť odborov v ZUŠ a CVČ
Z 12 ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sú 2 ZUŠ jednoodborové;
ZUŠ Panenská vyučuje len v hudobnom odbore, ZUŠ Radlinského len vo výtvarnom odbore.
Päťodborové sú ZUŠ Istrijská a ZUŠ Topoľčianska (okrem klasických 4 odborov vyučujú aj
v novom odbore - audiovizuálna a multimediálna tvorba). Ostatné ZUŠ vyučujú v tzv.
tradičných odboroch hudobný (HO), výtvarný (VO), tanečný (TO), literárno-dramatický
(LDO) odbor, ktoré v plnej miere zavádzajú do všetkých odborov moderné technológie
s počítačovým vybavením.
Činnosť piatich centier v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta závisí od
kreatívnej činnosti pedagogických pracovníkov, schopnosti vedenia centra kooperovať
s rôznymi organizáciami, viesť správnu reklamu a propagáciu krúžkov, tvorby projektov,
podchytiť trend záujmu detí v danom regióne a ponúknuť deťom také aktivity v rámci
pravidelnej činnosti alebo príležitostných akcií čo silné konkurenčné prostredie neponúka.
Vyžaduje si to však neustále prispôsobovať činnosť v centrách meniacim sa záujmom detí
a mládeže. Je to náročné z hľadiska súčasnej personálnej štruktúry, neatraktívneho

finančného ohodnotenia pedagógov alebo odborných zamestnancov ako aj náročnej
školskej legislatívy..

6. Zavedenie /zrušenie/ predmetov vo verejných ZUŠ a CVČ v školskom roku
2017/2018
V hodnotenom období sa nezaviedli ani nezrušili nové predmety alebo odbory na
ZUŠ. V centrách áno, a takto:
CVČ Štefánikova otvorilo v škol. roku 2017/2018 nový krúžok 3D grafik, Dizajnér,
Počítačová grafika, Animácia, Ateliér fantázie a Mladí blogeri.
Novozaložené záujmové útvary na CVČ Kulíškova boli: Spievanka, Veselá vareška,
Bedminton I. a II., Gitara k táboráku I., Hopsanda, Latino tance I. a II. a Dramatický krúžok.
CVČ Hlinícka zrušila záujmový útvar karate z dôvodu malého záujmu o krúžok. Otvorilo
nový záujmový útvar - Crazy Jump.
6. Projekty v ZUŠ a CVČ
ZUŠ a CVČ sa aktívne zapájajú do projektov vyhlásených štátnymi organizáciami,
podnikmi, bankami, inými školami, kultúrnymi ustanovizňami a pod. Cieľom je nadviazať
spoluprácu, umožniť deťom a mládeži získať skúsenosti z iných oblastí alebo zasúťažiť si.
Nedá sa nespomenúť, že byť účastný na projektoch závisí aj od finančných prostriedkov.
Prehľad o projektoch, do ktorých sa ZUŠ a CVČ zapojili (resp. vlastných projektoch) je
podrobne a prehľadne uvedené v jednotlivých správach ZUŠ a CVČ.
Uvádzame len nové projekty škôl a školských zariadení, ktoré boli predstavené v škol. roku
2017/2018 :
ZUŠ Kowalského: Gala predstavenie pri príležitosti 65. výročia založenia školy, multiodborové predstavenie-divadlo, hudba, tanec a výstava.
ZUŠ Radlinského: Výstava absolventov v Staromestskej knižnici. Išlo o kvalitnú prezentáciu
žiakov- absolventov I. a II. stupňa vzdelávania na verejnosti a výstava „Prišlo leto“ v letnej
čitárni v Medickej záhrade- kvalitná prezentácia žiakov na verejnosti.
ZUŠ Exnárova: Vietnamské obrázky - koncert tvorby Hoang Thi Kieu Anh, vietnamskej
skladateľky, klaviristky a pedagogičky tematický orientovaný z hudobných diel pre deti.
Koncert k 45. Výročiu založenia školy, atraktívna a žánrovo rozmanitá dramaturgia bola
koncipovaná na predstavenie talentovaných žiakov. K výročiu bola skomponovaná skladba
autorom R. Pepuchom.
Kompozičný výšmak, výnimočný projekt školy, ktorý podporuje vzájomnú tvorivú synergiu
medzi mladými skladateľmi a interpretmi. Art Piknik - tvorivý format pre deti a celé rodiny.
Návštevníci prenikali kreatívne, hravo a aktívne do procesu rôznych umeleckých techník.
ZUŠ Sklenárova: Tlieskame Vám! Medzinárodná prehliadka mimoriadne talentovaných detí
(účasť SR a Ruská federácia).

ZUŠ Hálkova: Koncertné turné sláčikového súboru „Strieborné struny“ v Londýne. Pri
príležitosti 65. výročia školy sa ZUŠ prezentovala projektmi: Ihrisko svet, projekt tanečného
a literárno-dramatického odboru, Farby hudby, projekt hudobného a výtvarného odboru.
ZUŠ Vrbenského: Stretnutie na sútoku, nadviazanie spolupráce so zahraničnou umeleckou
školou.
ZUŠ Istrijská: Studňa lásky, príprava, naštudovanie a nacvičovanie muzikálu v termíne od
1.4.2018 – 31.12.2018.
ZUŠ Karloveská: Romantizmus vo výtvarnom umení - výstava prác žiakov. Žiaci
výtvarného umenia svojimi prácami priblížili obdobie romantizmu na území dnešného
Slovenska v termíne od 4.5.2018.
ZUŠ Topoľčianska: Medzinárodný projekt Spoločná história nás spája. Ide o Rakúskouhorský večer, ktorý sa konal v Budapešti. 4 ZUŠ z Česka, Rakúska, Maďarska a Slovenska
prezentuli hudbu z obdobia Rakúsko-uhorskej monarchie.
CVČ Štefánikova: Hodvábne pohladenie I. a II. v termínoch október-december 2017
a marec-jún 2018. Cieľom projektu bolo rozšírenie tvorivej činnosti CVČ aj počas víkendov.
Projekt bol určený pre deti od 7-15 rokov. Leto 2018 Tvorivé prázdniny v termíne marecaugust 2018. Projekt umožnil deťom z rôznych sociálnych skupín tráviť zmysluplne
prázdniny v Bratislave.
CVČ Pekníkova: Pohľad do vesmíru. Výtvarná súťaž dala príležitosť všetkým vekovým
kategóriám v obvode IV. Projekt Vianočná besiedka bola zameraná na prezentáciu
výtvarných diel, športu a umenia pre rodičov a priateľov CVČ.
CVČ Gessayova: Z grantových finančných prostriedkov CVČ pripravila denný tábor Mladý
záchranár.

III.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH ZUŠ A CVČ

1. Počet zamestnancov v ZUŠ a CVČ
V školskom roku 2017/2018 v ZUŠ pracovalo 545 učiteľov 64 nepedagogických
zamestnancov. V CVČ 24 pedagogických zamestnancov a 32 nepedagogických
zamestnancov.

Fyzický počet Fyzický
počet
Počtu zamestnancov v ZUŠ
pedagogických nepedagogických
v školskom roku 2017/2018
zamestnancov zamestnancov
Laurinská
Panenská
Radlinského
Exnárova
Sklenárova
Hálkova
Vrbenského
Batkova
Istrijská
Karloveská
Daliborovo
Topoľčianska

41
50
4
70
49
41
27
42
34
102
42
43

SPOLU

545

10
6
4
4
8
5
3
6
5
12
5+2 dodávateľ.
6
64+2

Pekníkova

Gessayova

Fyzický počet
nepedagogických
zamestnancov

Hlinícka

Fyzický počet pedagogických
zamestnancov

Kulíškova

CVČ

Štefánikova

Údaje o počte zamestnancoch v školskom roku 2017/2018 k 15.9.2017

Spolu

6

4

4

5

5

24

4

5

13

3

7

32

2. Mimoriadne ocenenia učiteľov
Pri príležitosti stretnutia primátora s talentovanou mládežou boli ocenení
pedagógovia čestným uznaním za prípravu žiakov, ktorí sa umiestnili na najlepších miestach
v súťažiach v SR, resp. boli ocenení za reprezentáciu školy, Bratislavy alebo Slovenskej
republiky v zahraničí.
V školskom roku 2017/2018 si prevzali ocenenia:
- ZUŠ Sklenárova: žiaci Viktória Ralbovská (cimbal) z triedy H. Ugorovej a Teo Gertler (husle)
z triedy R. Klempárovej.
- ZUŠ Batkova: Laura Ševčovič z triedy Barbory Nevřelovej.

Učitelia zo ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 32, Bratislava v školskom roku 2017/2018 získali
mimoriadne ocenenia:
•

Beáta Čečková získala Cenu Samuela Zocha, ktorá patrí k najvyšším oceneniam
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Cenu udeľuje predseda BSK v Divadle
Aréna už 15-ty rok osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o
spoločenský a ekonomický rozvoj BSK a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí.
Samuel Zoch - slovenský evanjelický kňaz, verejný činiteľ, politik, cirkevný
hodnostár, náboženský spisovateľ. Autor textu Martinskej deklarácie.

• Jane Spálovej bola udelená Cena primátora Bratislavy – soška Rytiera Rolanda ochrancu mestských práv a výsad, ktorá je miniatúrou sochy na Hlavnom námestí.
Cena je najvyššie samosprávne ocenenie a udeľuje sa Bratislavčanom, ktorí sa
významným, ale nezištným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či
športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti. Udeľujú ju primátori Bratislavy už 26
rokov osobnostiam Bratislavy pri príležitosti Bratislavských mestských dní.
• Anna Gondášová si prevzala Ďakovný list ministerky školstva pri príležitosti Dňa
učiteľov. Ďakovný list je jedno z troch najvyšších rezortných ocenení ministerstva
školstva.
Deti z CVČ Pekníkova boli ocenené diplomom a vecnou cenou ministerky Porýnia
Vestfalska v rámci reprezentácie európskeho projektu v nemeckom jazyku.

IV. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU
INŠPEKCIOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dňa 27.11.2017 bola v ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava
vykonaná následná školská inšpekcia, ktorá sa vzťahovala na tematickú inšpekciu zo dňa
12.01.2017. Predmetom inšpekcie bola kontrola stavu základného a odporúčaného
materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu
v základnej umeleckej škole. Zistené nedostatky sa týkali neúplného materiálno technického
vybavenia vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a chýbajúceho priestoru
multimediálneho ateliéru vo výtvarnom odbore. Štátna školská inšpekcia uložila riaditeľke
školy prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Riaditeľka prijala 2 opatrenia.
Splnenými prijatými opatreniami škola zabezpečila základné materiálno-technické
a priestorové podmienky v súlade s platným normatívom pre ZUŠ, čím vytvorila predpoklad
pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania.
Dňa 23. apríla 2018 sa uskutočnila v ZUŠ Hálkova 56, Bratislava následná kontrola
opatrení Štátnej školskej inšpekcie SR. Predmetom inšpekcie bol stav základného a
odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu v ZUŠ po návrhu opatrení z decembra 2017. Kontrolou sa zistilo
splnenie všetkých opatrení a odstránenie nedostatkov z decembra 2017
Štátna školská inšpekcia SR bola dňa 22.3.2018 v ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska
15, Bratislava. Predmetom školskej inšpekcie bola kontrola stavu základného a
odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a personálneho
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Štátnou školskou inšpekciou SR neboli v ZUŠ
nájdené žiadne nedostatky.

V. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v školskom roku
2017/2018 vykonal kontroly v rozpočtových organizáciách ZUŠ a CVČ v súlade s plánom
kontrolnej činnosti, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy.
Kontroly boli zamerané na dodržiavanie všeobecných právnych predpisov, kontrolu
hospodárenia s finančnými prostriedkami a následné kontroly na prijaté opatrenia z
predchádzajúcich kontrol. V prípade zistenia nedostatkov kontrolou, vedenie ZUŠ a CVČ
prijali opatrenia na ich odstránenie a podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 691/2005
zo dňa 26.05.2005 ZUŠ/CVČ predložili informačný materiál o prijatých opatreniach na
odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou do pravidelnej porady primátora,
komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva a na prerokovanie do
mestského zastupiteľstva.
Nakoľko sa pri kontrole subjektov útvarom mestského kontrolóra a interného auditu
opakovane vyskytujú nedostatky v ekonomickej, finančnej aj personálnej agende,
rozpracujeme návrhy na riešenia v koncepcii rozvoja ZUŠ a CVČ.
Pracovníci mestského kontrolóra v školskom roku 2017/2018 vykonali kontrolu v:
ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava ZUŠ Vrbenského 2, Bratislava, ZUŠ
Istrijská 22, Bratislava, CVČ Štefánikova 35, Bratislava, CVČ Kulíškova 6, Bratislava, CVČ
Hlinícka 3, Bratislava a CVČ Pekníkova 2, Bratislava.
VI. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ZUŠ A CVČ
V školskom roku 2017/2018 vedenie ZUŠ a CVČ v rámci svojich finančných
možností sa podieľali na čiastočných rekonštrukciách školských objektoch, interiéri školy,
zariadeniach a priľahlých pozemkoch. Skultúrňovali pracovné prostredie, modernizovali
výchovno-vzdelávací proces o nové učebné pomôcky a nové technológie . V neposlednom
rade operatívne odstraňovali havárie a pravidelnými opravami a údržbou udržovali budovu
v použiteľnom stave.
Budovy ZUŠ a CVČ sa rekonštruujú postupne v rámci finančných možností
zriaďovateľa. Prioritne sa odstraňujú havárie a havarijné stavy školských budov. Vedenie
ZUŠ a CVČ vynakladá značné úsilie hľadať aj iné zdroje ako sú rozpočtové prostriedky od
zriaďovateľa.
Vedenie ZUŠ a CVČ svoje nároky na materiálovo-technické vybavenie a investície
zdokumentovali vo svojich koncepčných návrhoch na roky 2019-2022, ktoré budú

prerokované v pravidelnej porade primátora, v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport
mestského zastupiteľstva a komplexný koncepčný návrh bude predložený ako informatívny
materiál do mestského zastupiteľstva.

Stav materiálno-technického vybavenia k 30.06.2018
ZUŠ Laurinská
ZUŠ Panenská
ZUŠ Radlinského
ZUŠ Exnárova

ZUŠ Sklenárova

ZUŠ Hálkova

ZUŠ Vrbenského
ZUŠ Karloveská

ZUŠ Istrijská
ZUŠ Daliborovo
ZUŠ Topoľčianska
CVČ Štefánikova

Materiálno-technické podmienky má škola na dobrej úrovni a spĺňajú požiadavky
Štátneho vzdelávacieho programu. Škola zakúpila licencie na kvalitný grafický
softwer a počítače.
Zlý technický stav budovy pretrváva napriek odstráneniu havárie v júli 2014.
Priestory aj budova potrebuje postupnú obnovu a modernizáciu.
Dobrá úroveň pre kvalitné plnenie Školského vzdelávacieho programu.
Problémy s priestorovým vybavením stále pretrvávajú, výchovno-vzdelávací proces
prebieha na 9 pracoviskách,. Škola v školskom roku2017/2018 zrealizovala
rekonštrukciu toaliet v sídle školy, opravili sa žaluzie na Orenburskej , maľovala sa
tanečná sála a pokládol sa batizol, uskutočnila sa oprava radiátorov a ventilov,
podláh opravili sa hudobné nástroje.
V školskom roku sa uskutočnila obnova zariadenia tried, budovy aj interiéru.
Plánuje sa pokračovať aj v nasledujúcom roku. Ráta sa s radikálnou obnovou –
v roku 2018, kedy sa začalo s verejným obstarávaním na dodávateľa rekonštrukcie
objektu Sklenárova 5, rekonštrukciou by mal prejsť aj bývalý školský byt. Priestory
bytu po rekonštrukcii nájdu využitie LDO a HO.
Uskutočnilo sa rozsiahle zavedenie internetu do celej budovy, vymenila sa podlaha
v dvoch triedach výtvarného odboru a na celom prízemí, vytvorili sa: skladový
priestor, pre zamestnancov kuchynka a nová klavírna trieda s novým krídlom
darovaného finančnou skupinou PENTA v hodnote 22 900 €. Zrealizovala sa
generálna oprava 2 klavírnych krídiel, zrealizovala sa rozsiahla oprava kanalizácie
v prízemí školy a údržba staršieho nábytku.
Priestory sú maximálne využívané doobeda aj poobede, v triedach je funkčný
nábytok , podmienky na výchovno-vzdelávací proces sú vyhovujúce. Je nevyhnutné
zrealizovať opravy klavírov a ladenie nástrojového parku.
Otvorila sa nová divadelná sála s novou technikou a zariadením na elokovanom
pracovisku v Lamači, na Sekulskej sa vymenili podlahy v dvoch tanečných triedach
a divadelnej sále, upravila sa zborovňa pre učiteľov, obnovil sa park hudobných
nástrojov, hlavne klavírov, akordeónov, violončiel, keyboardov, huslí a gitár.
Počas školského roka sa podarilo zabezpečiť 5 klimatizačných jednotiek,
vymaľovať kancelárie, odizolovať zvukovo 2 učebne.
Škola v rámci havárií vymenila plynové hadice ku gamatkám, opravovala
elektrickú inštaláciu v multimediálnom ateliéri.
Škola pokračovala vo výmene okien.
Zakúpil sa moderný ploter na zrýchlenie práce a skvalitnenie príprav na krúžky,
nové monitory do počítačovej miestnosti, zhotovilo sa multifunkčné ihrisko.

CVČ Kulíškova

V areáli CVČ sa zrevitalizovala zeleň, uskutočnil sa výrub stromov,
skontrolovali sa a prečistili odkvapové žľaby.

CVČ Hlinícka

CVČ sa pripravovala na prípravné práce týkajúce sa rekonštrukcie Športovej
haly na Piomierskej ul.

CVČ Pekníkova

CVČ sa pripravovalo na zmenu sídla z Pekníkovej na Batkovu a z tohto dôvodu už
neinvestovali žiadne finančné prostriedky do pôvodnej budovy.

CVČ Gessayova

Vybudovalo sa viacúčelové ihrisko v exteriéri CVČ, zrealizovala sa rekonštrukcia
elektrických rozvodov, zakúpila sa nová keramická pec, opravila sa strecha
a prečistil sa odvody vody.

VII. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI ZUŠ A CVČ
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 za rok
2017 schvaľovaného MsZ. Záverečný účet hlavného mesta za rok 2017 je zobrazený na
webovej stránke hlavného mesta, ktorý do predloženia správy nebol mestským
zastupiteľstvom schválený. V časti „Program 9 Vzdelávanie a voľný čas je uvedená štruktúra
výdavkov 5 centier voľného času a 12 základných umeleckých škôl“.
Celkové finančné výdavky hlavného mesta pre ZUŠ a CVČ boli vo výške
10 967 627,31 eur z toho pre ZUŠ 9 816 872,83 eur a pre CVČ 1 150 754,48 eur.
Z celkových finančných výdavkov kapitálové výdavky boli vo výške 180 214,15 eur z toho
pre ZUŠ 172 318,35 eur a pre CVČ 7 895,80 eur. Kapitálové výdavky boli použité na nákup
hudobných nástrojov (ZUŠ Daliborovo nám., Istrijská, Laurinská, Sklenárova, Vrbenského
a Karloveská), na projektovú dokumentáciu zateplenia budovy ZUŠ Topoľčianska a pre
CVČ Gessayova na nákup keramickej pece a dokončenie 2. etapy multifunkčného ihriska.
Z bežných výdavkov bolo poskytnutých na mzdy zamestnancom v ZUŠ 6 102 998,17
eur a v CVČ 488 266,10 eur (v tom nie je poistné a osobné vyrovnania, tovary a služby,
odchodné, odstupné, nemocenské dávky).
Príspevky rodičov žiakov a účastníkov ZUŠ a CVČ na čiastočnú úhradu výdavkov na
štúdium v ZUŠ 1 011 272 eur a nákladov spojených činnosťou v CVČ sa vykazovali vo
výške 107 782 eur.
Na prevádzku a mzdy neštátnych školských zariadení hlavné mesto prispelo dotáciou
z rozpočtu na rok 2017 vo výške 10 665 992,09 eur.
1. Štruktúra bežných výdavkov vo verejných ZUŠ

ZUŠ

Bežné
výdavky
za rok
2016

Z bežných
výdavkov
príspevky
rodičov
podľa VZN
5/2016
za rok 2016
954 398

v €/rok

Prostriedky
vzdelávacích
poukazov za
rok 2016

Dotácie
z rozpočtu
hlavného
mesta SR
Bratislava za
rok 2017

28 500

9 480 029

Príspevky
rodičov
podľa
VZN
5/2016
za rok
2017
1 011 272

Prostriedky
vzdelávacích
poukazov za
rok 2017

30 061

SPOLU:

8 942 740

Laurinská

593 398

54 181

-

660 133

56 000

-

Panenská
Radlinského

817 967

81 012

-

871 088

85 368

-

137 504

14 289

-

119 000

13 960
119 000

-

1 068 290

141 562
1 198 035

834 918
681 989

89 916
75 923

Exnárova
Sklenárova
Hálkova

1 200
2 100
-

890 113,58
768 022

95 977
85 317

1 120
2 349
-

ZUŠ

Bežné
výdavky
za rok
2016

437 013
Vrbenského
726 634
Batkova
1 544 029
Istrijská
590 941
Karloveská
748 699
Daliborovo
Topoľčianska 761 384

Z bežných
výdavkov
príspevky
rodičov
podľa VZN
5/2016
za rok 2016
45 405
83 096
57 474
173 872
75 936
84 294

Prostriedky
vzdelávacích
poukazov za
rok 2016

Dotácie
z rozpočtu
hlavného
mesta SR
Bratislava za
rok 2017

2 300
4 100
5 400
12 400
1 000
-

456 501
806 834
651 456
1 456 790
786 897
792 598

Príspevky
rodičov
podľa
VZN
5/2016
za rok
2017
62 000
79 058
56 000
197 612
78 912
82 068

2. Štruktúra bežných výdavkov vo verejných CVČ

CVČ

SPOLU:
Štefánikova
Kulíškova
Hlinícka
Pekníkova
Gessayova

Z bežných
Bežné
výdavkov
výdavky za príspevky
rok 2016
rodičov
podľa VZN
5/2016 za
rok 2016

Prostriedky
vzdelávacích
Poukazov za
rok 2016

1 054 026
227 038
173 826
266 334
172 206
214 622

8 800
900
800
6 100
1 000
-

90 933
13 858
20 661
28 414
14 000
23 526

Prostriedky
vzdelávacích
poukazov za
rok 2017

5 568
5 760
14 343
921
-

v €/rok

Dotácie
z rozpočtu
hlavného
mesta SR
Bratislava rok
2017

1 069
189 998
156 032
254 244
192 866
275 885

Príspevky
rodičov
podľa VZN
5/2016 za
rok 2017

Prostriedky
vzdelávacích
poukazov za
rok 2017

107 782
35 881
24 754
15 234
16 061
15 852

7 244
768
665
5 152
659
0

Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta a školného ZUŠ/CVČ
získavali na svoju činnosť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
vzdelávacích poukazov. Prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 37 305 eur boli
použité na nákup nových učebných pomôcok alebo modernizácie školy alebo školského
zariadenia. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 28 900 eur boli určené pre
CVČ a ZUŠ na organizovanie predmetových olympiád a športových súťaží a na
zorganizovanie celoslovenských súťaži.
Dôležitými príjmami sú pre ZUŠ/CVČ materiálne dary sponzorov a príspevky
z občianskych združení zriadených pri ZUŠ a CVČ, ktoré sú prijímateľmi finančných
prostriedky od rodičov detí ZUŠ a CVČ a čiastky 2% z dane fyzických osôb. Tiež
nezanedbateľným príjmom ZUŠ a CVČ sú finančné prostriedky z grantových programov
hlavného mesta a iných organizácií a štátnych inštitúcií, do ktorých sa ZUŠ a CVČ stále viac
zapájala.

VIII . ZÁVER:

Do nasledujúceho obdobia sa v prvom rade musia stanoviť priority financovania
slabých článkov jednotlivých škôl a centier tak, aby ich existencia v silnej konkurencii
v Bratislave nebola ohrozená a vzdelávanie a činnosť nestagnovali. K tomu musia prispieť
spoločné záujmy ZUŠ/CVČ a zriaďovateľa, nájsť konsenzus a postupnými krokmi sa s
problémami vysporiadať, odstraňovať slabé stránky ZUŠ/CVČ, vyhýbať sa rizikám
a ohrozeniam a chytiť sa príležitostí, ktoré ponúka prostredie, v ktorom pôsobia.
Verejné ZUŠ vlastnými školskými vzdelávacími programami, špecifickými vzdelávacími
a kultúrno-výchovnými cieľmi, kvalitou a obsahovým zameraním v plnej miere spĺňajú
požiadavky verejnosti a spĺňajú i atribút štátnej kontroly Štátnou školskou inšpekciou,
verejnej kontroly a kontroly zriaďovateľa.
Udržať kvalitu a požadovanú úroveň obecných ZUŠ a CVČ v konkurenčnom prostredí
si vyžaduje hľadať rezervy v ekonomickom riadení ZUŠ a CVČ, v skvalitňovaní materiálnotechnických podmienok, revitalizácie interiéru aj exteriéru školských budov. Udržanie si
vysoko kvalitného pedagogického zboru vo verejných ZUŠ a CVČ si žiada skvalitňovanie
pracovného prostredia a mzdového ohodnotenia. Tieto témy sú uvedené v prehľade slabých
stránok škôl a centier.

ZUŠ/CVČ

Silné stránky školy/ zariadenia

Slabé stránky školy/zariadenia

ZUŠ Laurinská

Kvalitné
vyučovacie
priestory Obmedzená kapacita hlavného
s veľkosťou, vybavenosťou, úspešnosť pracoviska.
žiakov na prijímacích pohovoroch na
vyššie umelecké školy.

ZUŠ Panenská

Historická tradícia prvej hudobnej školy
na Slovensku, vysoko-kvalifikovaný
pedagogický zbor, úspešnosť pri
organizovaní odborných seminárov.
Seminárov.

ZUŠ Radlinského

Odborná profesionalita pedagogického Agresívna výstavba v susedstve školy,
zboru,
dobré
ekonomické nekomfortné
prostredie
počas
hospodárenie, stabilné a adekvátne výchovno-vzdelávacieho procesu.
priestory,
dobrá
technologická
vybavenosť
a ponuka
nových

Zlý technický stav budovy
a nedostatočná kapacita tried pre
prijímanie všetkých záujemcov
o štúdium na ZUŠ.

technologických postupov.
ZUŠ Exnárova

Elektronický systém administratívy
a triednej dokumentácie školy za
podpory systému
iZUŠ, existencia
komorných hudobných telies, školských
skupín, dobré uplatnenie absolventov
ZUS,
k dispozícii
pre
výchovnovzdelávací proces je kvalifikovaný
pedagogický zbor.

Priestorové podmienky výchovnovzdelávacieho procesu čo obmedzuje
realizáciu programového zámeru
školy
a prijatie
všetkých
potenciálnych talentov- záujemcov o
ZUŠ.

ZUŠ Sklenárova

Prítomnosť
silných
pedagogických
a umeleckých
osobností,
záujem
pedagógov o ich ďalší odborný rast
a štúdium, vysoké pracovné nasadenie
členov umeleckej rady vedenia školy,
schopnosť školy rozvíjať družobné
vzťahy, ZUŠ je vyhľadávaný partner pre
účinkovanie
na
podujatiach
zahraničných kultúrnych inštitútov.

Zlý technický stav budovy, zastaralé
vybavenie tried, vysoké náklady na
údržbu
hudobných
nástrojov,
nedostatok priestorov na komfortné
vyučovanie.

ZUŠ Hálkova

Celková kvalita pracovného prostredia
je na dobrej úrovni, dobrá spolupráca
s inými
inštitúciami,
využívanie
projektového
vyučovania
v rámci
školského vzdelávacieho programu,
plne kvalifikovaný pedagogický zbor,
ZUŠ disponuje s autormi učebných
osnov pre ZUŠ. Ďalej ZUŠ umožňuje
odbornú
pedagogickú
prax
pre
študentov Cirkevného konzervatória v
Bratislave a Pedagogickej fakulty UK.

Zastaralé vybavenie tried starým
nábytkom,
staré
radiátory
a poškodené
interiéroví
dvere,
nedostatočné odhlučnenie tried, plné
obsadenie všetkých priestorov školy
čo limituje prijatie nových žiakov,
rezervy sú v tanečnom odbore
z dôvodu častej migrácie pedagógov
*TO.
Potreba
rekonštrukcie
priestorov v prízemí školy.

ZUŠ Vrbenského

Škola má disponovaný a kvalifikovaný
pedagogický zbor, ktorí sa aj prezentuje
na verejnosti a a j ako koncertne činní,
dobrá spolupráca so zriaďovateľom,
komorná hra je na vysokej úrovni.

Fluktuácia učiteľov z dôvodu lepšieho
ohodnotenia na cirkevných alebo
súkromných školách, nedostatok
finančných
prostriedkov
na
zakúpenie moderných vyučovacích
pomôcok.

ZUŠ Batkova

Vysoké
pracovné
nasadenie
kvalifikovaného pedagogického zboru
a spoľahlivosť
nepedagogických
pracovníkov,
maximálne
využitie
priestorov, dobrá lokalita budovy ZUŠ,
postačujúce
materiálno-technické
vybavenie všetkých odborov, výborná
spolupráca s médiami, s partnerskými

Nedostatočné odhlučnenie tried,
osadená rampa do areálu ZUŠ má k
dispozícii len jeden ovládač rampy,
problém v riešení spolupráce medzi
školou, správcom a zriaďovateľom,
pretrvávajúci
nedostatok
kvalifikovaných pracovníkov
na
niektoré hudobné nástroje z dôvodu

školami v SR a v zahraničí.

nízkeho finančného ohodnotenia,
vysoká nákladovosť na údržbu
nástrojového vybavenia.

ZUŠ Istrijská

Na ZUŠ sa úspešne rozvíja orchestrálna
a súborová hra, muzikalita žiakov
hudobného
odboru,
kvalitné
pedagogické
zloženie,
orientácia
v niektorých grantových schémach

Priestorové vybavenie súvisiace
s nedokončeným
priestorom
podkrovia, byrokracia, nedostatok
učiteľov
gitary,
klavíra
a a korepetítorov.

ZUŠ Karloveská

Vynikajúce výsledky v príprave žiakov na
celoslovenské a medzinárodné súťaže
a tiež na prijímacie skúšky na školy
s umeleckým zameraním, vzdelaní,
tvoriví
a kvalitní
pedagogickí
zamestnanci,
vysoké
pracovné
nasadenie, vynikajúce organizačné
schopnosti niektorých zamestnancov,
vysoký záujem verejnosti o ZUŠ,
výborná poloha a tým aj prístupnosť
školy,
množstvo
kontaktov
na
spoluprácu doma aj v zahraničí.

Zlý technický stav budov (okná
rozvody,
izolácie),nedostatočná
kontrolná činnosť na elokovaných
pracoviskách školy zo strany vedenia
školy, slabá propagácia školy
v médiách,
veľká
vyťaženosť
pedagogických zamestnancov a malé
možnosti
na ich finančné
ohodnotenie.

ZUŠ Topoľčianska

ZUŠ úspešne zavádza inovatívne
vyučovanie
–
multiodborové,,
projektové vyučovanie, ktoré sú
zamerané
na
spoluprácu
s profesionálnymi umelcami a rozvoji
medzinárodnej spolupráce. Škola má
vybudované kontakty s médiami, ktoré
pravidelne informujú o celoslovenských
súťažiach organizovaných ZUŠ J.
Albrechta. Činnosť odboru AMT zaujala
aj v zahraničí. Škola tento nový odbor
predstavila v Nemecku počas podujatia
Europawoche pred delegáciami z 21
krajín. Škola má koncertnú sálu, ktorá
môže slúžiť ako nahrávacie štúdio. Má
zabudovanú techniku na výrobu
audiovizuálnych nahrávok a naďalej
pokračuje v modernizácii.

Zastaralý a nefunkčný nástrojový
park, opotrebovanosť techniky si
vyžaduje
modernizáciu, budova
potrebuje investície na rekonštrukciu
a zateplenie, triedy nie sú
odhlučnené.

ZUŠ Daliborovo

Kvalitní
pedagogickí
zamestnanci
vnášajú do vyučovania inovácie a snažia
sa o zvyšovanie umeleckej úrovne,
stúpajúca tendencia sa prejavuje
v medzi-predmetovej spolupráce, na

Staré budovy, ktoré potrebujú
investície na opravy a rekonštrukcie.
Zastaralé učebné pomôcky, ktoré si
vyžadujú každoročne drahé opravy
a údržbu a opotrebovaný nábytok.

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.
CVČ Štefánikova

Centrum dosahuje výborné výsledky CVČ chýba telocvičňa, zlé parkovanie
v oblasti estetiky a výtvarných aktivít, áut pre rodičov detí navštevujúcich
nakoľko je v tejto oblasti veľmi dobre CVČ.
materiálne a profesionálne vybavené
a zabezpečené. Výborná je prezentácia
na verejnosti pri organizovaní tvorivých
a zaujímavých
podujatí,
sú
spoluorganizátori
s prezidentskou
kanceláriou pri Dni otvorených dverí
prezidenta
SR
a akcie
Regata
Istropolitana na Štrkoveckom jazere.

CVČ Kulíškova

Výhodná a pekná lokalita, ekonomicky Nedostatočná priestorová kapacita
využívané priestory, dobré vybavenie pre šport, nízka mzdová úroveň,
výtvarnej miestnosti.
konkurenčné prostredie vzhľadom na
ostatné ZŠ, ktoré sa snažia zachovať
si vzdelávacie poukazy na škole
formou ponuky záujmových útvarov
priamo na školách.

CVČ Hlinícka

Kreatívni pedagógovia, dosahovanie Zhoršujúci sa technický stav budov.
vynikajúcich výsledkov na súťažiach,
dobrá spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ.

CVČ Pekníkova

CVČ
poskytuje
možností
k plnohodnotnému využívaniu voľného
času počas víkendov a prázdnin,
realizuje podujatia jednorazové aj
tematické k aktuálnym sviatkom alebo
regionálnym výročiam.

Nedostatok finančných prostriedkov
na
propagačnú
činnosť,
na
zabezpečenie
kvalitnejších
materiálov na krúžky.

CVČ Gessayova

Prezentácia činnosti na verejnosti
organizovaním veľkých podujatí ,
pravidelné soboty v CVČ, orientácia na
ľudové remeslá a keramiku, existencia
viacúčelového ihriska, organizovanie
prázdninovej činnosti.

Zlý
technický
stav
budovy
a nedostatok
finančných
prostriedkov na údržbu a opravy
centra,
ponuka
pravidelnej
záujmovej činnosti oslovuje skôr
predškolákov a deti prvého stupňa
ZŠ, nutnosť získať do kolektívu
mladých pedagógov.

Školy a centrá vo svojich koncepciách rozvoja na roky 2019-2022 predostreli
zriaďovateľovi svoje vízie reálneho rozvoja ZUŠ/CVČ a problémy, ktoré stoja v ceste
dosiahnutia vytýčených cieľov. Vôľa zriaďovateľa je úroveň ZUŠ a CVČ udržovať a rozvíjať.
Vízie rozvoja ZUŠ a CVČ a návrhy na odstránenie nedostatkov, ktoré bránia ambíciám
v udržateľnosti kvality výchovno-vzdelávacieho procesu predložíme v koncepcii rozvoja ZUŠ
a CVČ na obdobie rokov 2019-2022.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava
1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE
1.1 Identifikačné údaje
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1
Názov školy: Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Bratislava
Adresa: Laurinská 20, 810 00 Bratislava
Kontakty:
Tel: 02/54630152
Web: www.zusjkowalskeho.eu
Mail: Ladislav.Kamocsai@zusjkowalskeho.sk; zusjkowalskeho@gmail.com
1.2 Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ: Mgr. art. Ladislav Kamocsai
Volebné obdobie: 1. júl 2018 – 30. jún 2023
Ďalší vedúci zamestnanci:
Bc. Renáta Beňovičová, zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Viliam Udič, zástupca riaditeľa
1.3 Údaje o Rade školy
Rada školy pri Základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského
Funkčné obdobie RŠ: 6. júl 2017 – 6. júl 2021
Štatút rady školy bol schválený: 6. júl 2017
Rada školy pri ZUŠ pracovala od 6. 7. 2017 v tomto zložení:
Alena Marečková, rodič
Helena Martiniaková Baldovská, rodič
Anna Králiková, rodič
Nina Stankeová, rodič
Katarína Halinkovičová, pedagóg
Viliam Udič, pedagóg, predseda Rady školy
Eva Janáková, nepedagogický pracovník
Ema Tesarčíková, za zriaďovateľa
František Török, za zriaďovateľa
Katarína Šimončičová, za zriaďovateľa

Kristián Straka, za mestskú časť
V školskom roku 2017/2018 zasadala RŠ trikrát.
Vyjadrovala sa k nasledovným bodom programu:
-

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017
správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2017
návrh rozpočtu na rok 2018
stav počtu žiakov k termínom štatistických zisťovaní – september 2017
voľba nového člena Rady školy za pedagogických zamestnancov
materiálno-technické zabezpečenie školy, nový inštrumentár
možnosť otvorenia nového odboru cirkevná hudba, hra na organe
voľba riaditeľa školy
2 INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY

Pedagogická rada

Vzhľadom na zavedenie školského informačného systému IZUŠ a zefektívnenie elektronickej
komunikácie medzi zamestnancami a zamestnávateľom zasadala pedagogická rada v priebehu
šk. roka 2017/2018 celkom 5-krát:
Základnými témami zasadnutí boli:
-

organizácia školského roka 2017/2018
plán práce na školský rok 2017/2018
príprava a organizácia produkčnej a súťažnej činnosti školy v šk. r. 2017/2018
príprava podujatí v súvislosti s oslavami 65. výročia založenia ZUŠ J. Kowalského
rozdelenie pracovných úloh
úplný prechod na elektronickú administratívu,
vyhodnotenia
konferencie
schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými dokumentmi
informácie rôzneho charakteru

Umelecká rada
Umelecká rada zasadala v školskom roku 4-krát a riešila tieto témy
-

vyjadrovala sa k zadeleniu žiakov na súborovú hru
riešila plán koncertov, podujatí a súťaží v školskom roku a prípravu podujatí v rámci
65. výročia založenia školy
riešila prípravu prijímacích skúšok

Predmetové komisie
V ZUŠ pracovalo v šk. roku 2017/2018 9 predmetových komisií:
-

PK klávesových nástrojov; PK hra na husliach a hra na viole; PK hra na violončele
a dychových nástrojoch; PK Spev; PK hudobná náuka a kompozícia; PK hra na gitare;
PK výtvarného odboru; PK tanečného odboru; PK literárno-dramatického odboru

ÚVOD
Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Bratislava, oslávila v školskom roku
2017/2018 65. výročie svojho založenia. Vrcholom osláv bolo galapredstavenie v MDPOH
Tajomstvo našej zušky, na ktorom sa podieľali pedagógovia a žiaci všetkých odborov.
Súčasťou osláv boli tiež podujatia s medzinárodnou účasťou pedagógov a žiakov umeleckých
škôl krajín V4 – Festival ROCK POP JAZZ a Medzinárodný učiteľský koncert. Okrem toho
si škola trvalo udržiava vysoký výchovno-vzdelávací štandard, čoho dôkazom je 6 žiakov
prijatých na vyššie umelecké vzdelávanie, 36 žiakov úspešne umiestnených na
celoslovenských, či medzinárodných súťažiach, 28 interných a 20 verejných podujatí školy
v jednom školskom roku. Na škole úspešne funguje integrácia a inklúzia žiakov so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Kapacitne sa škola počas školského roka pohybuje
medzi 540 – 570 žiakmi. Pedagogický kolektív tvoria vysoko kvalifikovaní pedagógovia.
3 ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY
K termínu 15. 9. 2017 a k 30. 6. 2018
3.1 Údaje o počte žiakov, o odboroch a absolventoch ZUŠ
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. septembru 2017 (zvlášť PŠ, ISCED 1B, ISCED 2B, 2.
stupeň s ŠPD) v štruktúre:
Novoprijatí žiaci k 15.9.2017: 111
Hudobný odbor:
Prípravné štúdium: 35
z toho deti MŠ: 17
ISCED 1B: 163
ISCED 2B: 70
2. stupeň: 24
ŠPD: 21
Z toho počet žiakov rozšíreného štúdia: 8
Spolu žiakov: 313
Tanečný odbor:
Prípravné štúdium: 17
ISCED 1B: 51
ISCED 2B: 29

z toho deti MŠ: 5

2. stupeň: 7
ŠPD: 4
Z toho počet žiakov rozšíreného štúdia: 0
Spolu žiakov: 108
Výtvarný odbor:
Prípravné štúdium: 9
z toho deti MŠ: 1
ISCED 1B: 85
ISCED 2B: 16
2. stupeň: 3
ŠPD: 0
Z toho počet žiakov rozšíreného štúdia: 0
Spolu žiakov: 113
Literárno-dramatický odbor:
Prípravné štúdium: 1
z toho deti MŠ: 0
ISCED 1B: 23
ISCED 2B: 5
2. stupeň: 7
ŠPD: 2
Z toho počet žiakov rozšíreného štúdia: 0
Spolu žiakov: 38
Spolu k 15. septembru 2017: 572
Podľa výkazu o počte žiakov k 30. júnu 2018 (zvlášť PŠ, ISCED 1B, ISCED 2B, 2.
stupeň s ŠPD) v štruktúre:
Hudobný odbor:
Prípravné štúdium: 36
z toho deti MŠ: 12
ISCED 1B: 157
ISCED 2B: 61
2. stupeň: 20
ŠPD: 19
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 8
Spolu počet žiakov: 301 z toho absolventi ISCED 1B – 22; ISCED 2B – 13; 2. s. – 2; ŠPD – 1
Tanečný odbor:
Prípravné štúdium: 14
ISCED 1B: 49
ISCED 2B: 29
2. stupeň: 5

z toho deti MŠ: 5

ŠPD: 6
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0
Spolu počet žiakov: 103 z toho absolventi ISCED 1B -15; ISCED 2B – 13; 2. s. – 0; ŠPD - 0
Výtvarný odbor:
Prípravné štúdium: 13
z toho deti MŠ: 2
ISCED 1B: 70
ISCED 2B: 15
2. stupeň: 3
ŠPD: 0
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0
Spolu počet žiakov: 101 z toho absolventi ISCED 1B – 9; ISCED 2B – 0; 2. s. – 0; ŠPD – 0
Literárno-dramatický odbor
Prípravné štúdium: 2
z toho deti MŠ: 0
ISCED 1B: 23
ISCED 2B: 5
2. stupeň: 3
ŠPD: 3
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0
Spolu počet žiakov: 35
Spolu žiakov k 30. júnu 2017: 540

3.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie pre ZUŠ
Prospeli s vyznamenaním:
Prospeli:
Neprospeli:

január 2017
jún 2018
január 2017
jún 2018
január 2017
jún 2018

434
418
51
55
1
2

Komentár
Žiaci sú hodnotení 4-stupňovou klasifikáciou, pri hodnotení vychádzajú pedagógovia ZUŠ zo
Štátneho vzdelávacie programu a jeho vzdelávacích štandardov pre jednotlivé odbory a tiež
berú zreteľ na individuálne schopnosti hodnoteného žiaka. Pedagógovia ZUŠ kladú dôraz na
kvalitu vzdelávania a udržujú jej vysokú úroveň.

4 NOVOZALOŽENÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A ICH ZAMERANIE V ŠKOLSKOM
ROKU 2017/2018
Komentár
V školskom roku 2017/2018 nevznikli nové študijné odbory, vyučovací proces prebiehal
v štyroch študijných odboroch, tj. v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárnodramatickom odbore.
5 PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY
5.1 Pedagogickí zamestnanci k 15. 9. 2017
Študijný
odbor

Fyzický
počet PZ
k 15. 9.
2017

Fyzický
počet PZ
k 30. 6.
2018

Počet PZ
s nižšou
vyuč.
povinnosťou

Počet PZ
s vyššou
vyuč.
povinnosťou

Počet PZ
pracujúcich
na dohodu
o vykonaní
práce (DVP)
alebo
dohodu
o vykonaní
činnosti
(DVČ)

HO

34

34

15

15

4

TO

3

3

1

1

1

LDO

1

1

0

1

0

VO

3

3

2

1

0

SPOLU

41

41

18

18

5

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ
Komentár
Vyučovací proces v ZUŠ prebiehal pod vedením plne kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ
Komentár

V školskom roku 2017/2018 získali 4 zamestnanci 1. atestáciu, 3 zamestnanci úspešne
ukončili magisterské štúdium, 1 zamestnanec úspešne ukončil bakalárske štúdium.
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ
Komentár
V školskom roku 2017/2018 nebol hlavným mestom – komisiou školstva vybraný pedagóg
pre ocenenie
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych a medzinárodných podujatiach
2 pedagógovia sa zúčastnili celoslovenských súťaží ako členovia poroty. Okrem toho sa naši
pedagógovia so svojimi žiakmi zúčastnili na mnohých súťažiach, o ktorých sa podrobnosti
nachádzajú v podkapitole 5.1 Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila.
5.2 Nepedagogickí zamestnanci školy
K 15. 9. 2017
Nepedagogickí Fyzický
zamestnanci
počet NZ
k 15. 9. 2017

10

10

Fyzický počet
NZ, ktorí
vykonávajú
v zákl. úväzku
viac
kumulovaných
činností

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

1

3

Fyzický počet
NZ, ktorí
vykonávajú
v zákl. úväzku
viac
kumulovaných
činností

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

1

3

Počet NZ,
ktorí
pracovali
na vyšší
ako
základný
pracovný
úväzok
0

Počet
zamestnancov,
ktorí
pracovali na
dohodu
o vykonaní
práce alebo
činnosti
3

K 30. 6. 2018
Nepedagogickí Fyzický
zamestnanci
počet NZ
k 30. 6. 2018

9

9

Počet NZ,
ktorí
pracovali
na vyšší
ako
základný
pracovný
úväzok
0

Počet
zamestnancov,
ktorí
pracovali na
dohodu
o vykonaní
práce alebo
činnosti
3

6 AKTIVITY ŠKOLY
6.1 Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Súťaže

- počet zúčastnených žiakov: 40
- počet umiestnených žiakov: 36

Interné, verejné koncerty, súťaže a iné školské aktivity v školskom roku 2017/2018:
Počet interný koncertov: 28
Počet verejných podujatí: 20
Zoznam verejných podujatí a súťaží:
18 – 23.09.2017
8.10.2017
2 a 13.09.2017
20 – 21.10.2017
25 – 26.11.2017
29.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
04.12.2017
05.12.2017

07.12.2017
11.12.2017
19.12.2017
19.01.2018
25.01.2018
15.02.2018
21.02.2018
12.03.2018
22.03.2018

9. Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela / kurz / pas. účasť
5.Majstrovské kurzy a galakoncert / kurz / pas. účasť
Návšteva BHS - SF
Seminár - Kodály metóda / v spol. Budapešť / – praktické ukážky ZUŠ
Kowalského
21. ročník súťaže mladých huslistov – Prešporský Paganíny –
3.miesto Kristína Blahová v IV. Kat.
Jesenný koncert
Vianočný Unikát - Hlavné námestie / kapela /BKIS
Dieťa v ohrození – Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie
9. roč. súťaže základných umeleckých škôl – Dni Miloša Ruppeldta
v komornej hre pre klavírne duá - 2.miesto Timothy , Andrew Lesan
9. roč. súťaže základných um. škôl – Dni Miloša Ruppeldta v sólovom
speve – cenu Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav
Viktória Szabová
Mikulášsky koncert malých hudobníkov HO
Vianočná Akadémia TO
Vianočný koncert HO – Pálffyho palác / Zámocká /
Violončelová súťaž /Praha /
Umenie V4 / V-klub / Rock, Pop, Jazz
LDO – Divadelný večer / V – klub /
Valentínsky koncert
Kodály metóda / Budapešť / - praktická ukážka
Schneiderova Trnava, strieborné pásmo, Timothy a Andrew Lesan
Schneiderova Trnava, strieborné pásmo, Zuzana Fábryová a Nina
Stanová
Schneiderova Trnava, strieborné pásmo, Tamara Prágerová
Schneiderova Trnava, zlaté pásmo, Dayeong Eom

24.03.2018
26.03.2018
04.04.2018
13.04.2018
21 – 22.04.2018
26.04.2018
09.05.2018
08.05.2018

9 – 10.05.2018
18.05.2018
17 – 19.5.2018

18.05. 2018
24.05.2018
28.05.2018
31.05.2018
01.06.2018
09.06.2018
15.06.2018
13.06.2018
14 – 15.06.2018

Schneiderova Trnava, bronzové pásmo, Kristína Kováčová
TO – súťaž – Pohyb bez barier 3. miesto , diplom za choreografiu
Koncert ku dňu učiteľov – Medzinárodný koncert – projektu umenia V4
/ Zámocká /
NKÚ – Slávnostný Galaprogram - zbor hymna
Gitarový festival Giraltovce, strieborné pásmo, Martin Huljak
Bratislavské mestské dni
Rodinný koncert
Deň Európy – kapela
Piano talents for Europe, Dolný Kubín, Filip Križanský, 4. miesto
Piano talents for Europe, Dolný Kubín, Tereza Heftyová, čestné
uznanie
Výstava – Klenoty z múzea – Hudobné múzeum Slovenského
nár.múzea
Nitrianska lutna, Tereza Heftyová, 3. miesto
TO – súťaž - Senecká dúha – diplom scénické tance – juniori Tváre
zeme
diplom scénické tance – junior Vojna a mier
3. miesto malé choerografie – juniori – Oheň a voda
Záverečný koncert HO / Primaciálny palác /
ZUŠ Open
Absolvent. koncert HO / Mirbach /
VO - Magistrát BA – výstava
Fleischmann Arthur Tour 2018, 2. miesto Iva Fundarkova + špeciálne
ocenenie – Putovná lampa
DPOH – Gala koncert – Umenie V4, Tajomstvo našej ZUŠ , Vernisáž
J. Kowalského
TO akadémia – List pani učiteľke
Vernisáž / Dubová /
Galakoncert Umenie V4 - / Budapešť /

6.2 Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola
Interné koncerty ZUŠ:
október
november
december
január
február
marec

2
4
3
2
4
3

apríl
máj
jún

4
5
3

Verejné podujatia ZUŠ:

október

1

Seminár Kodályovej metódy s lektormi z Budapešti

november

1

Jesenné verejný koncert hudobného odboru

december

4

Mikulášske predstavenie LDO, Mikulášsky koncert,
Vianočná akadémia TO, Vianočný koncert HO

január

1

V4 Rock Pop Jazz festival – medzinárodný koncert

február

2

Divadelný večer vo V-klube, Valentínsky koncert HO

marec

1

Medzinárodný učiteľský koncert v rámci V4

apríl

2

Vystúpenia ZUŠ v rámci Bratislavských mestských dní,
Rodinný koncert

máj

3

Záverečný koncert HO, ZUŠ Open, Absolventský koncert

jún
ZUŠky“;

3

Galapredstavenie k 65. výročiu školy „Tajomstvo našej
Záverečný akadémia TO; Výstava Július Kowalski

v spomienkach
6.3 Iné aktivity pedagógov
Na kurzoch a seminároch týkajúcich sa ich pedagogickej praxe sa zúčastnili pedagógovia
hudobnej náuky (štúdium Kodályovej metódy v Budapešti), pedagógovia hry na klavír,
pedagógovia hry na gitare, hry na husliach, pedagógovia tanca, spevu, hry na husliach,
pedagóg literárno-dramatického odboru.

6.4 Projekty školy
Vyzývateľ na
predkladanie, resp.
vlastný projekt

Názov projektu

Cieľ projektu
a cieľová skupina

Termín začatia
realizácie
a ukončenia

školy

realizácie

ZUŠ Júliusa
Kowalského ako
organizátor

Festival hudby
a tanca Rock Pop
Jazz, Umenie V4

Projekt
medzinárodnej
spolupráce žiakov
a pedagógov V4

25. január 2018

ZUŠ Júliusa
Kowalského ako
organizátor

Galapredstavenie pri
príležitosti 65.
výročia školy

Multiodborové
predstavenie –
divadlo, hudba,
tanec, výstava

9. jún 2018

7 VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU
INŠPEKCIOU
V školskom rok 2017/2018 sa na ZUŠ Júliusa Kowalského neuskutočnila Štátna školská
inšpekcia.

8 VÝSLEDKY FINANČNEJ A EKONOMICKEJ KONTROLY VYKONANEJ
ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA HL. MESTA SR BRATISLAVY
V školskom roku 2017/2018 sa na ZUŠ Júliusa Kowalského uskutočnila kontrola Útvaru
mestského kontrolóra. Neboli nájdené nedostatky.

9 PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
V školskom roku 2017/2018 pracovali pedagógovia ZUŠ na troch pracoviskách.
Pracovisko Laurinská 20 – je hlavným pracoviskom ZUŠ, kde má škola k dispozícii 3
poschodia nad Mestský divadlom P. O. Hviezdoslava. V týchto priestoroch má škola 22 tried,
koncertnú sálu, zborovňu, sklad pre výtvarníkov. Nachádzajú sa tu všetky štyri odbory ZUŠ –
hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor. Technická kvalita priestorov je
dostačujúca, negatívom je však priezvučnosť tried a netesniace okná.
Elokované pracovisko na Šancovej ulici 39/A má škola ako zverený majetok
zriaďovateľom. Po viacerých opravách je tento priestor s 3 tanečnými sálami v dobrom stave.
Nutné je ešte zabezpečiť úpravu fasády po zvýšení strechy.

Elokované pracovisko na ZŠ Dubová 1 je pracovisko prevažne s hudobným odborom, v šk.
roku 2017/2018 tu fungovalo aj vyučovanie výtvarného odboru. ZUŠ tu má k dispozícii 7
tried na 2. poschodí ZŠ. Spolupráca s vedením ZŠ je korektná a na veľmi dobrej úrovni.

Materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni a spĺňajú požiadavky Štátneho
vzdelávacieho programu. V spolupráci s rodičovským združením škola nakupuje nové
nástroje a vyučovacie pomôcky, či kostýmy. V snahe ponúkať čo najlepšie vzdelanie škola
zakúpila licencie na kvalitný grafický softvér a počítače, na ktorých pracujú žiaci výtvarného
odboru.

10 FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNOVZDELÁVECEJ
ČINNOSTI ŠKOLY V ROKU 2017
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta v eurách:

Z KZ Program. Fk
rozpočet

EK Ukazovateľ

Bežné príjmy
celkom

Z 41

Upravený
rozpočet
na rok
2017

Úprava
rozpočtu
na rok
2017

Upravený
rozpočet
na rok
2017

56 000

+3 609

59 609

210 Príjmy z prenájmu
220 Príjmy
z administratív.
a iných poplatkov
a platieb

56 000

56 000

240 Príjmy z úrokov
290 Iné nedaňové
príjmy

0

+3 609

3 609

310 Bežné granty a
transfery

Z 41
Z

5.2.1

09.5.0 600 Bežné výdavky
celkom
610 Mzdy, platy,

565 524
411 937

+3 609

660 133
411 937

služobné príjmy
a ostatné osobné
vyrovnania

Z 41

5.2.1

620 Poistné a príspevok
do poisťovní

151 467

630 Tovary a služby

91 540

640 Bežné transfery

1 580

1 580

16 500

16 500

09.5.0 700 Kapitálové
výdavky –
hudobné nástroje

151 467
+3 609

95 149

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy: 0 €
Finančné prostriedky získané od zákonných zástupcov žiakov: 18 333 €
Iné finančné prostriedky: V roku 2017 sme nezískali žiadne iné finančné prostriedky.

11 CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA
ŠKOLY A VYHODNOTENIE PLNENIA
Pre školský rok 2017/2018 si škola v koncepčnom zámere stanovila tieto ciele:
11.1 Zrealizovať dôstojné a umelecky kvalitné oslavy 65. výročia školy
Vytvoriť dramaturgiu podujatí, rozdelenú tak, aby hlavné podujatie a oslavy korešpondovali
s 15. výročím úmrtia Július Kowalskeho, tj. máj – jún 2018 (J. Kowalski zomrel 2. júna
2003).
Finančné krytie: rozpočet školy a OZ rodičov pri ZUŠ
Termín kontroly: január 2018
Termín splnenia: podľa termínov podujatí, najneskôr december 2018
Zodpovední: zainteresovaní pedagógovia

Plnenie: V druhej polovici školského roka 2017/2018 sa realizovali reprezentatívne podujatia
aj s medzinárodnou účasťou. Vrcholom bolo galapredstavenie Tajomstvo našej zušky, na
ktorého tvorbe spolupracovali všetky odbory, a ktoré sa odohralo v MDPOH.

11.2 Pedagogicko – umelecký projekt UMENIE V4
Festival ROCK POP JAZZ
Zameraný na populárnu hudbu a tanec, ktorého 3. ročník sa uskutoční v januári 2018
Finančné krytie: rozpočet školy a OZ rodičov pri ZUŠ
Termín kontroly: január 2018
Termín splnenia: január 2018
Zodpovední: zainteresovaní pedagógovia
Plnenie: Festival s medzinárodnou účasťou sa uskutočnil tentoraz v priestoroch V-klubu –
spolupráca bola výborná.
2 OBLASTI, V KTORÝCH SKOL DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI,
V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY, ÚROVEŇ VZDELÁVANIA, NÁVRHY
A OPATRENIA
Silné stránky
-

-

Kvalitné vyučovacie priestory
veľkosťou aj vybavenosťou
Škola poskytuje štyri vyučovacie
odbory
Integrácia a inklúzia žiakov so
špeciálnymi potrebami
Klíma školy
Účasť a výsledky na súťažiach
Tvorba aktivít a prezentácia žiakov na
interných, či verejných podujatiach,
participácia na podujatiach mesta
Organizácia spolupráce základných
umeleckých škôl krajín V4
Úspešnosť žiakov na prijímacích
pohovoroch na vyššie umelecké školy
Príležitosti

Slabé stránky
-

Obmedzená kapacita hlavného
pracoviska

Návrhy opatrení
-

Rokovanie s vedením BKIS, príp.
s riaditeľmi okolitých ZŠ
o možnostiach poskytnúť vyučovacie
triedy

Riziká

-

-

Spolupráca so zahraničnými
umeleckými školami, najmä
s maďarskými partnermi
Spolupráca so zriaďovateľom
Spolupráca s občianskym združením
rodičov pri ZUŠ
Spolupráca s vedením ZŠ Dubová 1

-

-

Nižší záujem žiakov o menej tradičné
predmety ako kompozícia, hra na
akordeóne,
Pomerne veľká premenlivosť zloženia
žiackeho kolektívu vo výtvarnom
a literárno-dramatickom odbore

3 VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM
A VÝKON POVOLANIA
Žiaci prijatí na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogicko-umeleckého
zamerania:
Zuzana Freyerová – ŠUV Jozefa Vydru, odbor kamenárstvo
Alona Rubanová – Spojená škola Tokajícka, odbor styling a marketing
Pavlína Oklešteková – VŠMU, bábkarská réžia a dramaturgia
Tereza Mandzáková – VŠMU, herectvo
Marek Šarluška – VŠMU, filmová fakulta, scenáristika
Sofia Dadíková – Konzervatórium Bratislava, mimoriadne štúdium hry na harfe
ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
14.1 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
V školskom roku 2017/2018 sa na ZUŠ Júliusa Kowalského neuskutočnila kontrola
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
14.2 Spolupráca školy
Spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov
Spolupráca je dlhodobo na vynikajúcej úrovni už či s OZ rodičov pri ZUŠ, vďaka ktorému
môžeme nakupovať nástroje pomôcky a platiť účastnícke poplatky na súťaže, alebo s rodičmi
individuálne pri organizovaní rôznych podujatí, príp. zájazdov. Rovnako zákonní zástupcovia
vo veľkej miere poskytujú našej škole 2% svojich daní, čo nám často umožňuje zvýšiť kvalitu
a komfort vzdelávania.
Spolupráca s právnickými osobami
Priebežne sa nám darí získavať neveľké granty, ktoré sú prísne účelovo viazané.
Spolupráca s mestskými organizáciami

Spolupráca so zriaďovateľom je veľmi dobrá, škola sa zúčastňuje na mestských podujatiach
a chápe ich ako priestor vytvorený na prezentáciu učebných výsledkov a kvality vzdelávania.
Osobitne ďakujeme Sekcii školstva, ktorá je v posledných rokoch pre nás reálnou oporou
a pomocou.
Iná spolupráca
Dlhodobo spolupracujeme so štátnym konzervatóriom v Bratislave, ktorého študenti u nás
navštevujú vyučovanie pedagogickej praxe.
POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým kolegom – pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí
garantujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces a chod školy. Ďakujem OZ rodičov pri ZUŠ
za veľkú finančnú aj ľudskú podporu. Ďakujem magistrátu hlavného mesta Bratislava, sekcii
školstva za reálnu aj morálnu podporu. V závere ďakujem tiež bývalej riaditeľke ZUŠ Mgr.
Dagmar Prokešovej za jej obetavú prácu a vždy 100% nasadenie pre ZUŠ!

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta ako škola s najdlhšou tradíciou
základného hudobného umeleckého vzdelávania na Slovensku je v povedomí hudobnej,
odbornej i laickej verejnosti ako moderná umelecká škola, ktorá uskutočňuje kvalitné
hudobné projekty známe v rámci regiónu, ale i celého Slovenska. Každému žiakovi poskytuje
možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorom zo študijných zameraní, tým mu umožňuje
pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre
profesionálny výkon umeleckého povolania. Škola usporiadala už 9. ročník súťaže
základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta, ktorá má veľmi dobré ohlasy medzi
umeleckými školami nielen v regionálnej pôsobnosti. Pripravila množstvo zaujímavých
tematických koncertov, niektoré z nich sa stali už tradičnými a obľúbenými koncertami školy
s veľkou návštevnosťou ako napr. adventný večer v ZUŠ, vianočný koncert Čarovné Vianoce,
koncert Z lásky a vďaka venovaný Dňu matiek alebo Noc hudby v škole. V spolupráci
s Hlavným mestom Bratislava sa podarilo obnoviť projekt „Mestský dom hudby – TERRA
MUSICA BRATISLAVENSIS“ a začať realizovať jeho prípravnú etapu.
I. Základné informácie o škole
a) Identifikačné 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.zusruppeldta.eu
e-mail: zus.ruppeldta@gmail.com, zus@zusruppeldta.eu
b)Vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia
Meno riaditeľa: Mgr. art. Alexandra Pažická
Volebné obdobie: 15. 3. 2014 – 14. 3. 2019
Ďalší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia 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
Členovia Rady školy v školskom roku 2017/2018:
Mgr. Anna Dojčanová, (predsedníčka, zástupca rodičov)
MgA. Milena Fejérová, podpredsedníčka, (zástupca zriaďovateľa)
JUDr. Jana Fígerová, (zástupca rodičov)
MUDr. Richard Lago, (zástupca rodičov)
Mgr. Mária Šebestová, (zástupca rodičov)
Mgr. Gábor Grendel, (zástupca zriaďovateľa)
PhDr. Žofia Halmová, (zástupca zriaďovateľa)
MUDr. Halka Ležovičová, (zástupca zriaďovateľa)
Daniela Bogaczová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy)
Mgr. Dana Rychlová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy)
Soňa Vašinová, (zástupca nepedagogických zamestnancov školy)
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
Termíny: 26. 9. 2017, 30. 1. 2018, 28. 6. 2018
Základné témy rokovaní:
návrh na počty prijímaných žiakov, správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2016/2017, správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok
2017, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu, návrh rozpočtu na rok 2018, návrh koncepcie rozvoja školy
na obdobie rokov 2019 – 2022, 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 20. 9. 2017, 29. 11. 2016, 24. 1. 2018, 17. 4. 2018, 22. 5. 2018,
20. 6. 2018, 27. 6. 2018, 27. 8. 2018.
Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania
žiakov, členmi sú zástupcovia riaditeľa, vedúci predmetových komisií a koordinátori
elokovaného pracoviska. Zasadnutia umeleckej rady sa uskutočnili v termínoch 27. 9. 2017,
29. 11. 2017, 25. 1. 2018, 17. 4. 2017, 22. 5. 2018.
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: 19. 9. 2017, 22. 11. 2017, 12. 4. 2018, 21. 5. 2018 (PK klávesových nástrojov),
8. 9. 2017, 26. 10. 2017, 11. 4. 2018, 15. 6. 2018 (PK strunových nástrojov), 7. 9. 2017,
20. 11. 2017, 12. 4. 2018, 15. 6. 2018 (PK dychových nástrojov), 13. 9. 2017, 23. 1. 2018,
13. 4. 2018, 19. 6. 2018 (PK spevu), 16. 9. 2017, 21. 11. 2017, 16. 1. 2018, 5. 6. 2018
(PK hudobnej náuky).

Literárnodramatický

Hudobný

Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

2
-

3
-

4
-

5
111

6
-

Počet žiakov
spolu /stĺpce 2-6/

Skupinová forma
vyučovania

Výtvarný

1

Počet
žiakov
spolu
/stĺ.
8+9/

7
111

8
41

9
70

10
111

Údaje o počte žiakov k
30.06.2018
/žiak je len raz
započítaný/

Údaje o počte žiakov k 30.06.2018
z toho žiakov v jednotlivých

Hudobný

Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

3
-

4
-

5
656

6
-

Skupinová forma
vyučovania

Literárnodramatický

2
-

Počet žiakov
spolu /stĺpce 2-6/

Individuálna
forma
vyučovania

Výtvarný

1

Tanečný

odboroch
ZUŠ

Počet
žiakov
spolu
/stĺ.
8+9/

7
656

8
527

9
107

10
634

Údaje o počte
absolventoch k 30.06.2018
absolvent je len raz
započítaný/

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2018
z toho žiakov v jednotlivých

Hudobný

Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

3

4

5

6

Skupinová forma
vyučovania

Literárnodramatický

2

Počet žiakov
spolu /stĺpce 2-6/

Individuálna
forma
vyučovania

Výtvarný

1

Tanečný

odboroch
ZUŠ

Údaje o počte nových
žiakoch k 15.09.2017
/je len raz započítaný/

Individuálna
forma
vyučovania

ZUŠ

Tanečný

II. Údaje o žiakoch školy
Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2017
z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Počet
žiakov
spolu
/stĺ.
8+9/

7

8

9

10

-

-

-

106

-

106

101

5

106

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre 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
zaznamenané 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.
Konferenčná správa za školský rok 2017/2018 – II. polrok, 20. 6. 2018
POČTY
Spolu
prijatí žiaci
598
rozšírené vyučovanie
3
Žiaci ku dňu konferencie
598
chlapcov
237
dievčat
361
CELKOVÝ PROSPECH
PV P
N
NK
ZH
NH
1
88 3
0
0
519
0
2
92 14
0
0
742
0
3
53 8
1
0
491
0
4
52 18
1
0
525
0
1.2
39 15
0
0
529
0
2.2
31 10
0
0
422
0
3.2
16 13
0
0
310
0
4.2
21 3
0
0
86
0
Súčet I. stupeň
392 84
2
0
3546
0
1
22 2
0
0
182
0
2
20 1
0
0
126
0
3
6 0
0
0
20
0
4
10 1
0
0
48
0
Súčet II. stupeň
58 4
0
0
376
0
1
28 1
0
0
87
0
2
8 0
0
0
20
0
3
11 1
0
0
53
0
4
8 1
0
0
30
0
Súčet ŠPD
55 3
0
0
190
0

Celkom

505 91

2

0

Počet žiakov prípravného štúdia
dievčatá chlapci
Prípravné štúdium "B
19
15
Prípravné štúdium "A" 1. ročník
10
6
Prípravné štúdium "A" 2. ročník
4
4
Celkový počet žiakov prípravného štúdia
Celkový počet žiakov
Vysvetlivky

4111

0

spolu
34
16
8
58
656

PV
P
N
NK
ZH
NH

prospel s
vyznamenaním
prospel
neprospel
neklasifikovaný
zameškané hodiny
neospravedlnené
hodiny

c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie
(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2017/2018
V školskom roku 2017/2018 neboli založené ani zrušené žiadne študijné odbory.
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2017
Pedagogickí zamestnanci
ZUŠ
Fyzický počet
Prep. počet
50
45,24

Nepedagogickí zamestnanci
Fyzický počet Prep. počet
6
6,1

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2017: 56
V školskom roku 2017/2018 mala škola vyhovujúci, dostatočný stav pedagogických
zamestnancov.
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.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ:

FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania
ZU
Š

Uvádzanie do
praxe

Priebežné

Špecializačnéinovačné

ukončen
začaté ukončené začaté é
začaté ukončené
3
3 1
1
2
2

Špecializačné
kvalifikačné
ukončen
začaté é
-

Vzdelávanie
vedúcich
pedagog. zamest.
ukončen
začaté é
1
-

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 v tabuľke sa pedagogickí zamestnanci zúčastňujú
odborných školení a seminárov:
Oddelenie klávesových nástrojov:
22. - 24. 8. 2018 Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA, účastníci: Mgr. art. Iveta
Betsa, PhD., Mgr. Magdaléna Šperkerová, Mgr. Anna Borošová, Mgr. art. Monika Csibová,
ArtD., Mgr. art. Petra Ferenčíková, Mgr. art. Veronika Kissová, Mgr. art. Eduard Lenner,
ArtD., Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD., PaedDr. Milan Púčik.
Oddelenie strunových nástrojov:
7. 10. 2017 Majstrovské kurzy svetových virtuózov Midori Goto, Bratislava, účastníci:
Daniela Bogaczová, Mgr. art. Ľudmila Zápotočná,
20. 10. 2017 Majstrovské kurzy svetových virtuózov Alexandra Soumm, Konzervatórium
Bratislava, účastník: Daniela Bogaczová.
Oddelenie dychových nástrojov:
28. 9. 2017 Flautoškola – seminár hry na zobcovej flaute, téma: Moderné metódy výučby hra
na zobcovú flautu, účastník: Mgr. art. Miroslava Rybická,
5. - 6. 11. 2017 Interpretačný seminár v hre na priečnej flaute s prof. H. Schmeiserom,
Konzervatórium Bratislava, účastník: Mgr. art. Miroslava Rybická,
13. 12. 2017 Interpretačný seminár v hre na priečnej flaute s prof. Yossi Arnheimom,
Konzervatórium Bratislava Mgr. art. Miroslava Rybická.
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ:
V školskom roku 2017/2018 nebol ocenený pedagogický zamestnanec ZUŠ.
Mimoriadna reprezentácia
PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných
podujatiach:
Pedagógovia školy sú pozývaní ako členovia porôt i ako prednášajúci na semináre
a workshopy.
Mgr. art. Mária Blesáková
- člen poroty na interpretačnej súťaž v hre na klavíri Nitrianska lutna (18. 5. 2018)
Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.

- člen a predseda poroty: Miniature musicale v hre na klavíri ZUŠ Štúrovo (27. 4. 2018),
Klavírne talenty pre Európu, Dolný Kubín (7. – 9. 5. 2018), Interpretačná súťaž v hre na
klavíri Nitrianska lutna (18. 5. 2018), Celoslovenská klavírna súťaž modernej populárnej
hudby – Piano v modernom rytme, ZUŠ Bojnice (24. 5. 2018)
Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD.
- člen poroty: klavírna súťaž Schneiderova Trnava (22. 3. 2018), Banskoštiavnické kladivká
(3. 5. 2018)
- lektor na klavírnom seminári v ZUŠ Štúrovo (28. 2. 2018)
- prednáška na letnom seminári učiteľov hry na klavíri EPTA (24. 8. 2018)
IV. Aktivity školy:
ZUŠ v školskom roku 2017/2018 pripravila 16 verejných koncertov, 46 interných
koncertov vrátane triednych prehrávok
Verejné koncerty školy:
10. 11. 2017 Farby hudby - jesenný koncert venovaný 98. výročiu založenia školy, Pálffyho
palác, 17.00 h.,
10. 12. 2017 Modlitbičky – koncert Bratislavského detského zboru venovaný 50. výročiu jeho
založenia, Veľký evanjelický kostol. 17.00 h.,
Zimný festival hudby: (3 koncertné podujatia)
7. 12. 2017, Tešíme sa na Vianoce :-), vianočný koncert najmenších žiakov Zušky, Koncertná
sieň O. Trebitschovej, 17.00 h.,
9. 12. 2017, Dnešný deň sa radujme, Adventný koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej
ZUŠ, 16.30 h.,
15. 12. 2017, Čarovné Vianoce, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 17.00 h.,
14. 2 .2018, Valentínsky koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h.,
19. 3. 2018, Pozdrav jari, jarný koncert Mirbachov palác, 17.00 h.,
25. 4. 2018, Koncert novej chuti, koncert hudby 20. a 21. storočia, Koncertná sieň
O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h.,
10. 5. 2018, Z lásky a vďaky - koncert venovaný Dňu matiek), Klarisky, 17.00 h.,
16. 5. 2018, Mamičke z lásky – koncert najmenších žiakov venovaný Dňu matiek, Koncertná
sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h.
25. 5. 2018, Absolventský koncert, Koncertná sieň Zichyho palác, 17.00 h.,
29. 5. 2018, Absolventský koncert, Koncertná sieň Zichyho palác, 17.00 h.,
6. 6. 2018, Môj prvý verejný koncert (oficiálne uvedenie najmenších do koncertného života),
Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h.,
15. 6. 2018, Noc hudby v ZUŠ, odzneli dva koncerty:
Spolu nám to ide ľahšie... koncert žiakov so svojimi pedagógmi, Koncertná sieň
O. Trebitschovej, 19.00 h.,
Žijeme hudbou.. Koncert pedagógov, Koncertná sieň O. Trebitschovej, 21.00 h.,
21. 6. 2018, Záverečný galakoncert školy, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 17.00 h.
Projekty školy:

Súťaž:
9. ročník súťaže základných umeleckých škôl „ Dni Miloša Ruppeldta“
Termín konania súťaže: 4. a 5. december 2017
4 . december 2017 – Komorná hra pre klavírne duá
5 . december 2017 – Sólový klasický spev
Charakteristika projektu:
Súťaž základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“ je priamym pokračovaním
edukačnej a umeleckej práce v škole s cieľom vyhľadávať a zviditeľniť talentovaných žiakov
základných umeleckých škôl v bratislavskom kraji, ale i z iných regiónov. Rozvíjať
a motivovať umelecké aktivity mladej generácie na základe individuálnej a systematickej
práce. Je i vzájomnou komparáciou práce pedagógov umeleckých škôl a porovnávaním
výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách.
Súťaž Dni Miloša Ruppeldta sa uskutočňuje každý rok v obsadení sólový klasický spev
a cyklicky každé dva roky s obmenou dvoch súťaží v komornej hre pre klavírne duá
a sólová hra na v dychových nástrojoch. Trvá dva dni. V jeden deň súťažia žiaci v sólovej
hre na dychových nástrojoch alebo v komornej hre pre klavírne duá a druhý deň prebieha
súťaž v sólovom klasickom speve.
Súťaž Dni Miloša Ruppeldta je určená žiakom základných umeleckých škôl do 25 rokov.
Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl umeleckého zamerania.
Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu.
Semináre:
14. 11. 2017, Seminár „Zobcová flauta v ZUŠ“, lektor: Mgr. art. Katarína Dučai,
23. 11. 2017, Klavírny workshop zameraný na štvorručnú hru a komornú hru pre klavírne
duá, lektor: Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.
14. 2. 2018, Interný klavírny seminár - téma: Práca s menej talentovanými deťmi, lektor:
Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD.
18. 4. 2018 Klavírny seminár a otvorené hodiny, téma: Výber klavírneho repertoáru
na základnom stupni – motivačné a inštruktívne didaktické ciele, lektor: doc. František
Pergler, ArtD.

Otvorené hodiny a workshopy
31.5. – 1. 6. 2018, MDD so ZUŠkou:
Počas prijímacích skúšok každoročne škola pripravuje pre nových záujemcov o štúdium
otvorené hodiny a workshopy. V školskom roku 2017/2018 sme pripravili:
31. 5. Veselá harmonika - akordeónový workshop, pripravil pedagóg: Mgr. art. Mirko
Miličević,
31. 5. Workshop zborového spevu s Bratislavským detským zborom – pripravil dirigent zboru:
Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
1. 6. Ako hudba rozpráva... otvorená hodina najmenších žiakov hudobnej náuky, pripravil
pedagóg: Mgr. Miroslava Paulová.
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:

V školskom roku 2017/2018 úspešne reprezentovali ZUŠ na regionálnych, celoslovenských
a súťažiach s medzinárodnou účasťou oddelenie klávesových nástrojov, spevu, strunových
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.
Súťaže:
10. 11. 2017 Klavírna súťaž P. Kadosu
Bianka Biháryová, 1.r./2.č./I.st. – cena za výnimočnú interpretáciu skladby P. Kadosu,
pedagóg: Mária Samarjayová
22. – 24. 11. 2017 – 16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených
dychových nástrojoch Čarovná flauta v Nižnej
Ester Malka Šebestová, 3.r./1.č./I.st. – čestné uznanie, pedagóg: Anna Cibulková
22. – 24. 11. 2017 – 21. ročník súťaže žiakov ZUŠ v hre na husliach Prešporský Paganini,
Bratislava
Richard Cibula, 3.r./2.č./I.st. – 3. miesto, pedagóg: Daniela Bogaczová
Jakub Vančo, 2.r./1.č./I.st. – 3. miesto, pedagóg: Daniela Bogaczová
Mgr. art. Mária Blesáková – cena za najlepšieho korepetítora
4. – 2. 12. 2017 9. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta
4. 12. Komorná hra pre klavírne duá:
Michal Hradský, Michal Miklovič, 2.r./2.č./I.st. – 1. miesto, pedagóg: Mgr. art. Mária
Blesáková
Lara Čalfová, 3.r./1.č./I.st., Hana Kalábová, 4.r./1.č./I.st. – 2. miesto, pedagóg: Mgr. Ružena
Návojová
Lucia Mišunová, 4.r./1.č./I.st., Ema Mišunová, 1.r./2.č./I.st. – 3. miesto, pedagóg:
Mgr. Ružena Návojová
Gréta Jajcayová, 4.r./2.č./I.st., Viola Vaneková, 1.r./II.st. – 3. miesto, pedagóg: Mária
Fecková
Anna Horváthová, Kristína Slivková, 4.r./2.č./I.st. – 1. miesto a titul Laureát súťaže,
Mgr. art. Mária Blesáková
Anna Hollá, Helena Krčméryová, 1./ŠPD – 1. miesto, pedagóg: Mgr. art. Zuzana Zamborská,
ArtD., Olívia Cvečková
5. 12. Sólový klasický spev:
Erik Holovka, 2./ŠPD – 3. miesto, pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.
6. 4. 2018 Husľová súťaž Rudolfa Országa, Kremnica
Jakub Vančo, 2.r./1.č./I.st. – strieborné pásmo, pedagóg: Daniela Bogaczová
Kiril Kopčák, 4.r./1.č./I.st. – bronzové pásmo, pedagóg: Daniela Bogaczová,
Sofia Danišová, 1.r./II.st. – bronzové pásmo, pedagóg: Daniela Bogaczová
22. – 23. 4. 2018 18. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“
Štvorručná hra na klavíri:
Michal Hradský, Michal Miklovič, 2.r./2.č./I.st. – zlaté pásmo, cena za najlepšie prevedenie
skladby M. Moszkowského: Španielsky tanec, pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková
Sólová hra na husliach:

Jakub Vančo, 2.r./1.č./I.st. – zlaté pásmo, cena Rady rodičov, pedagóg: Daniela Bogaczová
Kiril Kopčák, 4.r./1.č./I.st. – bronzové pásmo, pedagóg: Daniela Bogaczová,
Sofia Danišová, 1.r./II.st. – strieborné pásmo, pedagóg: Daniela Bogaczová
Naďa Henčeková, 3.r./1.č./I.st. – strieborné pásmo, pedagóg: Mgr. art. Ľudmila Zápotočná
16. 4. 2018 Detský klavírny maratón, Cirkevné konzervatórium Bratislava
Hannah Sarumpaet, 1./1.č./I.st. - pedagóg: Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD.,
10. 5. 2018 7. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského
Dorota Anna Dojčanová, 1./II.st. – zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. Martina Zaťková
Erik Holovka, 2./ŠPD – zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD
Paulína Vachová, 3./ŠPD – zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. Martina Zaťková
11. 5. 2018 10. ročník súťaže Zahrajže nám píšťalôčka, Nové Zámky
Viktória Polakovičová, 3./1.č./I.st., zlaté pásmo, pedagóg: Michaela Nováková
Ester Malka Šebestová, 3./1.č./I.st., zlaté pásmo, pedagóg: Anna Cibulková
Benjamín Rajter, 4.r./1.č./I.st., strieborné pásmo, pedagóg: Mgr. art. Eva Uličná
17. – 17 . 6. 2018 Nové európske talenty Váši Příhody, České Budějovice
Sólová hra na husliach:
Romana Cibulová, 4./1.č./I.st. – 2. miesto, pedagóg: Daniela Bogaczová
Richard Cibula, 3./2.č./I.st. – 4. miesto, pedagóg: Daniela Bogaczová
Koncerty a podujatia, do ktorých sa škola zapojila:
29. 8. 2017, Natáčanie scény do seriálu Rex pre TV Markíza Bratislavský detský zbor,
dirigent. Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
28. 9. 2017, Odovzdávanie cien SOZA, DPOH, program pripravil Bratislavský detský zbor,
dirigent. Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
26. 10. 2017, Spoločné spomienky – program na otvorenie výstavy venovanej výročiu vzniku
Československa, Zichyho palác, účinkoval žiaci z dychovej triedy Michaely Novákovej a
prof. Alexandra Stepanova, CSc.,
21. 11. 2017, 60. výročie klubu záhradkárov, Havlíčkova 34, program pripravili žiaci
z dychovej triedy Mgr. art. Evy Uličnej a prof. Alexandra Stepanova, CSc.,
25. 11. 2017, Koncert piesňového cyklu Jany Bezek: Modlitbičky na slová Milana Rúfusa,
Ružomberok, Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
25. 11. 2017, Koncert víťazov husľovej súťaže Prešporský Paganini, účinkoval žiak z triedy
Daniely Bogaczovej,
26. 11. 2017, Koncert piesňového cyklu Jany Bezek: Modlitbičky na slová Milana Rúfusa,
Banská Bystrica, Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
30. 11. 2017, Koncert piesňového cyklu Jany Bezek: Modlitbičky na slová Milana Rúfusa,
Trenčín, Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
1. 12. 2017, Koncert piesňového cyklu Jany Bezek: Modlitbičky na slová Milana Rúfusa,
Trnava, Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
2. 12. 2017, Koncert pre RESOTY, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca Bratislava, žiak
z klavírnej triedy Mgr. art. Márie Blesákovej,
2. 12. 2017, Koncert piesňového cyklu Jany Bezek: Modlitbičky na slová Milana Rúfusa,
Nitra, Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
7. 12. 2017, Úsmev ako dar, Incheba, účinkoval: Bratislavský detský zbor, dirigent:
Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,

12. 12. 2017, Nahrávanie vianočnej piesne s Adamom Ďuricom, TV JOJ, Bratislavský detský
zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
13. 12. 2017, Koncert pre Najvyšší súd, historická budova NR SR, účinkoval Bratislavský
detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
14. 12. 2017, Staromestský Advent slova a hudby 2017, Koncertná sieň Oľgy Trebitschovej,
účinkovali žiaci zo speváckej triedy Martiny Zaťkovej, Mgr. art. Jána Vaculíka, ArtD.
a dychovej triedy Mgr. art. Evy Uličnej,
16. 12. 2017, Vianočný spev pre život - koncert Veľkého zboru donských kozákov, Slovenský
rozhlas, spoluúčinkoval Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
19. 12. 2017, Galéria Umelka - vernisáž, účinkovali žiaci z dychovej triedy prof. Alexandra
Stepanova, CSc.,
25. 1. 2018, Gala koncert Karla Gotta, Štadión O. Nepelu, spoluúčinkoval Bratislavský
detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
20. 4. 2018, Štvorlístok pre talenty, slávnostný benefičný galavečer na podporu talentovaných
detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín, org. Občianske združenie LECA,
účinkoval Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
4. 5. 2018, Program pre spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, žiaci
z husľovej triedy Andrey Pietrovej,
17. 5. 2018, Koncert chlapčenského zboru Tabancura z Čile, Veľký evanjelický kostol,
spoluúčinkoval Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
1. 6. 2018, Bratislava spievaj, VŠMU, Slovenský rozhlas, účinkoval Bratislavský detský
zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
7. – 10. 6. 2018 Koncertné turné piesňového cyklu Jany Bezek: Modlitbičky na slová Milana
Rúfusa, Levoča, Prešov, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba, Banská Štiavnica, Bratislavský
detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
8. 6. 2018 Medzinárodný divadelný festival VŠMU – zahajovací ceremoniál Istropolitana,
Nová Scéna, účinkoval žiak z husľovej triedy Daniely Bogaczovej,
15. 6. 2018 Noc hudby – spolupráca s Hudobným centrom – podujatie pod názvom Zážitok na
každom kroku – dva koncerty:
„Spolu nám to ide ľahšie“ koncert žiakov spolu so svojimi pedagógmi,
„Žijeme hudbou“ – koncert pedagógov, účinkovali:, Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD., ,
Mgr. art. Tereza Vyvijalová, Bc. Juraj Miškovič, Mgr. art. Mirko Miličević, Mgr. Martina
Zaťková, Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD., Mgr. art. Denisa Šlepkovská, Mgr. art. Alexandra
Pažická, Mgr. art. Eduard Lenner, ArtD., Mgr. art. Michal Slezák,
15. 6. 2018 Svetový deň hudby – spolupráca s Hudobným centrom, Hviezdoslavov nám.,
účinkovala kapela Music Park - pripravili pedagógovia: Juraj Lehuta, Ladislav Banga, Mgr.
art. Michal Slezák, Bc. Petra Ferenčíková, Mgr. Gabriela Šimková.
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy
Vyzývateľ na
predkladanie projekt
Názov projektu
u,
resp.
vlastný
projekt školy
Ars Bratislavensis

Cieľ
projektu
skupina

Termín
začatia
a cieľová
realizácie a
ukončenia
realizácie

9. ročník súťaže žiakov Súťaž si kladie za cieľ rozvíjať 4. - 5. 12.

Predkladateľ:
Rada rodičov ZUŠ M.
Ruppeldta

základných umeleckýc hudobnú
kreativitu
detí 2017
h škôl Dni Miloša a mládeže a súčasne objavovať
Ruppeldta
nádejné talenty, ktoré môžu
reprezentovať mesto a kraj.
Jej poslaním je tvorivo rozvíjať
kompetencie žiakov a vytvárať
vzťah
k príslušnému študijnému umele
ckému predmetu.
Cieľová skupina:
Deti a mládež vo veku od 6
rokov do 25 rokov (súťažiaci),
Pedagógovia umeleckých škôl,
pozorovatelia súťaže, odborná
a laická verejnosť.

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V sledovanom školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou
školskou inšpekciou.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ
V sledovanom školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola
Útvarom mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
ZUŠ M. Ruppeldta sídli na Panenskej ulici č.11, má dve elokované pracoviská, ZŠ
a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 a ZŠ Mudroňova 83.
Zlý technický stav strechy napriek odstráneniu havárie ( júl 2014) pretrváva, a to najmä v jej
presklenej časti. V nepriaznivom počasí (prudké lejaky, nahromadený sneh) sa vyskytujú
lokálne zatekania. Čiastočným riešením by bola výmena strešnej krytiny v dotknutej
presklenej časti, jej utesnenie a pretmelenie. Strecha - súčasná plechová strešná krytina je
stará a nevhodná (budova je národnou kultúrnou pamiatkou) za hranicou životnosti. Napriek
spomenutej lokálnej oprave v lete 2014 je jej terajší stav nevyhovujúci z viacerých pohľadov
na vnútornú klímu budovy. Perspektívne je nutné uvažovať s celkovou výmenou strešného
plášťa (bez výmeny nosných častí) so zateplením využívaných častí podkrovia.
Havarijný stav toaliet – pri prudkom daždi vznikol v minulosti vodný stĺpec v ležatých
kanalizačných rozvodoch a boli zatopené toalety na prízemí v ľavom krídle budovy. Pri
vizuálnej ohliadke sociálnych zariadení (tlaková voda SV – rozvody vedené po povrchu stien)
bola zistená silná korózia, až porušenie rozvodov, ktoré sú za hranicou životnosti. Toho času
je tlaková voda uzavretá, aby nevznikalo ďalšie vytápanie objektu.

Ostatné zariadenie priestorov školy vyžaduje postupnú obnovu a modernizáciu interiérového
vybavenia na zodpovedajúcu úroveň pre účely výchovnovzdelávacieho procesu.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2017
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 878.825,- čerpané: 871.088,82,- (vrátené:
7.736,18,-)
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 85.368,3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 5. Iné finančné prostriedky: sponzorské 800,-

IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2017/2018
a vyhodnotenie jeho plnenia
Stanovené ciele:
V školskom roku 2017/2018 sa ZUŠ 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
2017/2018 stanovila pripraviť odborné semináre.
V mesiaci december naplánovala uskutočniť 9. ročník súťaže základných umeleckých škôl
Dni Miloša Ruppeldta v odboroch: komorná hra pre klavírne duá a sólový klasický spev.
Na základe uvedeného v sledovanom školskom roku si škola splnila svoj zámer.
Zorganizovala tri úspešné semináre a otvorené hodiny, na ktorých si mohli prehĺbiť svoje
odborné poznatky nielen pedagógovia umeleckých škôl, ale na otvorených hodinách i žiaci
ZUŠ. Dva klavírne semináre a otvorené hodiny a seminár určený pre pedagógov, ktorí
vyučujú zobcovú flautu (pozri odsek IV Aktivity školy- údaje o aktivitách, ktoré škola
organizovala),
V decembri 2017 pripravila 9. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša
Ruppeldta.
X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2017/2018,
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2018/2019

SILNÉ STRÁNKY
• historická tradícia prvej hudobnej
školy pre Slovensko, škola zastupuje
významné kultúrno-spoločenské
postavenie,

SLABÉ STRÁNKY
• zlý technický stav budovy, (historická
budova, nutná rekonštrukcia)
• obmedzené možnosti zlepšovania
technického stavu budovy – nezverená

•

vynikajúca profesionálna a odborná
úroveň pedagógov, výborná
pripravenosť žiakov na koncertoch,
umiestnenia na celoslovenských
a medzinárodných súťažiach,
pozitívny imidž školy (vlastné logo,
webová stránka), dobrá dostupnosť,
centru Bratislavy,
kvalitná spolupráca s družobnými
školami, s inými kultúrnospoločenskými 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, pestrá ponuka
umeleckých aktivít,
výrazná podpora rady rodičov, rady
školy

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,
• vytvorenie podmienok pre realizáciu
kontinuálneho vzdelávania
v priestoroch školy,
• spolupráca s Hlavným mestom SR
Bratislavy, projekt na využitie budovy
ZUŠ – Terra musica Bratislavensis,
• organizácia súťaže, festivalu,
využívanie grantových systémov

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
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR: 2
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v zahraničí:0
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR: 0
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v zahraničí: 0
Liana Guild – spev (pedagóg: Gabriela Šimková) – Konzervatórium Bratislava,
Zuzana Pastírová – priečna flauta (pedagóg: Mgr. art. Eva Uličná) – Konzervatórium
Bratislava.
XI. Ďalšie informácie o škole

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
V sledovanom školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
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 a festivalu Dni Miloša Ruppeldta.
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi
združeniami, nadáciami,
Od roku 2011 sa každoročne ZUŠ zapája do Dobrých trhov na Panenskej, ktoré organizuje
občianske združenie PUNKT.
15. 9. 2017 Dobrý trh na Panenskej v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto organizuje
občianske združenie PUNKT, účinkovala kapela Music Park - pripravili pedagógovia: Juraj
Lehuta, Ladislav Banga, Mgr. art. Michal Slezák, Mgr. Gabriela Šimková,
29. 11. 2017 Zážitkový workshop na tému Židovská hudba a tradície pre žiakov hudobnej
náuky, org. občianske združenie Červené topánky,
20. 4. 2018, Štvorlístok pre talenty, slávnostný benefičný galavečer na podporu talentovaných
detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín, org. občianske združenie LECA,
účinkoval Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
2. 12. 2017, Benefičný vianočný koncert organizovaný Spoločnosťou pre vedu a umenie,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, účinkoval žiak Mgr. art. Márie Blesákovej (klavír),
12. 5. 2018, Kapitulské dvory, organizované občianskym združením „Oživenie Kapitulskej
ulice“, Koncert v dome Albrechtovcov - program pripravili žiaci zo saxofónovej triedy
prof. Alexandra Stepanova, CSc., z husľových tried Andrey Pietrovej, Daniely Bogaczovej,
z gitarovej triedy Petra Buocika,
Na základe žiadosti o spoluprácu s Domom seniorov ARCHA, Rozvodná 25, Bratislava, ZUŠ
od februára 2018 pripravila tematické koncerty pre seniorov:
13. 2. Valentínsky koncert, 13. marec Koncert ku MDŽ, 17. 4. Jarný koncert, 15. 5. Koncert
ku Dňu matiek, 12. 6. Letný koncert – účinkovali žiaci z dychovej triedy Mgr. art. Evy
Uličnej, prof. Alexandra Stepanova, CSc., z gitarovej triedy Petra Buocika, Mgr. art. Michala
Slezáka, z husľovej triedy Mgr. Dariny Maršovskej, zo speváckej triedy Mgr. Gabriely
Šimkovej.
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom
26. 10. 2017, Spoločné spomienky – program na otvorenie výstavy venovanej výročiu vzniku
Československa, Zichyho palác, organizátor mestská časť Bratislava- Staré Mesto, účinkovali
žiaci z dychovej triedy Michaely Novákovej a prof. Alexandra Stepanova, CSc.,

22. 3. 2018, Odovzdávanie ocenení ku Dňu učiteľov, organizátor mestská časť BratislavaStaré Mesto, účinkovali žiaci z husľovej triedy Daniely Bogaczovej a z flautovej triedy
Mgr. art. Evy Uličnej,
21. 4. 2018, Bratislavské mestské dni – podujatie organizované Magistrátom Hlavného mesta
SR Bratislavy:
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca: účinkovali žiaci z triedy Mgr. art. Zuzany Zamborskej,
ArtD., Olívie Cvečkovej, Mgr. art. Mária Blesákovej, Márie Feckovej (klavír), Daniely
Bogaczovej (husle), Mgr. art. Evy Uličnej (dychové nástroje), Mgr. Martiny Zaťkovej,
Mgr. art. Jána Vaculíka, ArtD. (spev), Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art.Robert
Tišťan, PhD.,
Program na pódium Hlavné námestie: kapela Music Park, pripravili: Juraj Lehuta, Ladislav
Banga, Mgr. Gabriela Šimková,
23. 5. 2018, Jarný koncert pre seniorov – Ozveny storočiami, podujatie organizované
Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy, účinkovali žiaci Mgr. Martiny Zaťkovej,
Mgr. art. Jána Vaculíka, ArtD. (spev),
14. 6. 2018 Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Stvárni knihu“, organizátor Kreatívny
klub LUNA, účinkoval žiak z dychovej triedy prof. Alexandra Stepanova, CSc..
2.4. Iná spolupráca
Spolupráca s VŠMU:
– zabezpečenie vyučovacej praxe klavírnej hry pre študentov, pedagógovia:
Mária Samarjayová, Mgr. art. Monika Csibová, Mária Fecková, hra na priečnej flaute –
pedagóg: Mgr. art. Eva Uličná, hudobná náuka – pedagóg: Mgr. Miroslava Paulová, hra na
husliach – pedagóg: Daniela Bogaczová.
Spolupráca s Konzervatóriom v Bratislave:
– zabezpečenie vyučovacej praxe hry na klavíri pre študentov, pedagóg: Mgr. art. Zuzana
Zamborská, ArtD..
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy, Radlinského 53, Bratislava
I. Základné informácie o škole
a)Identifikačné údaje
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1
Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa: Radlinského 53, 81107 Bratislava
Kontakty:
tel.: 02-55564405, 0910907760
fax: 02-55564405
www: zusvytvarka.eu
e-mail: zusvytvarka@gmail.com
b)Vedúci zamestnanci školy
Meno riaditeľa: Lenka Hlávková, akad. mal.

Volebné obdobie: 2017-2022
c) Údaje o rade školy
Členovia RŠ : Mgr. Art. Helena Vojtková za radu rodičov pri ZUŠ – predsedkyňa RŠ
Mgr. Art. Mário Domček za pedagogických pracovníkov - člen RŠ
Mgr. Dana Páterová - členka RŠ /Ing. Naďa Rázusová – členka RŠ
Ing. Viera Kimerlingová. za zriaďovateľa- člen RŠ
Silvia Paulovová za nepedagogických zamestnancov - tajomník RŠ
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Rozpočet školy, jeho čerpanie
Školský vzdelávací program
Koncepcia rozvoja školy od roku 2015 do roku 2018
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy
Pedagogická a umelecká rada. August, september, november, január, február, apríl, jún.
klasifikácia žiakov a aktuálne problémy a akcie.
II. Údaje o žiakoch školy k termínom 15. 9. 2017 a k 30. 6. 2018
a) Údaje o počte žiakov v ZUŠ
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2017 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre:
z toho deti MŠ
Výtvarný odbor
197 žiakov
Prípravné štúdium
13 žiakov
I.stupeň
149 žiakov
II.stupeň
20 žiakov
ŠPD
15 žiakov
absolventi k 30.6.2018
26 žiaci
Spolu stav k 30. 06. 2018
172 žiakov
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2017
68 žiakov
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ)
V školskom roku 2017/2018 ukončilo štúdium s vyznamenaním152 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
1 žiačka, VŠ s umeleckým zameraním 2 študenti.
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2017:
Na škole pracovali 4 pedagogickí pracovníci. z toho jeden na nižšiu vyučovaciu povinnosť.
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.09.2017
Na škole pracovali 4 nepedagogickí pracovníci. Z toho dvaja na znížený pracovný úväzok.
okrem toho jeden na dohodu o pracovnej činnosti.
ZUŠ
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický počet

Prep. počet
4

Fyzický počet

3,52

Prep.
počet

4 3,29

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Na škole pracovali 4 pedagogickí pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II stupňa. a všetci
spĺňajú aj pedagogický kvalifikačný predpoklad.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ:
Vyhodnotenie a komentár.
Počet
Vzdelávanie
Forma vzdelávania
vzdelávaných
ukončilo
Uvádzanie do praxe
Priebežné
Špecializačné inovačné
Špecializačné kvalifikačné
Vzdeláv. ved. pedag.
1
1
zamest.

Vzdelávanie
trvá

Vzdelávani
e začalo

Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných
podujatiach: Pedagógovia sa prezentovali cez prípravu a práce svojich žiakov na rôznych
podujatiach mimo školu.
IV. Aktivity školy
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola
Názov aktivity školy
Výstava absolventov
2016/2017 (september
2017) v Staromestskej
knižnici
Výstava absolventov
2017/2018 (júl - august
2018) v Staromestskej
knižnici
výstava „Prišlo leto“
knižnica letná čitáreň
v Medickej záhrade (august
2018)

Počet
účastníkov

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos
Kvalitná prezentácia našich žiakov- absolventov I.
a II. Stupňa vzdelávania na verejnosti.

Kvalitná prezentácia našich žiakov a absolventov
I. a II. stupňa na verejnosti.
Vysoká návštevnosť
Kvalitná prezentácia našich žiakov na verejnosti
Úspech u detí, rodičov a širokej verejnosti.
Vysoká návštevnosť

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Vyzývateľ na
predkladanie
projektu, resp.
vlastný projekt
školy/CVČ

Názov projektu

Počet účastníkov

Lidice2018

Voda

23 žiakov

Fantazijné zviera

Vyhodnotenie cieľa
aktivity, umiestnenie
žiakov

27 žiakov

I.miesto

7 žiakov

2x zlaté pásmo

Stvárni knihu 2018

12 žiakov

1x II. miesto pre kolektív
autorov

Zelený les

6 žiakov

Maľovaná ZUŠ 2018

Písmo

Gorazdovo Námestovo
2018

Cyril a Metod

9 žiakov

NOC

Výtvarné
2018

Magistrát hl. m. SR
mesta BA

Bratislava pre všetkých
Námestie
detí
–
výstavka BA

ŠEVT

Žiacka knižka

3 žiaci

Ateliér Devín

Môj kúsok mesta

9 žiakov

III.miesto

spektrum 1 študentka

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
naše priestorové i svetelné podmienky sú na požadovanej vyhovujúcej úrovni. Od 1. 9. 2013
pôsobíme v zrekonštruovaných školských priestoroch. Materiálno-technické zabezpečenie na
dobrej úrovni pre kvalitatívne plnenie školského vzdelávacieho programu školy.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2017
6. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 141562- €
7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 13960- €
8. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0
9. Iné finančné prostriedky: 0
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.
Škola sa úspešne etablovala v nových priestorových podmienkach a po malých nedostatkoch
po rekonštrukcii v budove a napriek zdraviu ohrozujúcej skutočnosti zo strany stavebníka na
susednom pozemku a poškodeniu budovy plynule pokračovala s výučbou vo všetkých

výtvarných disciplínach. Viac sa v tomto školskom roku venovala práci v oblasti farebnej
grafiky, počítačovej grafiky, od prvotnej prípravy až po definitívnu podobu adjustácie,
a glazovanej keramike. Počas výučby začala s výtvarnou revitalizáciou školskej záhrady.
Plne naplnila 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. Získanie nového, stabilného, adekvátneho priestoru v lokalite Staré mesto
4. Kvalitné a v niektorých oblastiach nadštandardné technické vybavenie školy
5. Dobrá technologická vybavenosť
6. Ponuka nových materiálových a technologických postupov
Slabé stránky:
1. ekonomická nestabilita
2. V susedstve školy agresívna výstavba – poškodenie budovy, poškodzovanie zdravia a
nekomfort počas výučby
Príležitosti:
1. Získať deti a mládež nie len z lokality Staré mesto
2. Verejné prezentácie a súťaže
Hrozby:
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 a vysoké školy umeleckého zamerania v SR alebo
v zahraničí: 2 žiaci.
XI.

Ďalšie informácie o škole

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Od 1. 9. 2013 pôsobíme v zrekonštruovaných školských priestoroch na Radlinského 53, čím
sa výrazne zlepšili naše priestorové i svetelné podmienky pre výtvarnú činnosť. V roku 2017
sa začala v susedstve budovy expanzívna výstavba novej administratívno obytnej budovy. Od
januára 2017 sa výrazne zhoršili psychohygienické a bezpečnostné podmienky práce školy.
Silné každodenné a celodenné vibrácie spôsobovali hluk, chvenie, otrasy. Tento dlhodobý

niekoľko mesačný nekomfort pri práci a vo výučbe spôsoboval dlhodobý stres. Zároveň bola
poškodená budova školy, jej statika steny a podlahy v podzemnom podlaží. Na túto situáciu
bol majiteľ budovy, ako aj zriaďovateľ školy dlhodobo a pravidelne upozorňovaný. Situácia
bola majiteľom školskej budovy monitorovaná, ale k žiadnej náprave a dohovoru so
stavebníkom o rušivých a stresujúcich aktivitách nedošlo. Po tejto apatií a neriešení danej
situácie hrozí zníženie záujemcov o našu školu. Počas prívalových dažďov v júni a auguste
bola budova zatopená. Voda zo susedných pozemkov tiekla cez školskú záhradu vo výške 40
cm do okien a dverí. Tie tento nápor nevydržali a voda zaplavila podzemné podlažie do výšky
10 cm. Vynikli tak značné škody na majetku. Budova je stále podmáčaná a zavlhnutá
priesakmi cez steny okolo kanalizácie a cez dlažbu. ( poznámka: budova nie je poistená ).
2. Spolupráca školy
3.1. Spolupráca s rodičmi detí
Škola v spolupráci s Rodičovskou radou zorganizovala reprezentatívne školské výstavy:
- výstavu absolventských prác v Staromestskej knižnici na Panenskej 1,
- výstavu na Námestí detí ( finančné krytie )
- vecné dary absolventom školy ( finančné krytie )
- reprezentatívnu výstavu absolventov školy v Staromestskej knižnici na Panenskej 1.
- príprava, propagácia a realizácia Dňa otvorených dverí
- odborná výtvarná exkurzia spojená s maľovaním v exteriéri Malé Karpaty
- výstava žiackych prác v Letnej čitárni Staromestskej knižnice v Medickej záhrade

3.2. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom
S Magistrátom - výstava na Námestí detí pri príležitosti Bratislavských dní (apríl 2018)
So staromestskou knižnicou - výstava žiackych prác v Letnej čitárni Staromestskej knižnice
v Medickej záhrade Prišlo leto (august 2018)

2.3. Spolupráca s inými organizáciami
Staromestská knižnica – pravidelné výstavy
Poznámka: škola si najviac cení
1) ocenenia vo výtvarných súťažiach 2018 v medzinárodnom a slovenskom kontexte
2) odborná výtvarná exkurzia spojená s maľovaním v exteriéri Jaskyňa Driny
a Červený kameň
3) realizácia Dňa otvorených dverí
4) rýchly a účinný zásah prítomných zamestnancov pri živelnej pohrome (povodeň)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy Exnárova 6A, Bratislava
I. Základné informácie o škole
a) Identifikačné údaje
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1
Názov školy: Základná umelecká škola Exnárova 6
Adresa: Exnárova 6/A, 821 03 Bratislava 2
Kontakty:
tel.: 02/43 42 13 58, 02/43 42 12 35, 02/43 33 54 41
e-mail: zus01@stonline.sk, zus03@mail.t-com.sk
www.zus-exnarova.sk
b)Vedúci zamestnanci školy:
Meno riaditeľa: Mgr. Anna Miklovičová
Volebné obdobie: 2014 – 2019
Ďalší vedúci zamestnanci školy:
• Mgr. art. Silvia Sekelová - zástupkyňa riaditeľky školy
• Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD. - zástupca riaditeľky školy
c) Údaje o rade školy
Členovia Rady školy v školskom roku 2017/2018:
• Mgr. art. František Ďuriač, predseda: zástupca pedagogických zamestnancov školy
• Mgr. art. Martin Mikuš: člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy
• Jaroslav Roško: člen, zástupca nepedagogických zamestnancov školy
• Ing. Alena Marečková: člen, zástupca zriaďovateľa (počas šk. r. 2017/18 prišlo
k zmene zo strany zriaďovateľa a novým členom, zástupcom zriaďovateľa bola
menovaná Ing. Erika Pisarčíková
• Ing. Slavomír Drozd: člen, zástupca zriaďovateľa
• Ing. Martin Chren: člen, zástupca zriaďovateľa
• PhDr. Soňa Hanzlovičová: člen, zástupca rodičov
• Ing. Ivan Rybár: člen, zástupca rodičov
• Ing. Rudolf Kürth: člen, zástupca rodičov
• Ing. Alena Cagáňová: člen, zástupca rodičov
• Ľuboš Špirko: člen, na návrh riaditeľky
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
Hlavné body rokovania rady školy:
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2016/2017;

2. Kontrola vývoja riešenia priestorových problémov;
3. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu
v školskom roku 2017/2018, schválenie počtov prijatých detí;
4. Správa o hospodárení za rok 2016;
5. Financovanie havarijných stavov;
6. Rekonštrukčné práce v Hlavnej budove ZUŠ Exnárova 6, Orenburská;
7. Projekt Uránová;
8. Koncepcia rozvoja ZUŠ Exnárova 2019-2022.
Termíny zasadnutí: 25.9. 2017, 19.2.2018
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy
Pedagogická rada
Pedagogická rada prerokovala a vzala na vedomie:
- správy v jednotlivých odboroch a oddeleniach za šk. r. 2016/2017;
- pokyny vyplývajúce z platnej legislatívy;
- správu o výchove a vzdelávaní za šk. r. 2016/2017;
- plán kontinuálneho vzdelávania pre šk. r. 2017/2018;
- štruktúru kariérových pozícií pre šk. r. 2017/2018;
- koncepciu rozvoja ZUŠ Exnárova na obdobie 2019-2022.
Základné témy zasadnutí:
- pokyny k výkazom žiakov, rozvrhom, triednej dokumentácii, riešenie úväzkov;
- pokyny k správnemu vedeniu triednej dokumentácie v iZUŠ;
- usmernenia ohľadom čerpania dovolenky zamestnancov;
- príprava plánu koncertov a podujatí školy;
- príprava koncertu k výročiu založenia školy;
- príprava katalógu o činnosti školy;
- opatrenia vedenia školy pri neplnení pracovných povinností pedagógov;
- hodnotenie činnosti všetkých odborov a oddelení vedúcimi predmetových komisií
na konci školského roka 2017/18.
Termíny zasadnutí: 30.8.2017, 4.9.2017, 28.11.2017, 23.1.2017, 17.4.2017, 21.06.2018.
Umelecká rada
Umelecká rada prerokovala a vzala na vedomie:
- plán práce Umeleckej rady na školský rok 2017/2018.
Základné témy zasadnutí:
- návrhy a podnety k plánu práce školy a činnosti školy;
- návrhy na zvýšenie efektivity práce pedagógov v sťažených priestorových podmienkach;
- organizačné a legislatívne opatrenia;
- príprava koncertu k výročiu založenia školy a podujatí pri tejto príležitosti;
- metodické pokyny ohľadom zadeľovania novoprijatých žiakov;
- príprava školských koncertov, verejných koncertov, výstav, projektov a súťaží;
- hodnotenie PK a jednotlivých oddelení;
- absolventské skúšky– príprava (harmonogram, protokoly, návrhy, pripomienky);
- prijímacie skúšky – návrh a schválenie komisií;
- učiteľ roka – návrhy;

- štatút ocenenia riaditeľky školy Úspešný žiak;
- prezentácia vyhodnotenia Dotazníka spokojnosti zamestnancov;
- adaptačné vzdelávania nových pedagógov;
- hodnotenie postupových a záverečných skúšok.
Termíny zasadnutí:19.9.2017, 9.1.2018, 15.2. 2018, 1.3.2018, 12.4.2018 a 10.5.2018.
Predmetové komisie
- zasadajú najmenej 4x v školskom roku;
- venujú sa aktuálnym témam vyučovacieho procesu;
- hodnotia kvalitu výstupov žiakov;
- pripravujú nové testy z Hudobnej náuky;
- podávajú návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu;
- tvoria nové projekty;
- riešia individuálne a špecifické úlohy v rámci oddelení.
II.

Údaje o žiakoch školy

Počet žiakov školy k 15.09.2017:
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Počet žiakov školy k 29.06.2018:
Údaje o počte žiakov k 29.06.2018
z toho žiakov v jednotlivých
ZUŠ
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Rozdiel v počte žiakov na začiatku školského roka a na jeho konci je 56 žiakov. Sú to
žiaci, ktorí v priebehu školského roka vystúpili, prestúpili na inú ZUŠ, alebo prerušili štúdium
z rôznych dôvodov.
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Noví žiaci ZUŠ
Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2017
z toho žiakov v jednotlivých
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b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Prospelo s vyznamenaním:
Prospelo:
Neprospelo:
Neklasifikovaní:
Spolu :

883 žiakov
66 žiakov
0 žiakov
4 žiaci
953 žiakov (bez PŠ)

c) Novozaložené študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v šk.r. 2017/2018.
V uplynulom školskom roku Základná umelecká škola Exnárova 6 neotvorila
ani nezrušila žiadne študijné a učebné odbory.
III.

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2017
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
ZUŠ
Fyzický počet Prep. počet
Fyzický počet Prep. počet
Exnárova
70
59,7
4
3,8
K 15.09.2017 mala škola 74 zamestnancov, z toho 70 pedagogických zamestnancov
zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu činnosť, 4 nepedagogickí zamestnanci zabezpečovali
technicko-hospodársku činnosť a s 6 zamestnancami bola uzatvorená dohodu o pracovnej
činnosti, resp. dohoda o brigádnickej práci študenta. Priemerný evidenčný prepočítaný počet
zamestnancov k 15.09.2017 bol 62,8 pracovníkov, z toho 59,7 pedagogických zamestnancov
a nepedagogických zamestnancov 3,8.
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačný predpoklad na výkon
pedagogickej činnosti v súlade s platnými ustanoveniami Zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch. 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.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ:
FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania:

Vzdelávanie
Uvádzanie
ŠpecializačnéŠpecializačné
Vedúcich
ZUŠ
Aktualizačné
do praxe
inovačné
kvalifikačné
pedagogických
zamestnancov
začaté
ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené
8
8
19
3
1
0
0
0
1
0
Odborné školenia, semináre, kurzy, ktorých sa pedagogickí zamestnanci zúčastnili:
Pedagogickí zamestnanci školy absolvovali rôzne formy kontinuálneho vzdelávania. Témy si
vyberali individuálne, s ohľadom na odborné zameranie a aby boli prínosom pri výkone ich
učiteľského povolania.
Interpretačný seminár Sinfonieta.
Majstrovské kurzy svetových virtuózov - prednášajúca huslistka MIDORI.
pedagóg: Z. Bouřová, M. Želiarová;
EPTA-letné semináre učiteľov hry na klavíri.
pedagóg: L. Chuťková, Z. Vicianová, A. Hriagyelová Pelle;
Súčasné trendy inštrumentálnych metodík – Somagogika.
lektorka: Doc. Mgr. Art. Zuzana Bouřová ArtD., PhD.
pedagóg: Z. Vaculová, T. Budová, J. Borza, A. Vyparinová Krsmanović, A. Miklovičová,
R. Pepucha, J. Bugár Königsmarková, M. Mintál, S. Mintálová, M. Želiarová, K. Petöcz,
O. Ročková, A. Hriagyelová Pelle, J. Michalov, M. Rosíková.
Interpretačné kurzy s Daliborom Karvayom.
pedagóg: M. Želiarová;
Teorie a praxe hudební výchovy V.
Hudobno-pedagogická konferencia, PF Univerzity Karlovy v Prahe.
pedagóg: T.Feledi;
Seminár Hudba ako čin.
pedagóg: T. Budová;
Medzinárodný akordeónový festival, Dunajská Streda.
pedagóg: J. Bugár Königsmarková;
E. Indjić masterklas 2017, VŠMU Bratislava.
pedagóg: A. Vyparinová Krsmanović;
Metodický deň-Konzervatórium Bratislava.
pedagóg: M. Želiarová, Z. Vaculová;

Orfeus Junior 2017-VŠMU Bratislava.
pedagóg: T. Feledi;
Archivníctvo a registratúrny poriadok (Vesna n.o.), Bratislava.
- S.Sekelová;
E-goverment
- R. Pepucha; I. Miklovičová;
AZUŠ, Piešťany
- A. Miklovičová, S. Sekelová.
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ:
• Pedagógovia a korepetítori získali ocenenia za prípravu žiakov – víťazov
súťaží a za mimoriadne výkony na súťažiach
pedagóg: M. Želiarová, G. Badlíková, M. Ferko (korepetítor)
• Ocenenie riaditeľkou ZUŠ Exnárova 6: „Najúspešnejší pedagóg roka 2017“
pedagóg: G. Badlíková, M. Želiarová, T. Feledi;
• Ocenenie riaditeľkou ZUŠ Exnárova za mimoriadny prínos v oblasti
inovácie metodiky hudobnej edukácie vo výučbe základných umeleckých škôl
pedagóg:S. Mintálová
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ Exnárova 6 na celoštátnych alebo medzinárodných
podujatiach:
• okresné kolo Slávik Slovenska 2018
pedagóg: F. Ďuriač, S. Mintálová
• krajské kolo Slávik Slovenska 2018
predseda poroty: A. Miklovičová, členovia: S. Mintálová, F. Ďuriač
• Kiwanis klub Slovensko, charitatívna aukcia bábiky Kiwanis
pedagóg: S. Sekelová
• celoslovenská výtvarná súťaž Maľovaná ZUŠ-ka 2018, Banská Bystrica
pedagóg: D. Nágel, člen poroty.
IV.
Aktivity školy
Údaje o aktivitách,ktoré organizovala ZUŠ Exnárova 6 v školskom roku 2017/2018
názov podujatia

miesto konania

dátum

Interný koncert Exnárova 6

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

12.10.2017

Koncert pri príležitosti výročia založenia
Konfuciovho inštitútu v Bratislave

Garden reštaurácia

18.10.2017

Interný koncert Orenburská

Koncertná sála školy Orenburská

24.10.2017

Jesenný koncert (výchovný koncert)

ZŠ Drieňová

14.11.2017

Koncert gitarového oddelenia

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

14.11.2017

Interný koncert Exnárova

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

16.11.2017

Katarínsky koncert

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

28.11.2017

Interný koncert Orenburská

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

30.11.2017

Mikulášsky koncert (výchovný koncert)

ZŠ Ostredková

4.12.2017

Vianočný koncert

Zrkadlová sieň, Primaciálny palác

5.12.2017

Interný koncert Orenburská

Koncertná sála školy Orenburská

12.12.2017

,,Vianočné pastorále", koncert

BKI, Jesenského ul.

14.12.2017

Vianočný unikát

nádvorie Primaciálneho námestia

19.12.2017

Koncert pre NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad SR

19.12.2017

Vianočný koncert Jazz na Ex

ZŠ Dubová

20.12.2017

Interný koncert Orenburská

Koncertná sála školy Orenburská

21.12.2017

Interný koncert Exnárova 6

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

25.1.2018

Interný koncert Orenburská

Koncertná sála školy Orenburská

30.1.2018

Reprezentačný koncert dychového oddelenia

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

1.2.2018

Jazz na Ex (Flame jam-session)

Flame music bar

14.2.2018

Interný koncert Exnárova 6

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

15.2.2018

Karneval filmovej hudby

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

16.2.2018

Interný koncert Exnárova 6

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

20.2.2018

Akordeón v komornej hudbe

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

21.2.2018

Interný koncert Orenburská

Koncertná sála školy Orenburská

27.2.2018

Koncert pri príležitosti čínskeho nového roka Garden reštaurácia

28.2.2018

,,Ostrovy farieb", vernisáž výstavy VO

Justiho sieň, Primaciálny palác

14.3.2018

Interný koncert Orenburská

Koncertná sála školy Orenburská

20.3.2018

,,Vietnamské obrázky"

Dom kultúry Ružinov, Malá sála

21.3.2018

Interný koncert Exnárova 6

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

22.3.2018

Koncert ku Dňu učiteľov

Dom kultúry Ružinov, Malá sála

27.3.2018

Výchovný koncert

MŠ Západná

11.4.2018

,,Koncertovať je zábava"

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

13.4.2018

Interný koncert Exnárova 6

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

17.4.2018

Absolventský recitál P. Šolcovej

Seminárna sála Univerzitnej
knižnice

18.4.2018

Interný koncert akordeónového
a keyboardového oddelenia

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

19.4.2018

Koncert na Sv. Juraja

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

24.4.2018

Koncert pri príležitosti 45. výročia
založenia ZUŠ

Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

25.4.2018

Interný koncert Orenburská

Koncertná sála školy Orenburská

26.4.2018

Koncert sláčikového oddelenia

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

4.5.2018

,,Hudba klasicizmu"

Rakúske kultúrne fórum

10.5.2018

Absolventská výstava žiakov VO

Mestská knižnica, Kapucínska ul.

14.5.2018

Jarný koncert (výchovný koncert)

ZŠ Drieňová

15.5.2018

Interný koncert Orenburská

Koncertná sála školy Orenburská

16.5.2018

Galakoncert učiteľov

Pálffyho palác, Zámocká ul.

17.5.2018

Filmy a rozprávky na pódiu II.

Koncertná sála školy Exnárova

18.5.2018

Interný absolventský koncert žiakov ŠPD

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

25.5.2018

Hráme svojím spolužiakom (výchovný
koncert)

ZŠ Drieňová

29.5.2018

Koncert absolventov

Zichyho palác, Ventúrska ul.

29.5.2018

Výchovný koncert „Deň detí“ ZŠ Ostredková ZŠ Ostredková

31.5.2018

Interný koncert absolventov

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

31.5.2018

Hudobné soirée

Evanjelický kostol, Palisády

1.6.2018

Predstavenie Literárno-dramatického odboru

Dom kultúry Ružinov, Malá sála

5.6.2018

Hudobné pozdravy (záverečný koncert)

Zrkadlová sieň, Primaciálny palác

7.6.2018

,,Kompozičný výšmak", koncert EIAPUF
a autorských skladieb žiakov HO

Dom kultúry Ružinov, Malá sála

12.6.2018

,,Na vlnách tanca", tanečné vystúpenie

Dom kultúry Ružinov, Veľká sála

19.6.2018

Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZUŠ Exnárova 6 zapojila:

názov podujatia

miesto konania

dátum

XII. ročník Festivalu Eugena Suchoňa v
Pezinku

Dom kultúry Pezinok

26.10.2017

Metodický deň

Konzervatórium Bratislava

4.11.2017

Orfeus Junior 2017

Vysoká škola múzických umení

4.11.2017

Mesiac úcty k starším

Klub seniorov, Gaštanová ul.

9.11.2017

Interpretačné kurzy s D. Karvayom

ZUŠ Vrbenského

15.11.2017

Galavečer s R. Rikkonom

Zrkadlová sieň, Primaciálny palác

15.11.2017

Medzinárodný akordeónový festival Franca
ZUŠ Dunajská Streda
Marocca
Podujatie so spisovateľkou Petrou Nagyovou
ZŠ Kulíškova
- Džerengovou
Husľová súťaž Prešporský Paganini

Zichyho palác, Ventúrska ul.

16.11.2017
21.11.2017
25.11.2017

Galakoncert Prešporský Paganini

Zichyho palác, Ventúrska ul.

25.11.2017

Koncert SNOWDROPS - Vianočné trhy

Hviezdoslavovo nám.

30.11.2017

Vianočný unikát - zdobenie vianočných
stromčekov

nádvorie Primaciálneho námestia

1.12.2017

Slávnostná vianočná akadémia ZŠ Drieňová DK Ružinov

7.12.2017

Vianočný unikát

nádvorie Primaciálneho námestia

19.12.2017

Schneiderova Trnava 2018

ZUŠ Trnava

23.3.2018

IFEM Festival (koncert EIAPUF)

Slovenský rozhlas, Komorné
štúdio

23.3.2018

Slávik Slovenska 2018 - školské kolo

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

11.4.2018

Mladé talenty Ladislava Mokrého

ZUŠ Topoľčany

19.4.2018

prezentácia knihy pre Knižnicu Ružinov

DK Ružinov

19.4.2018

Bratislavské mestské dni

Hlavné námestie, Zrkadlová sieň

21.4.2018

S radosťou pri klavíri

synagóga v Ružomberku

26.4.2018

Súťažná klavírna prehliadka Sládkovičovo

Kultúrny dom Sládkovičovo

27.4.2018

Banskoštiavnické kladivká

Banská Štiavnica

3.5.2018

Slávik Slovenska (okresné kolo)

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

15.5.2018

Piano v modernom rytme

ZUŠ Bojnice

24.5.2018

Klavírny maratón

Cikkerovo múzeum
v Bratislave

16.4.2018

Slávik Slovenska (krajské kolo)

Koncertná sála ZUŠ Exnárova

5.6.2018

At the Watergate / European Youth Music
Festival

Sneek, Holandsko

8.5. - 12.5.
2018

Sviatok Hudby

Hudobný altánok, Hviezdoslavovo
21.6.2018
nám.

Interné aktivity v rámci školy:

Triedne koncerty
Každý pedagóg hudobného odboru zorganizoval pre svoju triedu dva triedne koncerty.
Triedne koncerty sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sa tak pripravujú na
verejné predvedenie naštudovaných diel, zvyšujú si tak sebavedomie a posilňujú
koncentráciu, čo má pozitívny dopad na ich výkon v interpretácií hudobného diela.
Interné koncerty
Pravidelné koncerty ktoré prebiehajú v Koncertnej sále školy. Jedná sa typ reprezentatívnych
koncertov, na ktorých účinkujú vybraní žiaci z rôznych tried hudobného odboru. Majú
ucelenú koncertnú dramaturgiu a ich zmyslom je nielen získavanie pódiovej praxe žiakov, ale
aj vzájomná inšpirácia, motivácia, hodnotenie a podpora.
Koncerty pre ZŠ
Priblíženie hudby ako aj činnosti školy najmenším žiakom.
Absolventské recitály
Úspešní absolventi s mimoriadnymi hudobnými výkonmi sa prezentujú verejným koncertom
mimo školy.
Tematické koncerty
Populárne hudobné žánre ako aj klasické hudobné diela v uvoľnenej atmosfére s
výnimočnými výkonmi. Často sprevádzané hovoreným slovom k danej téme, projekciou
alebo tematickou výstavou prác žiakov VO.
Otvorené hodiny pre rodičov
Využívajú predovšetkým pedagógovia v skupinovom vyučovaní (VO, TO, LDO).
Výtvarný odbor otvorené hodiny spája s tvorivými dielňami pre rodičov žiakov.
Návšteva kultúrnych inštitúcií a predstavení so širokým hudobným, divadelným a tanečným
zameraním žiakmi s rodičmi a pedagógmi. Výtvarný odbor pravidelne presúva vyučovanie
priamo do galérie alebo múzea.
Medziodborová spolupráca sa úspešne rozvíja nielen v rámci Výtvarného odboru s
Tanečným a Literárno-dramatickým odborom (príprava scény, kulisy, bábky atď.).
Spolupráca je viditeľná aj s Hudobným odborom. Žiaci VO sa zapojili aj do hudobného
projektu školy EIAPUF alebo pripravujú tematické maľby, dekorácie pre tematické koncerty.
Otvorené hodiny, pedagogická prax pre študentov vysokých škôl s hudobným
a pedagogickým zameraním a doplnkového pedagogického štúdia. V tomto šk. roku
pripravilo oddelenie Hudobnej náuky na požiadanie ZUŠ Kysucký Lieskovec prezentáciu
činnosti oddelenia, metodík a pomôcok, spojenú s individuálnymi konzultáciami.
Vystúpenia žiakov HO na podujatiach iných inštitúcií: krst knihy, vernisáže, koncerty pre
dôchodcov.
Interné vzdelávacie semináre
Škola umožňuje rozšírenie kvalifikácie pedagógom a podporuje vznik interných vzdelávacích
seminárov, ktoré sú zamerané na obohatenie pedagogických metód učiteľov. Jedným z
najúspešnejších v tomto šk. roku bol seminár Somagogika-Súčasné trendy inštrumentálnych
metodík. Lektorkou bola Doc. Mgr. Art. Zuzana Bouřová ArtD., PhD., ktorá na škole pôsobí
ako pedagóg Hudobného odboru.
Úspešnosť žiakov Hudobného odboru na súťažiach:

Veronika Cagáňová, pedagóg: M. Želiarová
- 2. miesto, Medzinárodná husľová súťaž Prešporský Paganini, Bratislava
- strieborné pásmo v 3. kat. v sólovej hre na husliach, Víťaz v 3. kat. v sólovej hre na
husliach, 18. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ ,,Schneiderova Trnava
2018“
- zlaté pásmo v 3. kategórii, husľová súťaž Rudolfa Országa, Kremnica
Janka Mizáková, pedagóg: Mgr.art. L. Kopčáková
- bronzové pásmo v 1. kategórii, husľová súťaž Rudolfa Országa, Kremnica
- 1. miesto v 1. kategórii., Spevácka súťaž ,,Hľadá sa muzikálová hviezda,,Bratislava
- Čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu hl. mesta SR BA Talentovaná mládež 2017
Nina Martináková, pedagóg: M. Želiarová
- bronzové pásmo v 3. kat. v sólovej hre na husliach, Víťaz v 3. kat. v sólovej hre na husliach,
18. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ ,,Schneiderova Trnava 2018“
- zlaté pásmo v 2. kategórii, husľová súťaž Rudolfa Országa, Kremnica
Hana Vrbjarová, pedagóg: Z. Vicianová
- diplom za mimoriadny umelecký výkon, IV. Prehliadka jazzovej, populárnej a filmovej
hudby v hre na klavíri, Bratislava
- strieborné pásmo, 2. kategória štvorručná hra, Celoslovenská klavírna súťaž ,,Piano
v modernom rytme,, Bojnice
Anna Širicová, pedagóg: Z. Vicianová
- diplom za mimoriadny umelecký výkon, IV. Prehliadka jazzovej, populárnej a filmovej
hudby v hre na klavíri, Bratislava
- strieborné pásmo, 2. kategória štvorručná hra, Celoslovenská klavírna súťaž ,,Piano
v modernom rytme,, Bojnice
Emma Swanová, pedagóg: M. Eliášová
- 1. miesto v 3.kat., Slávik Slovenska 2018 - okresné kolo, Bratislava
Marian Budinský, pedagóg: M. Želiarová
- bronzové pásmo v 1. kat. v sólovej hre na husliach, 18. ročník celoslovenskej interpretačnej
súťaže žiakov ZUŠ ,,Schneiderova Trnava 2018“
- zlaté pásmo v 1. kategórii, husľová súťaž Rudolfa Országa, Kremnica
Lujza Steskálová, pedagóg: G. Badlíková
- bronzové pásmo v 3. kat., Celoslovenská klavírna súťaž ,,Banskoštiavnické kladivká 2018,,
Banská Štiavnica
Peter Steskál, pedagóg: G. Badlíková
- bronzové pásmo v 1 . kat, Celoslovenská klavírna súťaž ,,Banskoštiavnické kladivká 2018,,
Banská Štiavnica
Patrik Nagy, pedagóg: G. Badlíková
- strieborné pásmo v 1. kat, Celoslovenská klavírna súťaž ,,Banskoštiavnické kladivká 2018,,
Banská Štiavnica
Adrian Beňo, pedagóg: G. Badlíková
- zlaté pásmo v 4. kategórii, 4. ročník klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2018
Maximilán Tichý, pedagóg: G. Badlíková
- strieborné pásmo v 5. kategórii, 4. ročník klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2018
- zlaté pásmo v 3. kategórii sólo, Celoslovenská klavírna súťaž ,,Piano v modernom rytme,,
Bojnice

Tamara Madejová, pedagóg: V. Lešková
- strieborné pásmo v 3.kategórii, Celoslovenská súťaž v sólovom speve ,,Novácky talent
2018“
Mária Davidová, pedagóg: V. Lešková
- strieborné pásmo v 2.kategórii, Celoslovenská súťaž v sólovom speve ,,Novácky talent
2018“
Barbora Čierniková, pedagóg: I. Ecetová
- 3. miesto v 2. kategórii., Spevácka súťaž ,,Hľadá sa muzikálová hviezda,, Bratislava
Réka György, pedagóg: Z. Vicianová
- zlaté pásmo v 2. kategórii sólo, Celoslovenská klavírna súťaž ,,Piano v modernom rytme,,
Bojnice
Sára Urbánová, pedagóg: Z. Vicianová
- bronzové pásmo v 1. kategórii sólo, Celoslovenská klavírna súťaž ,,Piano v modernom
rytme,, Bojnice
Michaela Hanudelová, pedagóg: Mgr.art. M. Mikuš
- 2. miesto v 4. kategórii, obvodná súťaž populárnej piesne POP-HIT 2018
Tatiana Petríková - pedagóg: G. Badlíková
- zlaté pásmo v 2. kategórii sólo, Celoslovenská klavírna súťaž ,,Piano v modernom rytme,,
Bojnice
Tatiana Mičáňová, pedagóg: Mgr. F. Ďuriač
- 3. miesto v 2. kategórii., Spevácka súťaž ,,Hľadá sa muzikálová hviezda,, Bratislava
Dara Plett, pedagóg: Doc. Mgr. Art. Zuzana Bouřová ArtD., PhD.
- strieborné pásmo, 2. kategória sólo hra, 10.ročník Medzinárodnej husľovej súťaže
J. von Beliczay, Komárno
Tanečný odbor (2. a 3. ročník), pedagóg: Mgr.art. S. Slúčiková
- 2. miesto (scénický tanec) Beat Forum Gbely 2018
Účasť na súťažiach - Výtvarný odbor
Účasť na súťažiach:
- Maľujeme s Primalexom
- 14. ročník celoslovenskej výtvarnej prehliadky Maľovaná ZUŠka 2018, Banská Bystrica
Jakub Lukačka, pedagóg: MgA. N. Raková, zlaté pásmo
- A. Fleishmann tour (V zajatí anjelov)
- Umenie zblízka
Hugo Papp, pedagóg: Ľ. Kubisová, výber na výstavu
- Smart city Bratislava
- Ruža Ružinova
Natália Nagyová, pedagóg: MgA. N. Raková, 2. miesto
- Vianočná pohľadnica
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy
Vyzývateľ
na predkladanie

Názov projektu

Cieľ projektu a cieľová
skupina

Termín
začatia

projektu, resp.
vlastný projekt školy

realizácie
a ukončenia
realizácie

Európska únia
hudobných škôl
„EMU“

,,At the watergate“
2018
13. ročník európskeho
mládežníckeho
festivalu

Festival sa konal v historickom
holandskom meste Sneek v
blízkosti mesta LeeuwardenFryslân, ktoré je európskym
centrom kultúry 2018.Na
festivale reprezentovali školu,
a zároveň Slovensko dve
hudobné zoskupenia: RocKids a
Jazz na Ex. Mladí umelci sa tak
zapojili do celoeurópskeho
snaženia rozširovať
nadobudnuté hudobné
schopnosti talentovaných
žiakov o špecifický rozmer
participácie v hudobnom
zoskupení.

vlastný

Vietnamské obrázky

Koncert tvorby Hoang Thi Kieu 2018
Anh- vietnamskej skladateľky,
klaviristky a pedagogičky.
Tematický orientovaný koncert
z hudobných diel pre deti.
Vybraní žiaci Hudobného
odboru mali možnosť
naštudovať skladby pod
osobným patronátom autorky
a nazrieť tak do zašifrovaných
odkazov kompozičných
miniatúr s odkazom na inú
hudobnú kultúru.V interpretácii týchto diel sa žiaci
zoznámili s hudobnou synergiou
vietnamskej tradičnej hudby
s európskou kultúrou. Osobitne
zaujímavé je spojenie klavírnej
hudby s tisíc rokov starou
tradičnou vietnamskou hudbou
a spevom „CaTru“ umením,
ktoré bolo vyhlásené UNESCOm za svetovú kultúrnu
pamiatku.

Nadácia HB Reavis

Virtuoso

Cieľom tohto hudobného
Trvá
projektu je inšpirovať deti
a mládež, k obľube vážnej
hudby formou hry v komornom
orchestri. Ďalej podporovať
zodpovednosť, tímovú
spoluprácu, vzájomnú dôveru,
rešpekt a sebadôveru medzi
deťmi. Popularizovať vážnu
hudbu na verejnosti, zvyšovať
povedomie verejnosti o hodnote
hudby v živote dieťaťa
i každého človeka a jej prínos
pri rozvoji jeho osobnosti.

Partner projektu

Orchester
bratislavských ZUŠ

Je cyklický projekt
Trvá
mimoriadneho významu,
v ktorom sa stretávajú
najtalentovanejší žiaci
bratislavských Základných
umeleckých škôl zo študijných
odborov zahŕňajúcich hru na
jednotlivé nástroje
orchestrálneho typu. Pri
naštudovaní hudobného
programu, ktorého obtiažnosť
prekračuje bežné parametre
odporúčanej hudobnej literatúry
pre ZUŠ, sa mladí interpreti
zoznamujú s princípmi
fungovania veľkých hudobných
telies a majú jedinečnú
príležitosť v zážitku vzájomnej
interpretačnej interakcie
v rozsahu, ktorý je v kontexte s
ich hudobným vzdelávaním len
ťažko uskutočniteľný.

Vlastný

Hudba klasicizmu

Je projekt zameraný na
Jún 2017-trvá
interpretáciu hudobných diel
z obdobia klasicizmu. Pri
realizácii tohto tematického
projektu sa žiaci z hudobného
odboru školy vzdelávajú vo
vnímaní princípov hudby
jedného z kľúčových období
vývoja vážnej hudby ako takej.
Naštudované diela sú koncertne
predvedené vybranými žiakmi
hudobného odboru a v kontexte
svojich interpretačných
zručnosti ponúkajú širšej
verejnosti iný (detský čistý)
uhol pohľadu na tieto zdanlivo
priezračne hudobné formy,
ktorých interpretácia je aj pre
profesionálnych umelcov
mimoriadne náročná.

Vlastný

Koncert k 45. výročiu
založenia školy

Atraktívna a žánrovo rozmanitá 2018
dramaturgia hudobného
programu koncertu bola
koncipovaná na predstavenie
talentovaných žiakov. Na úvod
koncertu zaznela skladba
skomponovaná pri príležitosti
osláv výročia. Autorom skladby
je R. Pepucha. V programe
ďalej vystúpili komorné telesá
školy ako komorný orchester
Exnárčatá, ľudový súbor
Exnárik, školská skupina
RocKids s pop-rockovým
repertoárom a školská jazzová
formácia Jazz na Ex.
Moderátorské vstupy v podaní
T. Boroša predstavili činnosť
školy, jej zameranie a úspechy.
Záznam z koncertu bol
odvysielaný 1. júna v relácii Ars
Musica na rádiu Devín.
Výstupom je kvalitný hudobný

záznam v podobe DVD.
Vlastný

,,Kompozičný výšmak“ Je výnimočný projekt školy,
ktorý podporuje vzájomnú
tvorivú synergiu medzi
mladými skladateľmi
a interpretmi. Žiaci sa pri
realizácii tohto projektu
zdokonaľujú vo vzájomnej
tvorivej komunikácii pri
príprave koncertného
prevedenia hudobných
kompozícii žiakov školy.
Intenzívne sa navzájom
inšpirujú - mladý interpret
verzus mladý skladateľ
a opačne vo vzťahu k novému
hudobnému dielu. V rámci 1.
ročníka sa na koncerte
predstavili žiaci Hudobnej
kompozície a experimentálnoimprovizačný súbor EIAPUF
s pestrou zmesou vlastných
skladieb.

Hudobné centrum

Sviatok hudby

MV SR, OÚ BA,
odbor školstva

Slávik Slovenska 2018 Výber a postup
Trvá
(obvodné a krajské
do celoslovenského kola súťaže
kolo)
Slávik Slovenska 2017
v jednotlivých kategóriách.

Univerzita Konštantína Inovácia metodiky
Filozofa v Nitre,
hudobnej edukácie vo

2018-trvá

Sviatok hudby iniciovalo
2018-trvá
Hudobné centrum na základe
inšpirácie medzinárodne
etablovaného Fêtede la
Musique. Sviatok hudby
nadväzuje na doterajšiu Noc
hudby a koná sa 21. júna. Žiaci
sa v rámci podujatia predstavili
v Hudobnom altánku na
Hviezdoslavovom nám.

Oddelenie Hudobnej náuky
participovalo na projekte

2015-2018
ukončený

Projekt KEGA

výučbe základných
umeleckých škôl v
kontexte recepčnej
hudobnej estetiky

Inovácia metodiky hudobnej
edukácie vo výučbe základných
umeleckých škôl v rámci
modernizácie obsahu
predmetov. V tomto školskom
roku bol projekt úspešne
ukončený. Výstupom je nová
učebnica pre druhú časť I.
stupňa HN.

Ľubo Špirko

„Naša hudba, našim
deťom“

Projekt je zameraný na
2016-trvá
tvorivé spoznávanie detských a
ľudových piesní
prostredníctvom aktivácie
viaczmyslového
vnímania informácií. Určený
pre deti predškolského
a mladšieho školského veku.
ZUŠ Exnárova je odborným
garantom projektu.

Magistrát
hlavného mesta SR

Bratislavské
mestské
dni
Námestie detí prehliadka
bratislavských ZUŠ
a CVČ na Hlavnom
námestí

Predstavenie činnosti školy
apríl 2018širokej verejnosti ako
trvá
plnohodnotnú umeleckú
vzdelávaciu inštitúciu;
- prezentačný stánok školy
s výtvarno-tvorivými aktivitami
na tému Poznaj mesto v ktorom
žiješ (zameraný na architektúru
a historické pamiatky
Bratislavy);
- školské skupiny Jazz na Ex,
RocKids a žiaci tanečného
odboru vystúpili v
polhodinovom bloku na pódiu
na Hlavnom námestí;
- Exnárčatá a Exnárik
sa predstavili na
reprezentatívnom koncerte v
Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca
- žiaci VO sa zapojili do
výtvarnej súťaže Bratislava
SmARTciTy, ktorá je súčasťou

projektu.
ExS Bratislava
RTVS

IFEM 2018

Vlastný

Art Piknik

Škola spolupracovala na
23. 3. 2018
príprave koncertného programu
nazvaného NewGEN, v ktorom
účinkovalo školské
experimentálne hudobné
zoskupenie EIAPUF. Koncert
sa uskutočnil v rámci
medzinárodného festivalu
experimentálnej hudby IFEM
2018 v Slovenskom rozhlase
Bratislava. Členovia zoskupenia
EIAPUF prezentovali v širšom
medzinárodnom kontexte, svoj
umelecko-interpretačný názor
na súčasnú experimentálnu
hudby a s mimoriadnym
úspechom predviedli dielo
Treatise anglického tvorcu
grafických partitúr C.Cardewa.
Tvorivý formát pre deti a celé
2016 - trvá
rodiny. Návštevníci prenikajú
kreatívne, hravo a aktívne do
tajomstiev tvorivého procesu
a rôznych umeleckých techník.
Program prináša netradičné
pohľady na umenie a prácu so
zaujímavými materiálmi.

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.

VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ Exnárova 6
V sledovanom školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Problém s priestormi školy stále pretrváva. Priestorové podmienky ZUŠ Exnárova 6
obmedzujú realizáciu programového zámeru školy, využívanie maximálneho umeleckopedagogického potenciálu zamestnancov, ale čo je najdôležitejšie, škola je obmedzená v
pokrytí stále sa zvyšujúceho záujmu žiakov o štúdium. Využívanie prisľúbených priestorov
na Uránovej, ktoré má škola už vyše 10 rokov snahu získať, by vylúčilo súčasnú
komplikovanú situáciu. Aj uplynulé obdobie riaditeľka školy pokračovala v snahe získať
priestory na Uránovej, neúnavne upozorňuje na skutočnosť, že škola vyučuje na 9
elokovaných pracoviskách predovšetkým na Základných školách. Nevýhody týchto pracovísk
sú viaceré, predovšetkým priestor nekonvenuje s výukou, zvonenie počas vyučovania,
chýbajú priestory na uskladnenie nástrojov, školské hudobné zoskupenia majú obmedzené
možnosti na skúšky, dochádzanie na HN atď.
Škola v prípade potreby dopĺňa materiálno-technické vybavenie a učebné pomôcky v rámci
podmienok nastavených v ŠVP. V uplynulom školskom roku škola zakúpila baletizol do
tanečnej sály na pracovisku Orenburská. V sále prebehla kompletná rekonštrukcia podlahy,
ďalej rekonštrukcia a maľovanie sály.
Zabezpečenie vyučovacích priestorov šk. r. 2017/2018:
V tomto školskom roku škola naďalej plnila zmluvné záväzky s elokovanými
pracoviskami: ZŠ Borodáčova, ZŠ Ostredková, ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová, ZŠ Odborárska,
CVČ na Kulíškovej a Bancíkovej 2.
K vyučovaniu bolo potrebných 57 tried:
• Exnárova 6 - 10 tried, 1 koncertná sála, 1 HN, 3 VO, 1 PC
• Orenburská 31 - 10 tried, 1 tanečná sála, 1 HN, 1 VO, 1 PC
• CVČ Kulíškova - 2 triedy
• Bancíkovej 2 - 3 triedy, 2 tanečné sály
• ZŠ Ostredková - 9 tried
• ZŠ Borodáčova - 6 tried
• ZŠ Drieňová - 3 triedy
• ZŠ Mierová - 1 trieda
• ZŠ Odborárska -1 trieda
V šk.r. 2017/2018 boli v ZUŠ Exnárova 6 vykonané nasledovné opravy:
• Rekonštrukcia toaliet v Hlavnej budove, I., II. a III. pavilón;
• Oprava žalúzií a maľovanie na Orenburskej;
• Baletizol, maľovanie tanečnej sály
• Výmena tečúcich radiátorových ventilov;
• Oprava podlahy, pokládka koberca;
• Ladenie a oprava mechaniky klavírov.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom
roku 2017/2018

10. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 1 166 949,00€
upravený rozpočet na 1 198 035,00€
11. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné: 119 000,00€
12. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške: 1 120,00€
13. Iné finančné prostriedky: 820,00€ (Slávik Slovenska)
14. Rekonštrukčné práce v Hlavnej budove ZUŠ Exnárova 6
IX.
Ciele a vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré si škola určila v koncepcii rozvoja na
roky 2015-2018.
ZUŠ Exnárova 6 v plnej miere spĺňa požadované atribúty modernej umeleckej školy, čím
dosiahla vytýčený cieľ v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu. Svojou činnosťou a
svojim zameraním predstavuje významnú a zmysluplnú súčasť programu výchovy a
vzdelávania vo svojom regióne (Ružinov, Vrakuňa, Trnávka, Podunajské Biskupice) s
významným kultúrno-výchovným poslaním.
Stanovené úlohy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu sú splnené a v rámci nastavenej
vysokej úrovne vyučovacieho procesu naďalej plnené:
1. Škola implementuje tvorivé zážitkové vyučovanie do všetkých študijných programov.
Úspešnosť tejto formy vyučovania je podporená napr. koncepciou výučby rôznych štýlov
hudby alebo projektovým vyučovaním v predmete hudobná náuka. Úspešnosť zážitkového
vyučovania u žiakov sa výrazne prejavila napr. v autorskej inscenácii literárno-dramatického
odboru ,,Ak-tak o nás“, v predmete kompozícia s úspešným koncertom autorských skladieb
,,Kompozičný výšmak“. Pôsobenie žiakov v súbor EIAPUF rozširuje ich vedomosti v oblasti
súčasného hudobného a intermediálneho umenia s priamou účasťou. Vo výtvarnom odbore
sa pravidelne vyučovanie presúva do výstavných priestorov galérií.
2. V rámci rozvoja medzinárodných aktivít a prezentácie školy (ako zároveň aj jej
zriaďovateľa – Hlavné mesto Bratislava) v zahraničí v máji 2018 školu úspešne
reprezentovali školské kapely Jazz na Ex a RocKids na 13. ročníku európskeho
mládežníckeho festivalu
Atthewatergate 2018, ktorý sa konal v historickom holandskom meste Sneek v blízkosti mesta
Leeuwarden-Fryslân, ktoré je európskym centrom kultúry 2018. V marci 2018 sa súbor
EIAPUF zúčastnil medzinárodného festivalu experimentálnej hudby IFEM 2018 v Bratislave
a v širšom medzinárodnom kontexte prezentoval program interpretácie grafických partitúr
anglického experimentálneho skladateľa C. Cardewa.
3. Elektronický systém administratívy a triednej dokumentácie školy iZUŠ škola zaviedla
v septembri 2014 a od septembra 2015 systém plnohodnotne využíva každý pedagogický
zamestnanec školy. Výhody užívania daného programu sa ukazujú veľmi pozitívne hlavne
v systematickej kontrole pre vedenie školy, ako i pre zriaďovateľa. Vo veľkej miere program
napomáha a zjednodušuje prácu aj samotným pedagógom.

4. Integrácia IKT do vyučovania sa najvýraznejšie a s veľkým úspechom zaviedla na
vyučovaní Hudobnej náuky a v predmete kompozícia. V rámci modernizácie obsahu
predmetov oddelenie HN ukončilo trojročný projekt Inovácia metodiky hudobnej edukácie vo
výučbe základných umeleckých škôl v kontexte recepčnej hudobnej estetiky, ktorý realizoval
kolektív pedagógov Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre . Cieľ projektu: Tvorba novej učebnice pre druhú časť I. stupňa HN.
5. Škola úspešne rozvíja a podporuje novovzniknuté ako aj tradičné školské komorné
telesá:
komorný orchester Exnárčatá, ľudový súbor Exnárik, akordeónový súbor Hviezdy na Ex
s rozvinutou spoluprácou s celoslovenským orchestrom Virtuoso, džezová formácia Jazz na
Ex, rockové zoskupenie RocKids, Experimentálno-improvizačný súbor EIAPUF. RocKids
v roku 2017 oslávilo 10. výročie založenia. Veľkolepý koncert, ktorý sa uskutočnil pri tejto
príležitosti bol ozvučený jedinečnou audio technikou KV2. Výstupom koncertu je
audiovizuálny záznam na vysokej úrovni. Reportáž z koncertu odvysielala TV Markíza a JOJ
v Hlavných správach. EIAPUF reprezentoval školu na koncerte v SNG v rámci výstavy
Adamčiak do školy! V apríli 2018 sa všetky školské telesá predstavili na verejnej nahrávke
Rádia a televízie Slovenska v programe venovanému 45. výročiu založenia ZUŠ Exnárova,
ktorý bol odvysielaný na Rádiu Devín v rámci programu Ars Musica. Škola naďalej vytvára
nové príležitosti verejného prezentovania sa žiakov doma aj v zahraničí. Svedčí o tom
nespočetné množstvo podujatí, ktoré škola organizuje každý školský rok.
6. Proces prípravy odbornej edukačnej dokumentácie pre účel digitalizácie je v stave
priebežnej realizácie. Prebieha analýza archívnych materiálov a ich selekcia, prebiehajú
testy nových učebných postupov a pripravujeme procesy ich zapracovania do digitálnej
podoby (audiovizuálne edukačné pomôcky).
Úloha trvalá.
7. Príprava e-learningovej podoby učebných textov a materiálov ako doplnkovej formy
vyučovania s podporou IKT, t.j. ich sprístupnenie žiakom vo forme virtuálneho
interaktívneho on-line vzdelávacieho prostredia na ZUŠ) je v stave riešenia a to
predovšetkým z dôvodu finančnej a časovej náročnosti, priebežnej analýzy dostupných
možnosti plnohodnotnej realizácie. Prebieha hľadanie možnosti viaczdrojového financovania
plnenia projektu. Úloha trvalá.
8. Stanovené úlohy v rámci cieľa Zmodernizovať priestory školy a zabezpečiť nové
priestory pre školu sú v štádiu riešenia.
9. Otvorenie odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a vytvorenie
multimediálneho centra je úloha presunutá na ďalšie obdobie. Cieľ sa darí plniť čiastočne
vzhľadom na nedostatočné finančné zdroje; získané finančné zdroje nevykryli dobudovanie
multimediálneho centra na pracovisku Orenburská a zároveň neboli dostačujúce na
materiálno-technické vybavenie odboru. Vytvorenie reklamnej kampane za účelom
informovania verejnosti je úloha pre tento a budúci školský rok.
10. Stanovené úlohy s cieľom skvalitniť prácu zamestnancov školy sú splnené a naďalej
plnené:
1. Podpora a rozvoj umeleckých projektov:
- koncert autorských skladieb žiakov školy ,,Kompozičný výšmak“

- autorské inscenácie Literárno- dramatického odboru
- koncerty experimentálno-improvizačného súboru EIAPUF prepojené s video-art projekciou,
intermediálnymi presahmi medzi hudbou a výtvarným umením
- koncerty školskej džezovej formácie Jazz na Ex, s tematickými projekciami ktoré
zoznamujú diváka s džezovými štandardami a súčasným džezovými formami
- tanečné predstavenie kombinované s presahmi na sólistické hudobné výkony žiakov
- tvorivé podujatie Výtvarného odboru ,,Art piknik“
11. Škola podporuje vznik interných vzdelávacích seminárov.
Semináre sú zamerané na obohatenie pedagogických metód učiteľov v oblastiach zavádzania
tvorivých foriem a metód vyučovania a prepojenia poznatku a zážitku s prirodzenými psychomotorickými zručnosťami detí.
Jednou z najúspešnejších v tomto šk. roku bola prednáška Somagogika (p. Bouřová):
"Somagogika je jednou z najmladších vedných disciplín, určených pre potreby
profesionálnych hudobníkov. Vychádza z dôsledného hľadania a uvedomovania si
vzájomných súvislostí medzi mimikou, myslením a pocitmi a pohybmi. Učí umeniu
konštruktívne zaobchádzať s psychickým aj fyzickým zaťažením hudobníka.
12. Umožniť rozšírenie kvalifikácie pedagógom, ktorí na škole už pôsobia:
ZUŠ spolupracuje na projekte „Naša hudba našim deťom“, ktorý je zameraný na tvorivé
spoznávanie detských a ľudových piesní prostredníctvom aktivácie viaczmyslového vnímania
informácii.
Veľkú zásluhu na úspešnosti školy majú predovšetkým vysoko kvalifikovaní pedagógovia,
ktorí neúnavne a trpezlivo objavujú a rozvíjajú nadanie žiakov, formujú a usmerňujú ich
hodnotovú orientáciu a v neposlednom rade ich učia vnímať umenie ako pretrvávajúcu
hodnotu. Mnohí z pedagógov sa venujú profesionálnej umeleckej činnosti, čo je tiež veľkou
motiváciou pre ich žiakov.
Zhrnutie výsledkov práce školy
Základná umelecká škola Exnárova v hodnotenom období plnila všetkystanovené úlohy
vyplývajúce z jej koncepcie rozvoja, stratégie, vízie a plánu práce. Mimoriadnu pozornosť
venovala príprave a priebehu podujatí pri príležitosti osláv 45.výročia založenia školy.
Systematicky pracovali všetky štyri odbory školy.
Hudobný odbor
patrí medzi najväčší a najúspešnejší. Hudobný odbor je žánrovo otvorený a ponúka rozmanité
hudobné zážitky. Popri klasickej hudbe vyučujeme ľudovú hudbu, džez, muzikál a iné
populárne žánre. Žiaci si môžu vybrať zo širokej ponuky hudobných nástrojov, tiež štúdium
spevu alebo kompozície. Škola umožňuje žiakom zapožičanie nástroja. Žiaci sa počas štúdia
zvoleného nástroja zoznámia okrem sólovej hry aj s komornou hrou, v rámci ktorej sa môžu
zapojiť do školských súborov. Škola úspešne rozvíja a podporuje novovzniknuté ako aj
tradičné školské komorné telesá:
Exnárčatá
komorné hudobné teleso školy, ktorého obsadenie zahŕňa sláčikovú sekciu, sekciu
akordeónov a dychovú sekciu drevených nástrojov. Špecializuje sa na naštudovanie
a interpretáciu inštrumentálnych transkripcií a úpravu vokálnych diel zo všetkých hudobných
žánrov. Žiaci z hudobného odboru, vrátane malých spevákov sa v tomto telese zdokonaľujú
vo vzájomnej interpretačnej interakcii a v kontexte pravidelnej a celoročnej prípravy
koncertných programov si upevňujú vnímanie inštrumentálno-melodickej a štrukturálnoharmonickej rozmanitosti orchestrálnych hudobných foriem.

Exnárik
malé komorné teleso, ktoré sa špecializuje na interpretáciu štylizovaných foriem ľudovej
a folklórnej hudby a piesní. Žiaci, najmä malý speváci, majú v tomto telese príležitosť
zdokonaľovať svoj interpretačný prejav spojený s plnohodnotným inštrumentálnym
sprievodom a nadobúdajú cennú skúsenosť v poznaní špecifických charakteristík
inštrumentálno-vokálnych prvkov tradičnej hudobnej kultúry Slovenska.
RocKids
Hudobný projekt vznikol spojením žiakov z viacerých oddelení hudobného odboru. Projekt
Rockids sa stal jedinečným nielen v Bratislave, ale aj v európskom kontexte profesionálneho
vyučovania hry na gitaru a ďalšie nástroje vychádzajúc z nadšenia, túžby po objavovaní ako
aj zo skúseností zainteresovaných pedagógov a z ich aktívneho pôsobenia na pódiu. Spôsob,
akým účinkovanie v skupine zapája do tvorivého procesu žiakov, nesie v sebe výrazné prvky
individuálneho prístupu k žiakom a je základným princípom kvalitného hudobného
vzdelávania na ZUŠ Exnárova. Pôsobenie v skupine u žiakov rozvíja inštrumentálne
schopnosti, zručnosti a orientáciu vo viacerých hudobných štýloch. Poskytuje priestor pre
hudobný dialóg, zdieľanie muzikantských skúseností z hrania aj konfrontáciu hudobných
názorov. Prostredníctvom RocKids dokáže naša Základná umelecká škola vyhovieť
nemalému záujmu žiakov o modernú hudbu. Pracuje s modernou aparatúrou, osvetľovacou
technikou a vhodnou formou spracováva najnovšie trendy z oblasti digitálnej hudby.
EIAPUF
experimentálno-improvizačný súbor je predstavuje hudobný repertoár 2. polovice 20. storočia
a súčasných skladateľov, ktorý sa zameriava na rozšírenie tradičných hudobných techník,
improvizáciu, experimentálny prístup k hudobnému dielu, grafické partitúry a všetky súčasné
výdobytky hudobného a intermediálneho umenia. Rozvíja hudobnú fantáziu a predstavivosť
poslucháčovi žiakov, ktorí vlastným vkladom spolu dotvárajú dielo autora. Sonoristika ako
hlavný kompozičný princíp, ktorým sa súbor zaoberá, vyžaduje schopnosť interpreta pracovať
so zvukmi na vyššej úrovni. Toto pútavé prepojenie umeleckých disciplín intermediálnym
vzťahom je v súčasnej multimediálnej dobe viac ako žiaduce
Jazz na Ex
Jazzová formácia sa zameriava na improvizáciu a jazzovú interpretáciu. Repertoár súboru je
zameraný na jazzové štandardy, blues, funk, ako aj súčasné kompozície so žánrovými
presahmi. Súčasťou je všeobecná edukácia o jazzovej teórii a harmónii.
Výtvarný odbor
Počas štúdia sa žiaci zoznámia s klasickými výtvarnými disciplínami: kresba, maľba, grafika,
počítačová grafika, keramika a modelovanie. Disponuje so softwarovým vybavením
Corell Flash a Photoshop. Štúdium vytvára priestor aj pre tvorivý experiment, hľadanie a
objavovanie ďalších výtvarných postupov. Výučba sa voľne prelína so zoznámením sa
s dejinami umenia, súčasným umením a výtvarnej kultúry. Činnosť výtvarného odboru je
rozmanitá. Pravidelne sa vyučovanie presúva do výstavných priestorov galérií. Svoje
výtvarné práce žiaci prezentujú v priestoroch školy a vo výstavných priestoroch pre širokú
verejnosť, ako aj na celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach. Tvorivým
programom a aktivitami sa pravidelne prezentuje na množstve kultúrnych podujatí, napr.
Bratislava pre všetkých, Krúžkovanie Ružinova, alebo na vlastnom projekte ART piknik.ART
piknik patrí k vlastným podujatiam školy.Tvorivý program zapája do objavovania výtvarného
umenia celú rodinu. Približuje rôzne umelecké techniky a vybrané výtvarné obdobia a smery.

Koná sa v exteriéri školy, prepojením s ďalšími odbormi. K úspechom odboru patrí aj
spolupráca s mestskou knižnicou, oddelením literatúry pre deti a mládež. Okrem pravidelných
tematických výstav, ktoré tu pravidelne usporadúva, Výtvarný odbor realizoval vlastný
výtvarný konceptriešenia priestoru literatúry pre mládež. Pre MŠ Západná v Ružinove
pedagógovia spoločne so žiakmi navrhli a namaľovali veľkoplošnú nástennú maľbu.
Literárno-dramatický odbor
Obsahový zámer výuky v sebe zahŕňa budovanie základného dramatického cítenia a prejavu,
techniku pohybu, techniku reči a slovesného prejavu, hudobno-rytmickú prípravu,
improvizáciu, prácu s bábkou a vlastnú tvorbu. Štúdium v literárno-dramatickom odbore
kultivuje schopnosť komunikácie a pohotové, zrozumiteľné vyjadrovanie, schopnosť
spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu a schopnosť vytvárania dobrých medziľudských
vzťahov. Žiaci LDO sa úspešne prezentovali v projekte Štúrmenie, ktorý vznikol pri
príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. V divadelnom predstavení sa hudobné čísla
striedali so scénami zo Štúrovho života a recitáciou jeho básní. K úspechu LDO patria aj dve
inscenácie, ktoré uviedli v tomto šk. roku: detektívny príbeh Polovica dialógu podľa
rovnomennej poviedky P. Rankova a autorská inscenácia ,,Ak, tak o nás“ pedagóga LDO M.
Varínskeho.
Tanečný odbor sa venuje výučbe klasického, ľudového, kreatívneho a džezového tanca.
Žiaci sú vedení k pochopeniu pohybových princípov tanečnej techniky a možnostiam pohybu
jednotlivých častí tela. Každá tanečná technika sa vyznačuje špecifickou kvalitou pohybu,
ktorú žiaci v rámci vyučovania precvičujú. V choreografickej tvorbe sa zameriavame na hravé
formy, scénický tanec, na tvorivý prístup a rozvoj kreativity žiakov. Pri tvorbe choreografií sa
žiaci aktívne zúčastňujú na tvorbe pohybového materiálu a zároveň sa učia pracovať s
pohybom tvorivo a využívať pohyb tela ako vyjadrovací prostriedok. Žiaci sa prezentujú na
rôznych podujatiach organizovaných školou alebo mestom. Pravidelne na konci školského
roka prezentujú svoj talent na veľkom tanečnom vystúpení, ktoré ponúka širokú škálu tancov
a choreografií. Absolventi TO sú často úspešní na domácej aj zahraničnej tanečnej scéne,
pričom našli uplatnenie nielen vo folklórnych súboroch, ale i ako študenti Tanečného
konzervatória E. Jaczovej v Bratislave.
Kritériá úspešnosti posudzovania výsledkov plnenia koncepčného zámeru:
- tradícia školy - škola oslávila 45. výročie založenia vzniku;
- vynikajúce výsledky škola dosahuje hlavne vďaka vysokej odbornosti a pedagogickej
spôsobilosti pedagogického zboru;
- pestrý školský vzdelávací program, komorné súbory, školské kapely;
- výsledky žiakov na súťažiach;
- veľmi dobrá školská klíma;
- široké spektrum podujatí a s tým súvisiacich možností prezentácie žiakov (koncerty,
vystúpenia, súťaže, výstavy, divadelné a tanečné predstavenia, atď.);
- príprava a prijatie žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania (konzervatórium,
VŠMU, VŠVV, STU, PF, stredná škola úžitkového výtvarníctva, stredná združená škola,
stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, atď.);
- spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK a VŠVU pri príprave študentov v oblasti
pedagogickej a odbornej praxe v hudobnom a výtvarnom odbore;
- dobrá spolupráca s rodičmi žiakov školy;
- propagácia školy v médiách (televízia Markíza, RTVS, RTV, JOJ, Ružinovské echo a i.).

X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2017/2018, a oblasti,
v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane
návrhov opatrení v školskom roku 2018/2019.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

- Kvalifikovaný pedagogický zbor –
pedagogické a umelecké osobnosti.
- Komorné hudobné telesá.
- Školské skupiny.
- Štruktúra koncertov a podujatí ako
príležitosť prezentácie pre žiakov.
- Škola ako vyhľadávaný partner pre
účinkovanie na podujatiach pre rôzne
významné inštitúcie.
- Participácia školy na projektoch.
- Mimoriadne výsledky v sláčikovom
oddelení, v speváckom oddelení v oblasti
ľudového a muzikálového spevu.
- Elektronický systém administratívy
a triednej dokumentácie - iZUŠ.
- Dobré uplatnenie absolventov pri prijímaní
na stredné a vysoké školy s umeleckým
zameraním.

- Nedostatočné a nevyhovujúce priestory
obmedzujú realizáciu programového zámeru
školy, využívanie maximálneho umeleckopedagogického potenciálu zamestnancov.
- Nedostatočné finančné ohodnotenie práce
učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne
výsledky na medzinárodných a
celoslovenských súťažiach, na verejných
podujatiach školy a pod. z dôvodu
obmedzeného rozpočtu školy.

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

- Získavanie finančných prostriedkov
z existujúcich fondov a grantov,
od sponzorov.
- Hľadanie nových možností rozšírenia
kapacity školy na vyučovanie
v nových priestoroch – projekt Uránová.
- Zvýšenie rozpočtu školy zriaďovateľom.
- Modernizácia a doplnenie zariadenia školy.
- Revitalizácia nástrojového vybavenia
školy.
- Tvorba zmysluplných umeleckých
projektov so zapojením všetkých odborov.
- Participácia školy na umeleckých
projektoch iných inštitúcii.
- Presadzovanie uspokojovania potrieb a
želaní potenciálnych žiakov a ich rodičov.

- Pretrvávajúce priestorové problémy, kvôli
ktorým ZUŠ nemôže plnohodnotne
realizovať svoj programový zámer.
- Nedostatok možností finančne ohodnotiť
výnimočné úspechy a nadštandardné aktivity
zamestnancov.
- Nízke rozpočty pre ZUŠ a ohrozujúci stav
znižovania rozpočtov.
- Vysoký záujem potenciálnych žiakov,
ktorý ale z nedostatku tried škola nedokáže
pokryť v plnej miere.

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Každoročné úspešné prijatie žiakov na ďalšie štúdium umeleckého zamerania poukazuje
na kvalitný a širokospektrálny záber výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy, ktorý
nadväzuje na súčasné trendy a možné profesijné uplatnenie žiakov.
Žiaci prijatí na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí
(meno žiaka, názov školy):
1. Dária Skalická, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Bratislava,
pedagóg: Mgr.art. S. Sekelová
2. Karin Boriová, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Bratislava,
pedagóg: Mgr.art. S. Sekelová
3. Maximilán Tichý, Cirkevné konzervatórium Bratislava,
pedagóg: G. Badlíková
4. Andrea Marčeková, Cirkevné konzervatórium Bratislava,
pedagóg: Mgr. F. Ďuriač
5. Viliam Kraic, Cirkevné konzervatórium Bratislava,
pedagóg: Mgr. T. Feledi
6. Anna Bicáková, Konzervatórium Bratislava,
pedagóg: Mgr. Z. Vaculová
7. Veronika Cagáňová, Konzervatórium Bratislava (mimoriadna žiačka)
pedagóg: M. Želiarová
Žiaci prijatí na vysoké školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí
(meno žiaka, názov školy):
1. Júlia Noemi Kollárová, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Krajinná a záhradná
architekúra, pedagóg: MgA. N. Raková
2. Miroslava Bullová, VŠVU Bratislava,
pedagóg: akad. mal. D. Nágel
3. Adam Trup, STU Bratislava,
pedagóg: akad. mal. D. Nágel
XI.

Ďalšie informácie o škole

1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Vytváranie prijateľných pracovných a psycho-hygienických podmienok patrí k dôležitým
bodom vedenia školy. V sledovanom školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná kontrola
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
2. Spolupráca školy
2.1.

Spolupráca s rodičmi detí.

Koncepčný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu
ZUŠ Exnárova vychádzajú z potrieb a požiadaviek širokej verejnosti: žiakov, rodičov,
vzdelávacích a iných organizácií. Spolupráca ZUŠ Exnárova s rodičmi, Radou rodičov
a žiakmi bola a je veľmi efektívna a motivačná. Záujmy rodičov zastrešuje Združenie rodičov

pri Základnej umeleckej škole reprezentovaný Výborom ZRŠ, volený Plenárnou schôdzou
ZRŠ.
Rodičia sú informovaní o všetkých podujatiach školy, podporujú podujatia svojou
účasťou, zapájajú sa do podujatí (napr. Rodinný koncert), vo veľkej miere sa podieľajú
na doprave našich žiakov a pedagógov na súťaže a koncertné vystúpenia mimo Bratislavy.
Nezanedbateľná je aj podpora zo strany rodičov pri získavaní adekvátnych priestorov
pre našu ZUŠ. Pravidelne sa zúčastňovali na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Alebo
nás propagovali v médiách, kde uverejňovali svoje články k danej problematike (p. Kürth).

2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi
združeniami, nadáciami).
• Vedenie školy spolupracuje so ZO OZ ohľadom pracovných podmienok
zamestnancov (Kolektívna zmluva ZUŠ);
• Ľudia ľuďom, n. o. - mediálna podpora podujatí;
• Združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole o. z., zabezpečuje proces viac
zdrojového financovania podujatí, materiálneho vybavenia školy a pod. V rámci
rodičovských aktívov a Plenárnej schôdze Rodičov pri ZUŠ sú rodičia informovaní o
aktivitách školy, smerovaní školy a plánoch školy, o priestorových podmienkach
školy
a pod.;
• ZUŠ Exnárova 6 je členom Asociácie základných umeleckých škôl SR.
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom
Škola sa stala vyhľadávaným partnerom pre účinkovanie na podujatiach pre rôzne významné
inštitúcie: Magistrát hl. Mesta Bratislavy, MČ Ružinov, MČ Podunajské Biskupice,
Bulharský kultúrny inštitút, Rakúske kultúrne fórum, Univerzitná knižnica, Mestská knižnica
(odd. pre deti a mládež), Galéria mesta Bratislava. Škola sa podieľa na rozvoji kultúrneho
života, zabezpečuje plnohodnotný kultúrny program na podujatiach spomenutých organizácií.
Iná spolupráca

2.4.

• Z poverenia Obvodného úradu – odboru školstva organizuje ZUŠ Exnárova 6 úspešne
krajské kolo celoslovenskej speváckej súťaže „Slávik Slovenska“. V uplynulom šk.
roku 2017/2018 naša škola organizovala aj obvodné kolo.
• ZUŠ Exnárova 6 rozvíja aj medzinárodné aktivity (služby impulzných centier)
a partnerské vzťahy s inými školami (ZUŠ Šaľa, ZUŠ Nové Zámky, ZUŠ Šamorín,
ZUŠ Modra, ZUŠ Zurdorf, ZUŠ Hainburg) formou výmenných koncertov žiakov
a pedagógov v rámci seminárov zameraných na obohatenie pedagogických metód.
• Škola venuje pozornosť aj seniorom, participuje na podujatiach pre Domovy
dôchodcov, úzko spolupracuje s Jednotou dôchodcov na Slovensku;
• Hudobný projekt VIRTUOSO;
• Naša hudba našim deťom – ZUŠ Exnárova 6 je odborným garantom hudobného
projektu;
• Orchester Bratislavských ZUŠ;
• Krajina muzikantov;
• Ministerstvo kultúry, NKÚ;

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Celé Slovensko číta deťom;
International festival of Experimental music (IFEM)
RTVS
Hudobné centrum;
DK Ružinov: organizovanie kultúrnych podujatí na úrovni mestskej časti, poskytnutie
priestorov na koncerty a výstavy školy;
Ružinovská televízia, Ružinovské echo: mediálna podpora, propagácia podujatí školy;
Projekt „New Music for Kids and Teens“ naplno rozbehla Medzinárodná spoločnosť
pre súčasnú hudbu a jej slovenská sekcia. Výnimočný 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. Projekt sa teší mimoriadnej domácej i medzinárodnej podpore.
Spolupráca s Pedagogickou fakultou UK a VŠVU pri príprave študentov v oblasti
pedagogickej a odbornej praxe v hudobnom a výtvarnom odbore;
Propagácia školy v médiách (televízia Markíza, RTVS, RTV, JOJ a i.).

O úspešnosti školy svedčí každoročne narastajúci počet záujemcov o štúdium.
Najúspešnejší žiaci pokračujú na umeleckých školách s umeleckým a pedagogickým
zameraním, venujú sa profesionálnej umeleckej kariére alebo pedagogickej činnosti. Škola
úspešne rozvíja a podporuje novovzniknuté ako aj tradičné školské komorné telesá. Veľkú
zásluhu na úspešnosti školy majú vysoko kvalifikovaní pedagógovia. Mnohí z nich sa venujú
profesionálnej umeleckej činnosti, čo je tiež veľkou motiváciou pre ich žiakov. Neúnavne a
trpezlivo objavujú a rozvíjajú nadanie žiakov, formujú a usmerňujú ich hodnotovú orientáciu
a v neposlednom rade ich učia vnímať umenie ako pretrvávajúcu hodnotu.
Škola výrazne propaguje slovenskú hudobnú tvorbu s cieľom upevňovať a prehlbovať
vzťah mladej generácie ku kultúrnemu dedičstvu Slovenska práve prostredníctvom umenia.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2017/2018 bola prerokovaná v pedagogickej rade ZUŠ dňa 03.09.2018
Rada ZUŠ prerokovala dňa 25.09.2018 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 a odporúča riaditeľovi ZUŠ predložiť ju
zriaďovateľovi na schválenie.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava
I. Základné informácie o škole
a) Identifikačné 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, skola@zussklenarova.sk
b) Vedúci zamestnanci školy
Meno riaditeľa: Mgr. Erika Fáberová
Volebné obdobie: od 1. 7. 2014 – do 30.6.2019
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
Mgr. art. Jana Šantavá, štatutárny zástupca riaditeľky
Mgr. Lena Lešková, zástupca riaditeľa
c) Údaje o rade školy
Členovia RŠ ZUŠ Ľudovíta Rajtera:
1. Ing. Pavel Gertler – za rodičov, predseda
2. PhDr. Alžbeta Rajterová – za zriaďovateľa
3. Ing. Jarmila Tvrdá – za zriaďovateľa
4. Ing. Erika Pisarčíková – za zriaďovateľa
5. Mgr. Martina Fondrková – za zriaďovateľa
6. JUDr. Magdaléna Gáliková – 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. Alžbeta Šišuláková – za nepedagogických zamestnancov
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
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. 2016/2017
2. Školský vzdelávací program
3. Návrh rozpočtu školy na roky 2018 - 2020
4. Plán práce školy na školský rok 2017/2018
5. Pedagogicko-organizačné zmeny v školskom roku 2017/2018
6. Správa o hospodárení k 31.12.20
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy
Umelecká rada zasadala: 6. 9., 8. 11., 6. 12., 10. 1., 14. 2., 11. 4., 13. 6.

Umelecká rada preberala riešenie aktuálnych tém a problémov, prípravu plánu práce školy,
prípravu Školského vzdelávacieho programu, hodnotenie práce jednotlivých predmetových
komisií, informovanie vedenia školy o skutočnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím
procesom a inými otázkami, informovanie riaditeľkou školy o zásadných skutočnostiach
týkajúcich sa existencie a umeleckého smerovania školy.
Pedagogická rada zasadala: 13. 9., 15. 11., 17. 1., 18. 4. a 20. 6.
Pedagogická rada na svojich zasadnutiach schvaľovala Plán práce školy, ŠkVP pre daný
ročník, Plán kontinuálneho vzdelávania a Štruktúru kariérových pozícií. Prerokovala tiež
klasifikáciu a hodnotenie žiakov. Po každom zasadnutí prijala uznesenia, potrebné opatrenia
a priebežne reagovala na vzniknuté otázky, či problémy.
Predmetové komisie zasadali: 7. - 10. 11., 9 - 12. 1., 26. - 28. 3. a 11.- 14. 6.
Predmetové komisie participovali na rozhodovacej, výkonnej a kontrolnej činnosti vedenia
školy, prijímali vlastné opatrenia, organizovali vlastné činnosti a realizovali kompetencie
zverené vedením školy. Vypracovali svoj plán činnosti s primeraným množstvom úloh. Boli
garantom odbornej úrovne v príslušnom študijnom zameraní. Na svojich zasadnutiach sa
zaoberali tvorbou ŠkVP, riešením problémov v jednotlivých triedach,
prípravou
a plánovaním verejných podujatí, účasťou žiakov na súťažiach, prehliadkach a výstavách,
tvorili dramaturgiu prehrávok jednotlivých ročníkov, zaoberali sa vzdelávaním a odborným
rastom pedagógov.
II. Údaje o žiakoch školy
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch
Údaje o počte žiakov k 30. 06. 2018
z toho žiakov v jednotlivých

Skupinová forma
vyučovania

Počet
žiakov
spolu
/stĺ.
8+9/

2

3

4

5

6

7

8

9

10

70

274

26

455

0

825

455

356

811

Hudobný
Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

Individuálna
forma vyučovania

ZUŠ Ľudovíta Rajtera

Literárnodramatický

1

Výtvarný

ZUŠ

Počet
žiakov
spolu
/stĺpce 26/

Tanečný

odboroch

Údaje o počte žiakov k
30.06.2018 /žiak je len raz
započítaný/

Údaje o počte absolventov k 30. 06. 2018
ZUŠ

z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Počet
žiakov
spolu

Údaje o počte absolventov
k 30 .6. 2018 absolvent je
len raz započítaný/

Literárnodramatický

Individuálna
forma vyučovania

Skupinová forma
vyučovania

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

10

0

25

0

37

25

12

37

Hudobný
Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

Výtvarný

ZUŠ Ľudovíta Rajtera

Tanečný
1

Počet
žiakov
spolu /stĺ.
8+9/

/stĺpce 2-6/

Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2018
z toho žiakov v jednotlivých

Literárnodramatický

Individuálna
forma vyučovania

Skupinová forma
vyučovania

Počet
žiakov
spolu
/stĺ.
8+9/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ZUŠ Ľudovíta Rajtera

29

50

14

91

0

184

90

91

181

ZUŠ

Hudobný
Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

Výtvarný

Počet
žiakov
spolu
/stĺpce 26/

Tanečný

odboroch

Údaje o počte nových
žiakov k 15.9.2018 /je len
raz započítaný/

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy
ZUŠ
ZUŠ Ľudovíta Rajtera

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický počet

Prep.počet

Fyzický počet

Prep. počet

49

40,6

8

6,1

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Kariérový stupeň:
a/ začínajúci pedagogický zamestnanec – 0
b/ samostatný pedagogický zamestnanec – 29
c/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou – 18

PaedDr. Andrea Adamcová, DiS. art., PaedDr. Gabriela Balažovičová, Mgr. Dobromila
Baloghová, Mgr. art. Jana Bernátová, Mgr. art. Yvona Čižmárová, Mgr. Erika Fáberová,
PaedDr. Radoslava Füllerová, Mgr. Helena Kopsová, Mgr. art. Alena Lakatošová, Mgr. Lena
Lešková, Hilda Mixtajová, DiS.art., Mgr. art. Jana Šantavá, Mgr. Mária Šikulová, DiS. art.,
Eleonóra Špotáková, Anna Štrbková, DiS. art., PaedDr. Angela Vargicová, Mgr. Sylvia
Viskupová, PaedDr. Milan Zahradník
d/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou – 2
Mgr. art. Katarína Kleinová, ArtD., Mgr. art. Lívia Kožušková, ArtD.
Kariérové pozície:
a/ pedagogický zamestnanec špecialista triedny učiteľ: 45
Predsedovia predmetových komisií: 6
Anna Štrbková, Dis.art. - oddelenie klávesových nástrojov
PaedDr. Andrea Adamcová – oddelenie dychových a bicích nástrojov
Mgr. Renáta Klempárová - oddelenie strunových nástrojov PaedDr. Angela Vargicová –
spevácke oddelenie a oddelenie hudobno-teoretických predmetov
Mgr. art. Yvona Čižmárová – tanečné a literárno-dramatické oddelenie
PaedDr. Radoslava Füllerová – výtvarné oddelenie
b/ vedúci pedagogický zamestnanec: 3
štatutárny zástupca školy - riaditeľka školy: Mgr. Erika Fáberová
štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. art. Jana Šantavá
zástupca riaditeľa: Mgr. Lena Lešková
Školský rok 2017/2018 bol zabezpečený hore uvedeným počtom pedagógov.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ
Forma vzdelávania

Počet
Vzdelávanie
vzdelávaných ukončilo

Vzdelávanie
trvá

Vzdelávanie
začalo

Adaptačné

0

0

0

0

Aktualizačné

6

6

0

0

Špecializačné inovačné

0

0

0

0

Špecializačné kvalifikačné

0

0

0

0

Vzdelávanie. vedúcich
pedagogických
zamestnancov

2

1

1

0

Vedenie ZUŠ umožnilo pedagógom vzdelávať sa formou kontinuálneho vzdelávania
(aktualizačné). Riaditeľka školy navštevovala funkčné inovačné vzdelávanie. Štatutárna

zástupkyňa riaditeľky ukončila funkčné vzdelávanie. Riaditeľka pravidelne informuje
o možnostiach získania kreditov formou kontinuálneho vzdelávania a v uplynulom školskom
roku vyplácala kreditový príplatok vo výške 12 % tarifného platu u 9 pedagogických
zamestnancov, 6 % tarifného platu u jedného pedagogického zamestnanca.
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ 2017/2018
Na podujatí Stretnutie s talentovanou mládežou boli ocenení žiaci Viktória Ralbovská,
cimbal , z triedy H. Ugorovej a Teo Gertler, husle, z triedy R. Klempárovej. Žiakom
primátor Ivo Nesrovnal prejavil obdiv k dosahovaným výsledkom a úspechom, poďakoval im
za vynikajúcu reprezentáciu mesta. Pedagógovia žiakov obdržali Čestné uznania za výborné
výsledky dosahované s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu.
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na domácich a celoštátnych alebo medzinárodných
podujatiach
Pedagóg VO Dobromila Baloghová - členka výboru AUHS za výtvarnú sekciu,
ambasádorka aktivistov Slovenský ochranný snem, členka Grémia SOZA, členka
SZOPK, členka spolku horolezcov JAMES, členka Združenia osamelých pesničkárov,
lektorka animovaného filmu na prázdninových dielňach Hudba a film, Vyhne SR.
Vlastná koncertná činnosť – v SR a ČR - individuálna i v rámci združenia Trojka Z.
Homolovej, festivaly – Lodenica, SR, Strážice, Valašský špalíček, Praha, CZ. Účasť na
Medzinárodnom festivale poézie Ars poetica – spolu s hud. zoskupením Nitky, CZ. Koncert
V4 v RTVS, Folkforum live – priamy prenos koncertu.
Členka poroty výtvarných súťaží Mudrochova paleta a Maľujeme chutne (SR).
Pedagóg VO Lívia Kožušková – vedenie tvorivej dielne pre deti Autorská kniha (pre OZ
a vyd. Ars poetica), grafická úprava vizuálu e-kníh (Gloria, myška zo sídliska a Riekanky),
ilustrácie a grafický dizajn knihy Martina Solotruka Metafyzická domácnosť
Dialógy – kol. výstava SR a Francúzsko – účasť a vizuál propagačných materiálov, Poetica –
zhotovenie vizuálu festivalu knižného vydavateľstva, grafické úpravy 2 knižných publikácií,
absolvent semináru Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa
Pedagóg VO Lucia Fabiánová – členka Keramického združenia Slovenska a Spolku
výtvarníkov Slovenska, spoluzakladateľka OZ Hommage a'PS, príprava a účasť na výstave
H a PS na Devínskom hrade, reinštalácia expozície 6.
Bienále celoslovenskej prehliadky dizajnérskej tvorby Forma Komárno – poskytnutie
exponátov do zbierky keramiky a porcelánu Slovenského múzea dizajnu.
Pedagóg VO Radoslava Füllerová – členka výtvarnej sekcie AUHS, členka poroty
Maľujeme chutne (SR), absolvent seminára Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa
Pedagóg VO Michal Huba – člen OZ POdšíp, fotografia na knižnom obale D. Tatrka – Sám
proti noci, Artfórum 2017, súbor fotografií v časopise Vlna, účasť na výstave mladých
umelcov krajín V4.

Pedagóg VO Lena Lešková – členka Umeleckej besedy slovenskej, členka medzinárodnej
organizácie umelcov ICCA Tokyo, Japonsko, Painting group exhibition/september 2017 –
Meiner Gallery, London, Lapua river, videopresentation – Center of Culture and Art, Lapua,
Fínsko, absolvent seminára Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa
Pedagóg tanca Yvona Čižmárová - pedagóg a choreograf TŠ SAHRA, navštevovala
pravidelné hodiny klasického tanca a pilates v TD Bralen, organizovala celovečerné
vystúpenie Sahra Show, absolvent odborného seminára na tému Svalové reťazce, Trnava.
Pedagóg tanca Alexandra Slučiková - vyučovanie v ZUŠ Exnárova (vedúca TO), návšteva
pravidelných hodín klasického tanca v TD Bralen.
Pedagóg Literárno-dramatického odboru Michaela Čobejová aktívne pôsobí ako herečka,
scenáristka a producentka.
Pedagóg Literárno-dramatického odboru Martina Michalcová – pedagóg na Konzervatóriu
v Bratislave, RTVS – vedie detskú rozhlasovú družinu.
Pedagóg spevu Angela Vargicová - členka porôt v súťažiach tradičnej ľudovej hudby
v sólovom speve, v hre inštrumentalistov – sólistov, speváckych skupín a ľud. hudieb,
sporadicky členka porôt na regionálnych, krajských a celoštátnych súťažiach (Papradno,
Zavar, Malacky, Meder, Akademická Nitra, Habovka),
stálou členkou poroty
v republikovom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska a v súťaži usporiadanej RTVS –
Cena Janky Gurovej.
Pedagóg HN Vladimír Zajíc pôsobí ako umelecký vedúci a dirigent Speváckeho zboru
Jána Pavla II.
Pedagógovia PK klávesové nástroje – účasť na tvorivých dielňach a seminároch: EPTA
2018 – E. Špotáková, R. Pallayová a A. Hallonová, Kurzy Klubu MC pri JAMU v Brne –
Mgr. art. A. Laktošová, Členky AUHS - R. Pallayová, E. Špotáková a G. Vagačová, predseda
OZ Asociácia náročného diváka - A. Hallonová.
Pedagógovia strunového oddelenia – Workshop Pavla Steidla na VŠMU v Bratislave – Ľ.
Poliak, Majstrovské kurzy Midori Goto a A. Soumm – S. Viskupová, M. Bokorová a R.
Klempárová, H. Ugorová – pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave.
Pedagógovia dychového oddelenia - Interpretačný seminár Hansgeorga Schmeisera na
Konzervatóriu v Bratislave, H. Kopsová – pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave,
Akreditované vzdelávanie Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh (Program ALF) –
A. Adamcová, Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa – A. Adamcová a I. Jašková.
IV. Aktivity školy
Názov aktivity školy
počet

Počet
účastníkov

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

Triedne koncerty v KS
ZUŠ S5 a S2 - 53

Triedne aktivity TO
a LDO – karneval
(Fašiangy v TO a LDO)
a otvorené hodiny vo
všetkých triedach - 5

639

-

vystupovanie žiaka s naštudovanou skladbou,
choreografiou, súčasť výchovnovzdelávacieho procesu, dôležitá príprava na
verejné vystupovanie, otvorené hodiny ako
možnosť pre rodičov získať informácie
o študijnom programe a výsledkoch práce,
karneval ako forma prezentácie a spoločného
zážitku žiakov

koncerty bez predchádzajúceho výberu žiakov,
možnosť vystúpiť pre každého žiaka,
predstavenie sa žiakov z rôznych tried,
vzájomné počúvanie a hodnotenie, nadnesenie
zaujímavých tém, napr. venovaný Svetovému
dňu hlasov
" Malí hrajú veľkých" – koncert s diel
gitarových klasikov PK strunové nástroje
Hudobný časostroj - prehrávka 2. a 3.
ročníkov 1. časti, PK dychové nástroje
Prehrávka žiakov PK strunové nástroje
Skladby našich susedov - koncertná prehrávka
žiakov PK dychové nástroje
Prehrávky žiakov PK klávesové nástroje
sledovanie dosahovanej úrovne v jednotlivých
ročníkoch štúdia
umocňovanie záujmu o štúdium spoločnými
aktivitami a na spoločne zadané témy

120

Interné koncerty v KS
ZUŠ - 12

194

-

Prehrávky žiakov
jednotlivých oddelení
(koncertné prehr.) v KS
ZUŠ - 7

135

-

Medzitriedne koncerty v
KS ZUŠ S5 a S2 - 6

134

-

zoskupenie žiakov rôznych tried – vzájomné
obohatenie a rozšírenie obzorov
spoločné zdieľanie radosti z tvorby
posilnenie návykov súvisiacich s verejným
vystupovaním
zvýšenie motivácie

Koncerty a výstavy PŠ 3

62

-

Verejné koncerty školy 6

136

-

Zahraničné koncerty,
výstavy - 4

10

-

Deň otvorených dverí - 6
(podujatí /deň)

113

-

priblíženie hudby najmenším žiakom,
Mikulášsky koncert– koncert pre žiakov PHV
Pódium patrí opäť nám – záverečný koncert
žiakov PHV, 2 koncerty
prierez študijných predmetov v ZUŠ
predstavenie výtvarných činností,
animovaných filmov
sprístupnenie výtvarných prác žiakov ZUŠ –
výstava vo vestibule na S2
koncerty zamerané na rôzne príležitosti,
Portréty – koncert hudby 20. a 21. storočia, "
Fánky - fašiangový verejný koncert,
Clair de Lune - koncert pri príležitosti 100.
výročia od úmrtia skladateľa Claude
Debussyho
Hráme s noblesou, koncert tancov
Verejný koncert venovaný "Svetovému dňu
umenia "
Verejný koncert venovaný "Sviatku hudby "
Tlieskame vám - 1. ročník medzinárodnej
prehliadky talentovaných detí
Vianočný a Novoročný koncert - Teo Gertler
v Budapešti
Gala koncert Praha Čakovice
Koncert - V. Janárčeková : Orlando Tango
(účinkovali žiaci ZUŠ), Bamberg, Nemecko;
SLAVNOSTNÍ KONCERT
MOZARTOVÝCH DĚTÍ ke 100. výročí
vzniku Československé republiky , Brno,
účinkoval žiak Teo Gertler;
DEŇ DETÍ v ZUŠ: Podujatia pre širokú
verejnosť, s cieľom propagovať školu a
vzbudiť záujem o štúdium na ZUŠ, 2 koncerty
v ZUŠ pre MŠ a ZŠ a ( 25.5.- 15.6.prebehli 3
koncerty v MŠ kde účinkovalo 39 žiakov,
Koncert a vystúpenie žiakov TO a LDO v
záhrade na Sklenárovej 2, žiaci a pedagógovia
VO výstava prác , tvorivé dielne :Tekuté
masy, maľovanie vtáčích búdok, otvorené
hodiny, animovaný film....

Vianočné podujatia – 8

156

-

-

Vystúpenia pre penzióny
a domovy dôchodcov
(Ružinovský dom
seniorov, Sklenárova, SČK
Miletičova, Jednota
dôchodcov, Zväz invalidov
- 14

103

Vianočné tradície na Ondreja (Seniorville
Jabloňové, žiaci V. Argunova a M. Borovský,
husle)
Mikulášsky koncert v ZUŠ
Vianoce v Bratislave – Ľudovienka, žiaci TO,
org. BKIS, Hlavné námestie
Z rozprávky do rozprávky – Vianočný koncert
v Zrkadlovej sieni PP
Vianočný príbeh – Seniorville Jabloňové, žiaci
HO
Vianočný a Novoročný koncert Tea Gertlera
v Budapešti/Virtuózok /V4, Maďarský
rozhlasový orchester, dir. Kovács János,
Vianočný koncert pre Nemocnicu Ružinov
(Psychiatrická klinika)
Adventný koncert pre Klub SF
Adventný koncert -Saleziáni don Bosca
- sprostredkovanie umeleckého zážitku
najstarším občanom
- výchova žiakov k úcte a láske k starším
- prezentácia žiakov v inom ako koncertnom
priestore – flexibilita na dané podmienky
- vystúpenia v rámci podujatí Jubilanti, Deň
matiek, MDŽ, Fašiangy, Vianoce, Mesiac úcty
k starším, Majáles a iné
-

Tanečné vystúpenia pre
penzióny a domovy
dôchodcov a iné
podujatia pre seniorov 4

38

vystúpenie pre DD na Kramároch (spolu
s Ľudovienkou), vystúpenie v DD na
Sklenárovej v rámci ZUŠ OPEN, vystúpenie
pre Klub SF – Fašiangový koncert (spolu so
spevákmi a Ľudovienkou), Fašiangová zábava
pre Staromešťanov (Hotel Carlton),

Vlastné aktivity
Tlieskame vám! – 1. ročník Medzinárodnej prehliadky mimoriadne talentovaných detí –
autor projektu Erika Fáberová, škola organizátorom prvého ročníka, Zrkadlová sieň
primaciálneho paláca, účinkovanie – Teo Gertler, husle, SR, Ryan Martin Bradshaw, klavír,
SR, Nikola Adamcová, violončelo, SR a Oľga Marenko, Ruská federácia.
VIVAT MUZIČKA – štvrtý ročník vlastného projektu školy na podporu povzbudenia a
motivácie mladších žiakov (do 10 rokov) v štúdiu v ZUŠ a umožnenia koncertovať
v reprezentatívnych priestoroch mestských koncertných sál.

DOD školy - aktivity v Deň detí – 1. júna, koncerty pre MŠ a ZŠ, prezentácia VO –
premietanie animovaných filmov, prehliadka absolventskej výstavy, program v záhrade školy
– bubnovačka, vystúpenie LDO, TO, spievanky, v populárnom tóne, kapela a vyučovanie
a aktivity VO v záhrade – vypaľovanie keramiky v drevopeci, spoločná tvorba výtvarnej
práce, prístup verejnosti a záujemcom o štúdium.
Benefícia na počesť vynájdenia kontaktnej šošovky – Hudba spája/Music Connects organizácia a zabezpečenie podujatia v réžii ZUŠ za účasti ZUŠ Aladára Tótha v Budapešti
a ZUŠ Ignáca Paderewského z Cieszynie. Uskutočnil sa podpis o spolupráci medzi
partnerskou školou v Bratislave a v Budapešti, viď. pokračujúce projekty.
Chceme vedieť viac – vlastný projekt súťaže žiakov v predmete hudobná náuka.
Absolventské recitály a koncerty skupín výnimočných absolventov – vytvorenie vlastného
projektu prezentovania výnimočných absolventov školy na osobitých podujatiach, ktorých
úroveň často prekračuje rámec vyučovania v ZUŠ – Absolventský recitál Eleny Jenčovej a jej
hostí, spev – Pieseň vzlieta k bránam raja, Absolventský recitál Márie Volaříkovej a jej hostí,
klavír, Absolventský koncert žiačok triedy Ivety Jaškovej, Absolventský koncert speváckej
triedy Angely Vargicovej, spev, výstava absolventiek ŠPD VO v Art Company WBA
Holding s názvom Čo v mape to na tanieri.
Medziodborová spolupráca – podpora vzájomnej spolupráce a prienikov jednotlivých
druhov umenia a práce odborov školy - Z rozprávky do rozprávky – Vianočný koncert školy,
DOD školy, Koncert venovaný Dňu učiteľov a významnému pedagógovi školy Akad.
maliarke Magdaléne Lehotskej (bývalej dlhoročnej pedagogičky školy), Jarné melódie –
koncert (spolupráca HO s TO), Hráme s noblesou – koncert (spolupráca HO, To a LDO).
Bratislavské mestské dni – prezentácia všetkých odborov školy na báze spolupráce
a prienikov, Vivat muzička – koncert najmenších v Zrkadlovej sieni PP, Párty – predstavenie
žiakov LDO, textilná kulisa VO.
Návšteva kultúrnych inštitúcií a predstavení žiakmi s rodičmi a pedagógmi (iniciovanie)
Návšteva SND, SF, Slovenskej galérie, Múzea mesta Bratislavy a ďalších.
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Názov aktivity školy
Koncerty Ľudovej
hudby Ľudovienka - 6

Počet
účastníkov
18

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie
žiakov
-

Dúbravské hody
DK Lamač - vystúpenie ĽH Ľudovienka,
Koncert ĽH Ľudovienka v Univerzitnej
knižnici Bratislava
Vianoce v Bratislave - Hlavné námestie
Spoluúčinkovanie – Farnosť Bratislava Dúbravka
Stavanie mája v Dúbravke

Koncerty pre KLUB SF
2

42

Osobnosť Bratislavy

1

ZUŠ v spolupráci
s Magistrátom hl. mesta
SR Bratislava, MČ
Staré Mesto a MČ
Ružinov- 8

105

Adventný koncert pre Klub Slovenskej
filharmónie (viď. Vianočné podujatia) a
Fašiangový koncert pre Klub
SF, Stredisko kultúry Nové mesto,
Vajnorská ul. (žiaci HO, TO)
- účinkovanie žiačky V. Rehákovej na
slávnostnom podujatí v Zrkadlovej sieni
PP
Bratislavské mestské dni - DOD samosprávy
mesta, Koncert HO v Zrkadlovej sieni PP,
Koncert na pódiu Námestie detí - prezentácia
činností a propagácia školy - Ľudovienka a
tanečné vystúpenie žiačok TO,
-

VO – tvorivé výtvarné dielne v stánku na
Hlavnom námestí – vedenie tvorivých dielní
a propagácia školy
Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy Mladé pódium s laureátmi medzinárodných
súťaží (Teo Gertler, husle a Nikola Adamcová,
violončelo)
Koncert pre Múzeum kultúry Maďarov,
Žižkova ul. Bratislava Teo Gertler, husle
Jarný koncert pre seniorov/Ozveny storočia
1918 - 2018 - diela P. Zelenaya, speváčky triedy
A. Vargicovej
Festival vodníkov – žiačky TO
Poznáme kde bývame? - koncert pre MČ
Ružinov – Spoločenský dom Nivy, žiaci HO
Galakoncert R. Rikkona so žiakmi ZUŠ,
speváci

Vystúpenie žiakov HO
na festivaloch
a prehliadkach – 6

21

-

-

-

-

Absolventské podujatia
-8

61

-

-

-

11. Festival poľskej hudby – Györ, HU (T.
Michalíková, klavír)
XII. roč. Festivalu E. Suchoňa, Pezinok (T.
Michalíková a T. Turner – laureáti
celoslovenského festivalufestivalu),
účinkovanie na koncerte laureátov
Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej
hry na cimbale žiakov ZUŠ (viď. súťaže
a prehliadky), V. Ralbovská
Dni starej hudby – tvorivé dielne žiakov
ZUŠ a koncert v rámci medzinárodného
festivalu, vybraní žiaci
Prehliadka v hre na keyboarde, ZUŠ
Hálkova
2 koncerty žiačky N. Adamcovej
s Trenčianskym komorným orchestrom
v Trenčíne a v Orechovom – Farský kostol
sv. Štefana Uhorského (sólo i sólo
s orchestrom)
Hudba vzlieta k bránam raja – abs. Recitál
E. Jenčovej, spev a jej hostí (Zichyho palác)
Absolvenstký koncert žiakov flautovej triedy
I. Jaškovej
I. Absolventský koncert/ZUŠ
II. Absolventský koncert /Zichyho palác
Absolventský recitál žiačky Márie
Volaříkovej, klavír a jej hostí/Mirbachov
palác
Absolventský koncert žiakov speváckej
triedy A. Vargicovej
Vernisáž absolventských prác žiakov VO vo
vestibule školy na S2 (trvanie od 1. 6 – 286.)
Čo v mape to na tanieri – výstava
absolventov VO (Art Company, WBA
Holding, Palisády), finisáž 27. 6.

Vystúpenia mimoriadne Teo gertler, husle
nadaného žiaka HO
v programových
cykloch - 9

-

-

-

Vystúpenie žiakov HO
na vernisážach, krstoch
publikácií - 5

26

-

-

-

Vystúpenie žiakov TO
na festivaloch – 2

15

-

Účasť VO, HO a TO na
benefičných podujatiach
- 2 (viď. pokračujúce
projekty)

41

-

-

Nedeľa u Albrechtovcov (Org. Albrecht
Fórum)
Tlieskame vám! (viď. vlastné aktivity a
projekty školy)
Benefičný koncert na pamiatku A. Srholca
(viď. podujatia pre seniorov)
Vianočný koncert z cyklu komornej hudby
na tému Z baroka do rokoka (Musica
aeterna)
Vianočný koncert Virtuózok/V4
a Novoročný koncert, sólo s Orchestrom
maďarského rozhlasu, dir. Kovács János
Hudobná akadémia SF – Talent v hudbe (2
koncerty)
Zázračné dieťa – zázračný dospelý – relácia
v priamom prenose MTV
Slávnostný koncert Mozartových detí k 100.
výročiu založenia Československej
republiky, KC Babylon Brno, Filharmonie
Brno – Symfonický orchester, dir. M. Lejava
Samostatný recitál na Slovenskej ambasáde
v Aténach, Grécko
Vystúpenie pre Kubánske veľvyslanectvo
Výtvarná súťaž Ľ. Štúr - J. Marti
Vernisáž výstavy pre Bulharské
veľvyslanectvo na Bratislavskom hrade (Teo
Gertler, husle)
Vernisáž výstavy medzinárodnej súťaže
Slovensko krajina v srdci Európy
(N. Adamcová violončelo)
Vystúpenie pre Slovenskú advokátsku
komoru, uvedenie knihy do života –
Advokátske komory na Slovensku v rokoch
1875 – 1947, N. Adamcová, violončelo
Koncert pre Univerzitnú knižnicu – verejná
prednáška o histórii Klarisiek (Ľudovienka)
Účasť na Pressburg dance festival (Open
stage)
Festival vodníkov (Staré Mesto)
Ples pre Staromešťanov (Staré Mesto), viď.
podujatia pre seniorov
Hudba spája/Music Connects - 21. výročie
benefície na počesť vynálezu kontaktnej
šošovky Ottom Wichterlem za účastí hostí
z družobných škôl z Maďarska a z Poľska
Benefícia na pamiatku A. Srholca (žiak HO
Teo Gertler)

Vystúpenie žiakov TO,
LDO na podujatiach
mimo ZUŠ – 8

65

-

Vystúpenie žiakov TO,
LDO a HO –
galaprogram – 1

101

-

Spoločný koncert TKEJ a ZUŠ (TO)
Kubánsky večer (spolupráca s HO)
Sahra Show – vystúpenie žiačok TO v rámci
programu súkromného štúdia tanca
Fašiangový koncert pre Klub SF (viď.
podujatia pre seniorov)
Hudobné návraty, Pódium troch generácií
(TO a HO súčasť programu)
VIVAT MUZIČKA (TO súčasť programu
HO)
Vystúpenie na vyhlásení výsledkov
celoslovenskej výtvarnej súťaže org.
Kubánskym veľvyslanectvom Ľ. Štúr – CH.
Martí (RTVS, vystúpenie spolu so žiakmi
HO)
Slávnosti vína (Uherské Hradište),
účinkovanie žiačky a pedagóga v programe
Ples pre Staromešťanov (vystúpenie TO,
organizátor Staré Mesto)
Festival vodníkov (TO žiačky, org. Staré
Mesto)
Vystúpenie na Akadémii Gymnázia L.
Novomeského (TO)
Farby v tanci ( DK Zrkadlový háj),
spoluúčinkovanie hostia z FS Cifra/Uherské
Hradište

Aktivity VO

Artalent

50 vystavujúcich

-

Hommage a'Peter
Strassner

Letná škola animovaného
filmu, Vyhne SR

Maľujeme chutne – účasť
v porote súťaže

Bratislavské mestské dni
(BMD)

4 býv. žiaci/2
ped.

-

lektorka D. Baloghová

-

D. Baloghová a R. Füllerová, súťaž
organizovaná Slovenskou
poľnohospodárskou a potravinovou
komorou

-

Tvorivé dielne na Námestí detí, výstava prác
žiakov

-

výzdoba priestorov školy a záhrady,
inštalácia žiakmi maľovaných vtáčích
búdok, komentovaná absolventská výstava
v priestoroch školy, premietanie
animovaných filmov z dielne žiakov VO,
vypaľovanie keramiky v drevopeci
v exteriéri školy, tvorivé aktivity VO počas
DOD

-

účasť žiačky s vlastnoručne zhotoveným
kostýmom (viď. súťaže)

-

Art Company, WBA Holding

-

viď. spolupráca naprieč odbormi

-

tvorba darčekových predmetov
výzdoba obidvoch budov školy
výtvarné podklady na pozvánky a plagáty
k vybraným podujatiam školy
fotodokumentácia vybraných podujatí školy

3 ped.

2 ped.

2 ped./5 žiaci

DOD školy
všetci
ped./záujemcovia
a poverení
z radov žiakov
VO

Bratislavské korunovačné
dni

Výstava žiakov absolventov ŠPD VO
„Čo v mape to na tanieri“

1

4 ž.

Tvorba textilnej kulisy

výstava bývalých žiakov a pedagógov školy
k 60. výročiu založenia školy (deinštalácia
10. 9. 2017)
výstava bývalých žiakov PS, organizátorka
Lucia Fabiánová/Strassnerová

Súťaže

Súťaže,
festivaly a súťažné
prehliadky

Meno žiaka

Výsledky súťaží

Viktória
Ralbovská

Zlaté pásmo

Hudobný odbor

Celoslovenská súťaž v
sólovej hre na cimbale
žiakov ZUŠ

ped. Herta Ugorová

Celoslovenský festival E.
Suchoňa XII. ročník

Tereza
Laureáti festivalu
Michalíková,
ped. Gabriela Vagačová, Mgr. Erika Fáberová
Tomáš Turner

Festival poľskej hudby ,
Gyӧr, Maďarsko

Tereza
Michalíková

Diplom za najbravúrnejšie prevedenie skladby,

Prešporský Paganini – 20.
ročník súťaže mladých
huslistov

Teo Gertler

1. miesto 1. kategória, Absolútny víťaz
Diplom za prípravu žiaka na 20. ročníku súťaže
Prešporský Paganini /ped. Renata Klempárová

Matej
Borovský
Valéria
Argunova
VIII. ročník súťaže žiakov Rebecca
ZUŠ "Dni Miloša
Leonette
Ruppeldta " v komornej hre Rigová
pre klavírne duá
v sólovom klasickom speve

ped. Gabriela Vagačová

2. miesto 1. kategória, ped. Marie Bokorová

2. miesto 2. kategória, ped. Marie Bokorová
Čestné uznanie
Ped. Mgr. art. Angela Vargicová

51. IFJÚ MUZSIKUSOK
FESZTIVÁLJA 2018.

Anna
Čináková

Zlaté pásmo

Tatiana
Volaříková a
Viliam
Zbyňovský,
klavír

Zlaté pásmo

ped. Ingrid Ginzeryová

ZONGORA NEVEZÉSI
LAP, 51. ročník festivalu
mladých hudobníkov Okresná klavírna súťaž
Zoltán Nagy
Schneiderova Trnava -18.
roč.celoslovenskej
interpretačnej súťaže
žiakov ZUŠ

ped. Ingrid Ginzeryová

Valéria
Argunova,
husle

Strieborné pásmo /ped. M. Bokorová Ocenenie za
najlepšiu interpretáciu skladby
J. B. Accolay – Koncert a mol

Matej
Borovský,
husle
Strieborné pásmo/ped. M. Bokorová

11. ročník medzinárodnej
súťaže mladých huslistov
„Gremieux“ Belgicko

Teo Gertler

22nd. International
Teo Gertler
Competition of Bohdan
Warchal in playing the bow
string instruments
TALENTY PRE
Valéria
EURÓPU, Dolný Kubín,
Argunova
SR
Matej
Borovský

2. miesto 2. kategória
ped. Renata Klempárová
1. miesto 1. kategória
Diplom za prípravu žiaka ped. Renata Klempárová

Čestné uznanie
ped. M. Bokorová
Čestné uznanie
ped. M. Bokorová

60. ročník Kocianovy
houslové soutěže, Ústí nad
Orlicí, CZ

2. miesto v 1. Kategórii
Špeciálna cena za interpretáciu povinnej skladby J.
Kociána

Teo Gertler

ped. Renata Klempárová
Malokarpatský slávik 2018, Hannah Mae
Brighton
Budmerice , SR

1.miesto v 3. kategórii

XIV. ročník speváckej
Ema
súťaže „Hľadá sa
Weissová
muzikálová hviezda“ , ZUŠ
Romana
Hálkova, Bratislava, SR
Čalfová

1.miesto v 4. kategórii

3.miesto v 3. kategórii

Martin
Mikula

3.miesto v 3. kategórii

Hannah Mae
Brighton

3.miesto v 4. kategórii
ped. Hilda Mixtajová

Slávik Slovenska 2018,
okresné kolo speváckej
súťaže, Bratislava, SR
Cimbalový Prešporok,
Bratislava

SÚŤAŽE
Výtvarný odbor
SmART ciTy Bratislava
2018, celomestská súťaž

Lima Elia
Prágerová

1. miesto

Viktória
Ralbovská

Strieborné pásmo

Počet
prác

ped. Mgr. art. Angela Vargicová

Ped. H. Ugorová

Výsledky súťaží/oboslanie prácami VO

3 práce

oboslaná

13 prác

oboslaná

IX. Medzinárodná súťaž
mladých talentov,
Hyderabad India

Pod morskou hladinou
2018 – celoslovenská
súťaž, Kežmarok, SR
5 prác
50. Internationaler
ZeichenwettbewerbSchwedt/Oder, BRD

13 prác

oboslaná

Monika Lužová, ped. R. Füllerová – Individuálna cena
za kolorovanú kresbu tušom

XX. ročník
neprofesionálnych filmov s
medzinárodnou účasťou
Rodinné video,
Liptovský Hrádok SR
XIV. Vianočná pohľadnica,
medzinárodná súťaž, Dolný
Kubín
Fifes 2018, Zagreb,
Chorvátsko, súťaž AF

4 filmy

oboslaná

10 prác

oboslaná

1
animovaný
oboslaná
film (AF)

ZLATÁ KLAPKA 2018 –
celoslovenská súťaž
v multimediálnej
tvorbe,Bratislava, SR,

Veronika Valentová – S perlami nie je reč, 1.miesto,
Lujza Michalková – Vójak, 1.miesto/ped.D.
Baloghová
3 AF

XIX. Bienále Vždy zelená,
vždy modrá – Toruň,
Poľsko
Cineama- krajské kolo
súťaže, Senec, SR

XII. roč. Maľovaná ZUŠka, celoslovenská súťaž, B.
Bystrica, SR

1

Benjamin Kovaľ – vystavená práca, ped. M.
Schniererová

5 filmov
súťažná
kolekcia
anim.
filmov

5 prác

H. Michalík -1. cena, L. Michalková -Vójak, 2. cena
Veronika Valentová – S perlami nie je reč, 3. cena
Max Kips – Na stole, ČU pre film Nočný hosť,
kolektív autorov, ped. D. Baloghová

oboslaná

Juniorfilm – súťažná
kolekcia animovaných
filmov,

Veronika Valentová – 1.miesto (v rámci ČR a SR) –
S perlami nie je reč, ped. D. Baloghová

Dvůr Králové n/L,ČR
46. MDVV Lidice 2018 –
medzinárodná súťaž

kolekcia
25 prác a 1
oboslaná
AF

Lidice, ČR
CINEAMA 201, súťažná
prehliadka amatérskej
filmovej tvorby,
celoslovenské kolo, Nitra,
SR
XXII. Bienále grafiky detí
a mládeže, medzinárodné
bienále

2

Veronika Valentová, ČU – film S perlami nie je reč,
Kolektív autorov ČU – film Nočný hosť/ped. D.
Baloghová

36

oboslaná

Toruň, Poľsko
Korunovačný sprievod,
súťažná prehliadka v rámci
festivalu, Bratislava SR

1

Natália Ožvátová, Cena za tvorbu kostýmu (spoločne
s Ing. arch. R. Venge), účasť na záverečnej prehliadke
na BH, jezuitský kostol

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy

Vyzývateľ na
predkladanie
projektu, resp.
vlastný projekt
školy/CVČ
Projekt medzinárodnej
prehliadky mimoriadne
talentovaných detí
v Bratislave

Názov projektu

Tlieskame vám! – 1.
ročník medzinárodnej
prehliadky, záštitu nad
podujatím prebral
primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal

Cieľ projektu a cieľová
skupina

Bratislava – centrum talentu!
- spolupôsobenie výnimočných
talentov tak, ako tomu bolo
v minulosti
- prezentácia vynikajúcich
výsledkov talentovaných detí
a inšpirácie v medzinárodnom
prepojení

Termín
začatia
realizácie a
ukončenia
realizácie

6. 10.

- účinkujúci: Teo Gertler SR,
husle, Ryan Martin Bradshaw SR
klavír, Nikola Adamcová SR,
violončelo a O. Marenko Ruská
federácia, flauta pikola
ZUŠ ako súčasť
projektu
(pokračovanie)

PORTRÉTY cyklus
koncertov
z tvorby skladateľov
20. a 21. storočia

propagovanie súčasnej hudby,
osvojovanie si kompozičného
jazyka súčasných skladateľov
žiakmi školy, odovzdávanie
a šírenie hudby prostredníctvom
podujatí

15. 11.

Projekt benefičných
O. Wichterle – prínos
podujatí na počesť
ľudstvu/Hudba
vynálezcu kontaktnej
spája/Music Connects
šošovky
O. Wichterleho – škola
ako súčasť projektu,
v súčasnosti hlavný
organizátor spolu
s Angelikou de Rossi

realizácia benefičného podujatia
za účasti osobností z Ústavu
polymérov SAV, Slovenskej
chemickej spoločnosti, hostí
z družobnej školy v Cieszynie
(PL) a z Budapešti
(HU)/podpísanie dohody o
spolupráci

september
2017 – apríl
2018 (14. 4.
koncert)

Deň otvorených dverí – Deň otvorených dverí:
vlastný projekt, 6.
1. Záhady záhrady
ročník projektu
2. mini Párty –
otvorenia sa školy
Poďte k nám!
verejnosti
3. DOD 3
4. DOD4
5. DOD5
6. DOD6
7. DOD7

predstavenie činností školy
verejnosti – otvorené
vyučovanie, uskutočnenie
vystúpení na pódiu v záhrade
školy – speváci, kapela,
tanečníci, bicisti, zážitkové
vypaľovanie keramiky
v drevopeci, aktivity VO
v záhrade školy
prehliadky školy – návšteva
vyučovania, priestorov školy,
premietanie animovaných filmov,
sprístupnená výstava
absolventských prác žiakov VO
spojená s odborným výkladom,
koncerty pre budúcich žiakov
školy – deti MŠ, žiaci ZŠ,

1.6. 2018

Zapojenie sa do
Bratislavské mestské
projektu Magistrátu
dni - DOD samosprávy
hlavného mesta SR
mesta
Bratislava Bratislavské
mestské dni

predstavenie školy verejnosti
21. – 22. 4.
a turistom, byť súčasťou veľkej
ponuky mesta a dokresľovať
obraz o umeleckých vzdelávacích
inštitúciách, ponuka prác VO do

súťaže smART ciTY 2018,
tvorivé dielne VO na Námestí
detí a vystúpenie tanečného
a hudobného odboru
v Zrkadlovej sieni a na Námestí
detí
Medzinárodný projekt
a ZUŠ ako súčasť
projektu – 23. ročník
medzinárodného
hudobného festivalu

Dni starej hudby –
festival starej
hudby/tvorivé dielne
pre žiakov ZUŠ

Tvorivé dielne žiakov HO pod
odborným lektorským vedením
(P. Zajíček/sláčikové nástroje, P.
Guľas/klavír/čembalo, R. Šebesta
dychové nástroje, J. Pastorková
spev a P. Spišský komorné
súbory, Dánsko), záverečný
koncert v Dvorane VŠMU

Projekt prezentácie
najmenších
talentovaných detí
verejnosti

VIVAT MUZIČKA 2. ročník projektu

Realizácia koncertu najmenších
6. 6.
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca, spolupráca všetkých
odborov školy,
Verejný koncert k Svetovému
25. 4.
dňu umenia
Pavol Zelenay (90 rokov) – Jarný
koncert pre seniorov
23. 5.
(spoluúčinkovanie na projekte
Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislava),
Kubánsky večer – koncert na
20. 10.
objednávku Kubánskeho
veľvyslanectva (výročie vzniku
Kubánskej republiky),
Benefičný koncert na pamiatku
2. 12.
A. Srholca (účinkovanie žiaka
HO),
Clair de Lune – koncert pri
31. 1.
príležitosti 100. Výročia od
úmrtia C. Debussyho,
Verejný koncert ku Sviatku
13. 6.
hudby
Participácia žiakov ZUŠ:
22. 3.
Veronika Strížencová, Monika
(koncert
Ravingerová, Johanna Macová, v Bambergu)
Petra Čapová husle, Anna
Camara viola a Nikola
Adamcová violončelo,
spolupráca žiakov s dirigentom
M. Vlasákom, orchester tvorili
študenti Gymnázia „Kaiser

Projekt organizovania Jubileum
podujatí a pripomínania
si jubilujúcich umelcov
a sviatky umenia,
vlastný projekt

Umelecko-výchovný
projekt, realizácia v
zahraničí

12.- 15. 3.

Heinrich“ v Bambergu
a Gymnázia „E. T. A. Hoffmann“
v Benátkach, cenná skúsenosť
pre žiakov školy, ponuku
sprostredkovalo HC v Bratislave/
A. Rajter
Orlando Tango premiéra skladby
slovenskej skladateľky
V. Janárčekovej, žijúcej
v Nemecku/Bamberg
v rámci koncertu

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2017/2018 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 2017/2018 v ZUŠ Ľudovíta Rajtera nebola vykonaná žiadna finančná
kontrola.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola sídli v budove na Sklenárovej č. 5 a jej detašované pracovisko tvorí druhá budova školy
na Sklenárovej č. 2. V budove sídla sa nachádzajú okrem tried hudobného odboru aj dve
tanečné sály pre využívanie tanečným a literárno-dramatickým odborom. V druhej budove sa
okrem tried hudobného odboru nachádzajú aj výtvarné ateliéry na účely využívania
výtvarným odborom. Dve z tried VO sú vybavené pre vyučovanie tvorby animovaného filmu
a fotografie. V hodnotenom školskom roku riaditeľka školy začala obnovenie tried VO
výmenou zariadenia triedy č. 23, čím došlo okrem výmeny starého zariadenia za nové aj
k preskupeniu pomôcok a potrebnému pretriedeniu výtvarných prác. V tomto trende výmeny
starého nevyhovujúceho zariadenia škola plánuje pokračovať aj v nadchádzajúcom období.
Predmet hudobná náuka sa vyučuje v obidvoch budovách školy. Na detašovanom pracovisku
sa nachádza tiež malá koncertná sála, v ktorej prebiehajú interné i verejné podujatia školy
a vyučovanie komornej hudby a zborového spevu. V obidvoch budovách sú vyučovacie triedy
a ostatné priestory uspôsobené na výchovno-vzdelávací proces a iné činnosti potrebné
k zabezpečeniu chodu školy.
Každá z budov má aj svoje slabé miesta ako napr. vlhnutie budovy na S 2, potreba minimálne
jedného veľkého ateliéru pre VO, výmena starého opotrebovaného oplotenia budovy na S2,

potreba samostatnej triedy pre vyučovanie LDO s natrvalo nainštalovaným pódiom a ďalším
vybavením, potreba zázemia pre pedagógov (kuchynka) v budove na S5, potreba renovácie
kancelárii vedenia školy a zborovne (podlahy, obklady, výmena zastaraného opotrebovaného
zariadenia), potreba výmeny starých elektrických rozvodov na S5, potreba odhlučnenia
tanečnej sály od koncertnej sály (obloženia stropu v TO), výmena a rekonštrukcia zastaraných
kazových toaletných zariadení (vytopenie prízemia v letných mesiacoch) v budove na S5
a potreba rekonštrukcie budovy na S5 vrátane výmeny okien (v súčasnosti prebieha verejné
obstarávanie na dodávateľa) a opravy strechy. Návrhy riešení týchto problémov obsahujú
príslušné dokumenty – koncepcia rozvoja školy a rôzne analýzy stavu vypracované na podnet
zriaďovateľa.
V budove na S5 sa nachádzajú priestory (bývalý školnícky byt), ktoré čakajú na využitie pre
LDO a HO (po rekonštrukcii). Priestory by odľahčili zaťaženú prevádzku v TO a LDO,
vytvorili by priestor pre skupinové vyučovanie HN, ktoré sa tiesni na S2, vznikol by tam
priestor na zázemie pre pedagógov a žiakov (kuchynka) a 2 triedy HO (v jednej z nich je
plánovaná inštalácia organu). Pridelenie bytu je v riešení na príslušných oddeleniach
magistrátu. V júli 2017 boli z rezervy primátora mesta vyčlenené finančné prostriedky na
rekonštrukciu budovy sídla školy. V súčasnosti prebieha 2. kolo verejného obstarávania (VO)
a po jeho úspešnom ukončení by malo dôjsť k podpísaniu zmluvy s víťazným uchádzačom. Je
snahou riaditeľky, aby zriaďovateľ presunul potrebné finančné prostriedky (nevyčerpané
v roku 2018) z vyčlenenej sumy do roku 2019, aby sa mohla realizovať nevyhnutná oprava
školy, nakoľko okná už stratili svoju funkciu ochrany a objekt je tým vystavený prípadným
zlodejom a v druhom význame konštrukcia budovy už nevyhovuje potrebným parametrom
a normám z hľadiska eliminovania vplyvu počasia na prevádzku školy – v letných mesiacoch
neúnosne rozohriaty sklelet budovy a v zimných mesiacoch zatekanie do budovy a náročná
prevádzka na vyhriatie priestorov s vysokým únikom tepla. Tento stav má vplyv aj na údržbu
hudobných nástrojov, kde sú následne potrebné investície do opakovaných ladení a opráv.
Najväčšou hrozbou sú obklady vnútorných stien tried a kancelárií azbestom, čo ohrozuje
zdravie žiakov a zamestnancov školy. Riaditeľka školy písomne i osobne intervenovala
u zriaďovateľa za návrh presunu finančných prostriedkov do roku 2019, aby sa táto viacročná
investícia zrealizovala a došlo k zhodnoteniu majetku mesta a zároveň boli vytvorené vhodné
podmienky na výchovno-vzdelávací proces žiakov umeleckej školy, čo by ocenili aj rodičia
súčasných i budúcich žiakov školy.
V okolí budovy na Sklenárovej 2 je záhrada, ktorá bola v hodnotenom období bohato
využívaná pri vyučovaní výtvarného odboru – pedagógovia zaraďujú do svojich programov
enviromentálne prvky a vedú svojich žiakov k poznávaniu rôznorodých rastlín, stromov
a k ich ochrane a vykladajú im o potrebe a opodstatnení zachovania zelene v sídliskách.
Drevopec umiestnená v záhradnom objekte bola využívaná na vypaľovanie keramiky a bolo
tak umožnené žiakom i návštevníkom DOD zúčastniť sa priamo na zážitkovom vypaľovaní
v exteriéri školy. Počas DOD bol priestor záhrady vhodným na prezentáciu činností školy –
pódium na prebiehajúce koncerty a veľkorysý priestor pre tanečné vystúpenia a výtvarné
aktivity pre žiakov a verejnosť. Záhrada je vzácnou pridanou hodnotou pre výchovnovzdelávací proces školy i na spoločenské podujatia, kde sa môžu stretnúť rôzne komunity. Jej

význam oceňujú tak pedagógovia, žiaci i rodičia a verejnosť. V súčasnosti, kedy je stále
menej priestorov plných zelene určených na zdieľanie umenia detí a mládeže a výchovu
k ochrane a ku kreovaniu vlastného priestoru, tvorí záhrada významnú neoddeliteľnú súčasť
školy. Riaditeľka školy dostáva podnety na udelenie súhlasného stanoviska na odpredaj
záhrady, či jej časti na riešenie parkovacej politiky súvisiacej s výstavbou v okolí školy, na čo
argumentuje vyššie uvedenými skutočnosťami. Má nádej, že zriaďovateľ zverenú záhradu
ponechá škole a tá bude pýchou tejto vzdelávacej inštitúcie.
Revízie plánované na príslušný rok boli vykonané, menšie nedostatky boli odstránené.
Všetky priestory školy boli využívané na výchovno-vzdelávacie účely, žiadne priestory škola
neprenajímala.
Súčasný stav obidvoch budov si vyžaduje vykonanie nasledovných nevyhnutných opráv
a úprav:
Výmena okien na S5,
Zateplenie budovy na S5,
Oprava strechy na S5,
Rekonštrukcia služobného bytu na S5 na účel vyučovania,
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na S5 (obidve poschodia),
Oprava riaditeľne a kancelárie zástupkýň (nevhodný poškodený obklad, narušená
podlaha, výmena opotrebovaného poškodeného nábytku, neuzamykateľné skrinky),
7. Výmena oplotenia pozemku na S2,
8. Oprava elektrického vedenia na S5,
9. Odhlučnenie triedy TO/koncertná sála.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potreba ďalšieho vybavenia
Z hľadiska poskytovania kvalitných a komplexných výchovno-vzdelávacích služieb
a vytvárania priaznivých pracovných podmienok je tu neustály dopyt po modernizácii
interiéru i exteriéru budov školy vrátane vyučovacích pomôcok - hudobné nástroje, PC
technika, vybavenie tried, koncertných sál a iné. V rámci systematického obnovovania
starého nástrojového parku klavírov je potreba zakúpiť minimálne jedno koncertné krídlo
a dve pianína na účely vzdelávania a prezentácie práce žiakov. Ďalej je potrebné vykonať
generálne opravy klavírov - krídiel (niektoré z nich aj 60-ročné), strunové nástroje –
violončelá, kontrabasy, husle a zakúpiť nové gitary. Škola potrebuje zakúpiť čembalo a
elektrický organ. Do koncertných sál by bolo vhodné nainštalovať zvukovú techniku, v KS na
S5 vypracovať projekt vybavenia takouto technikou. Rovnako v uvedenej sále je potrebné
nainštalovať (v zmysle navrhovaného projektu) nové osvetlenie, ktoré vyhovuje
požadovaným kritériám realizácie koncertov. Rekonštrukcia školského bytu bude vyžadovať
väčšiu investíciu na realizáciu obnovy a na zakúpenie vybavenia tried a kuchynky.
Nákupy v prospech rozvoja školy

Počas hodnoteného školského roka boli z kapitálových výdavkov za spolufinancovania RZ
Sklenko zakúpené hudobné nástroje Pianino Petrof P122 N2 v hodnote 6 431, 50 Eur a hoboj
Howart v sume 3 428,50 Eur. Ďalej škola čerpala kapitálové prostriedky na vypracovanie
projektu rekonštrukcie budovy školy vo výške 3 000 Eur. Boli tiež zakúpené klimatizačné
zariadenia do kancelárií školy (3 ks) a prenosné klimatizačné zariadenia (2ks), regálové
zostavy do VO, projektor do VO a HN, tablety do VO, kávovar do zborovne školy, vysávač
lístia, školské tabule, vytríny, alkohol tester, notové stojany, zobcové flauty, multifunkčné
zariadenia, notebooky, fotoaparát, LED monitor, klavírne stoličky, gitara, odpadkové koše,
skrine, malé stoly, zrkadlá, magnetické tabule, krojové doplnky do TO a iné.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v roku 2017
1.
2.
3.

Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 890 113,58 Eur
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 95 977,58 Eur
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 2 349,00 Eur boli
použité na učebné pomôcky

4. Kapitálové výdavky: 12 859,50 Eur boli použité na nákup hudobných nástrojov
(pianino, hoboj) a vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu
budovy ZUŠ Ľudovíta Rajtera
IX.
Ciele, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
III. Ciele a úlohy
Cieľ III.1 Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu školy.
Úloha III.1.1 Zabezpečiť a stabilizovať stály kvalifikovaný pedagogický a
nepedagogický zbor zamestnancov (doplniť vyučujúcich nových predmetov – hra na
dychových nástrojoch – klarinete a na trubke, prijať nových zamestnancov v záujme
spĺňania štandardov ŠtVP).
Termín: august 2015, 2016, 2017, 2018
Zodpovední: riaditeľka školy
Stav plnenia: splnená
Úloha III.1.2 Pripravovať žiakov a pedagógov na všetky typy podujatí podľa zavedenej
štruktúry: triedne, interné, verejné, verejné tematické, oslavné, pripomínajúce historické
udalosti a osobnosti, spoločné s inými inštitúciami, v zahraničí, festivaly, súťaže,
medzinárodné projekty a pod. Zachovať štruktúru podujatí ako príležitosti pre žiakov
verejne prezentovať svoje študijné výsledky.
Termín: 2015, 2016, 2017, 2018 – celoročne podľa kalendára podujatí (súčasť plánu práce
školy)
Zodpovední: vedenie školy, členovia UR a poverení pedagógovia

Stav plnenia: splnená
Úloha III.1.3 Organizovať odborné semináre (pre bratislavské aj mimo bratislavské
ZUŠ) s renomovanými lektormi na podporu rastu a vzdelávania pedagógov (husľový
seminár, gitarový seminár, klavírny seminár, spevácky seminár).
Termín:
Husľový seminár – IX. 2015, IX. 2016, IX. 2017, IX. 2018
Gitarový seminár - III. 2015, III. 2016, III. 2017, III. 2018
Klavírny seminár – II. 2016, X. 2018
Spevácky seminár – III. 2015, IV. 2017
Zodpovední: riaditeľka a zástupkyňa pre HO, vedúci PK a poverení pedagógovia
Stav plnenia: splnená, semináre, ktoré škola neorganizovala navštívili pedagógovia školy
v iných zariadeniach
Úloha III.1.4 Intenzívne oslovovať záujemcov o štúdium na zabezpečenie dostatočného
počtu žiakov pre štúdium.
- organizovať pútavé podujatia pre deti MŠ, aj počas DOD,
-

projektovať program na oslovenie žiakov 1. a 2. ročníkov ZŠ,

-

distribuovať propagačné informačné letáky do MŠ a ZŠ za účelom pozvania a
informovania potenciálnych žiakov,

-

maximálne využiť priestor mestského podujatia BA pre všetkých k zviditeľneniu školy a
jej možností štúdia.

Termín: IV. – VI. 2015, 2016, 2017, 2018
Zodpovední: riaditeľka školy, zástupkyne , poverení pedagógovia
Stav plnenia: splnená
Úloha III.2.3 Vytvoriť projekt podujatia prezentácie ľudovej hudby Ľudovienka so
sólistami za účelom pestovania a uchovávania tradícií a ich šírenie prostredníctvom
série podujatí pre verejnosť a vybrané cieľové skupiny.
Termín: XI. 2016, III. 2017, IV. 2018
Zodpovední: vedúca ľudovej hudby Ľudovienka, zástupkyňa pre HO a vedúci TO a spevu.
Stav plnenia: splnená
Cieľ III.3 Podporiť a realizovať podujatia a projekty zamerané na komunikáciu školy s
verejnosťou.
Úloha III.3.1 Realizovať projekt pod názvom ARTALENT za účelom prepájania
umeleckej činnosti bývalých absolventov VO školy a súčasných žiakov, upriamiť
verejnosť na skutočnosť významného postavenia ZUŠ vo výchove a vzdelávaní.
- výstava výtvarných prác umelcov – absolventov VO,
- zhotovenie reprezentatívneho katalógu z diel umelcov,

Termín: august 2015 (vernisáž v trvaní 1 mesiac, spojená s otváracím a ukončovacím
koncertom), jún 2015 (vydanie katalógu)
Zodpovední: vedenie školy a poverení pedagógovia
Záštita: oslovenie primátora hlavného mesta/námestníčky primátora
Stav plnenia: splnená
Úloha III.3.2 Pripraviť pútavé cykly podujatí (prezentovanie mladších žiakov – Vivat
muzička, cyklus poznávacích ciest na miesta s historickou hodnotou – Po stopách
slávnych).
Termín: apríl 2015 - Vivat muzička (prvé podujatie cyklu v Hudobnej sieni BH), každoročne
viď. kalendárium školy
Zodpovední: vedenie školy a poverení pedagógovia
Stav plnenia: splnená
Úloha III.3.2 Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi.
Zorganizovať výmenné pobyty žiakov z Poľska a Slovenska - Panstwova Szkola Muzyczna I
i II Spopnia im Ignacego Paderewskiego Cieszynie a ZUŠ Ľudovíta Rajtera spojené s tvorbou
spoločných podujatí.
Termín: október 2015 – žiaci HO vystúpia na Galakoncerte školy v Ciezynie, Vianoce 2016 –
účasť žiakov z Poľska na výročnom podujatí školy (pozvanie zástupcov Poľského inštitútu v
Bratislave), apríl 2017 – prijatie slovenských žiakov v Cieszynie a realizácia spoločného
podujatia.
Zodpovední: riaditeľka školy, zástupcovia a poverení pedagógovia
Stav plnenia: splnená
Projektovať spoluprácu so ZUŠ Fr. Jílka v Brne a Prahe na báze pôvodných každoročných
výmen s oživením na regionálne prepojenie s cieľom rozšíriť poznanie žiakov. Zabezpečiť
spoločnú líniu v prepojení – hľadať styčné dejinné a umelecké súvislosti a stavať na nich.
Termín: jún 2015, ďalšie termíny podľa vzájomnej dohody s vedením škôl
Zodpovední: vedenie školy a poverení pedagógovia
Stav plnenia: splnená
Otvoriť spoluprácu s hudobnou školou vo Viedni (na základe osobného kontaktu riaditeľky s
pedagógom školy).
Termín: jún 2015
Zodpovední: vedenie školy
Stav plnenia: čiastočne splnená, riaditeľka podpísala dohodu o spolupráci s Hudobnou
školou Aladára v Budapešti, HU
Úloha III.3.3 Posilniť komunikáciu školy so zriaďovateľom a mestskou časťou, v ktorej
škola pôsobí (spolupráca na všetkých úrovniach, DOD, žiadosti o finančnú podporu a
pod.).

Termín: úloha trvalá
Zodpovední: vedenie školy a pedagógovia školy
Stav plnenia: splnená
Úloha III.3.4 Organizovať cyklus Záhady záhrady - DOD (za účasti všetkých odborov, s
využitím záhrady školy ako priestoru pre kreativitu, forma workshop, deň otvorených dverí,
open air podujatia, koncerty, voľný vstup verejnosti).
Termíny: máj – jún 2015, 2016, 2017, 2018
Zodpovední: vedenie školy a poverení pedagógovia
Stav plnenia: splnená
Cieľ III.4 Zlepšiť materiálno-technické zázemie školy.
Úloha III.4.1 Zabezpečiť (na základe pridelenia kapitálových výdavkov, alebo z fondov
Európskej banky príp. iné) rekonštrukciu budovy na S5 formou výmeny okien, a
vchodových dverí, zateplenia budovy a nadstavby na streche budovy (viď. „škola v
meste“ – projekt obnovy školy) na účely galérie pre potreby VO a svojou
multifunkčnosťou pre všetky odbory školy.
Termín: 2017, 2018
Zodpovední: riaditeľka školy, zástupkyne a poverení zamestnanci
Stav plnenia: prebieha plnenie (prebieha VO na dodávateľa)
Úloha III.4.2 Zväčšiť priestorové možnosti školy (pre VO a HO) prostredníctvom
získania bytu na S5 a zabezpečiť odhlučnenie tried.
Termín: 2016, 2017 závisí aj od postupnosti krokov ďalších inštitúcií a zriaďovateľa
Zodpovední: riaditeľka školy a zamestnanci magistrátu
Stav plnenia: prebieha plnenie
Úloha III.4.3 Zakúpiť nové hudobné nástroje (koncertné krídlo do KS na S5, keyboard do
KS na S5, violončelá 2ks, Orffove nástroje pre PHV, xylofóny samostatne) – viď. kapitálové
príspevky v schválenom rozpočte.
Termín: 2016, 2017, 2018
Zodpovední: riaditeľka školy a poverení zamestnanci
Stav plnenia: čiastočne splnená, prebieha plnenieÚloha III.4.5 Zakúpiť/prenajať
kopírovacie zariadenie na S5 a S2.
Termín: 2016, 2017
Zodpovední: riaditeľka školy a poverení zamestnanci
Stav plnenia: splnená
Úloha III.4.6 Zakúpiť tienenie okien do Koncertnej sály (po rekonštrukcii) a obkladu
nosných stĺpov v KS.
Termín: máj 2015
Zodpovední: riaditeľka školy
Stav plnenia: splnená

Úloha III.4.7 Vybaviť triedy novými odkladacími skrinkami, šatne TO a kancelárske
priestory novým zariadením.
Termín: 2016, 2017, 2018
Zodpovední: vedenie školy a poverení zamestnanci
Stav plnenia: splnená
Úloha III.4.8 Zakúpiť grafický lis a drevopec pre potreby VO.
Termín: 2016, 2017, 2018
Zodpovední: riaditeľka školy a zástupkyňa pre VO, poverený pedagóg VO
Stav plnenia: splnená
Úloha III.4.9 Objednať vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie
priestranstva záhrady v okolí S2 pre multifunkčné využitie a na výmenu oplotenia na
S2.
Termín: 2016, 2017 (závisí od finančných možností)
Zodpovední: riaditeľka školy
Stav plnenia: prenos do roku 2019

Celkové zhodnotenie činnosti školy
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera v hodnotenom období plnila všetky stanovené
úlohy vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školy na obdobie rokov 2015 - 2018, stratégie, vízie
a plánu práce. Systematicky pracovali všetky štyri odbory školy a ich výchovno-vzdelávaciu
činnosť zabezpečoval kvalifikovaný pedagogický zbor v počte 50 pedagogických
zamestnancov. Umelecká rada (UR) pracovala v počte 9 členov. Predsedovia predmetových
komisií zastrešovali prácu v rámci oddelení a svoju prácu koordinovali s nadriadenými
zástupcami a prostredníctvom UR s celým vedením školy a naprieč UR. Technickohospodárske úlohy plnilo 8 nepedagogických zamestnancov. Vyučovanie a podujatia
prebiehali v obidvoch budovách školy a v záhrade v okolí budovy na Sklenárovej č. 2.
Podujatia väčšieho obsadenia a významu boli realizované v koncertných mestských sálach, na
námestiach a pódiách mesta, v kultúrnych domoch a tiež v zahraničí. Výsledky výchovnovzdelávacieho procesu sa prejavili aj rôznymi formami verejných a interných vystúpení
žiakov od triednych a medzitriednych koncertov, otvorených hodín a výstav, interných
koncertov, predmetových koncertných prehrávok, verejných koncertov, vystúpení
festivaloch,

tvorivých

dielňach,

workshopoch,

vernisážach,

konferenciách

až

na
po

spoluúčinkovanie so zahraničnými hosťami doma i v zahraničí, samostatnými umeleckými

recitálmi, spoluprácou s významnými inštitúciami a osobnosťami, účinkovaním v
renomovaných divadlách a sieňach.
Kvantifikované výstupy tvoria tabuľkové časti správy. Vyzdvihnem niektoré z menovaných
aktivít. V úctyhodnom počte verejných koncertov vzbudili záujem nasledovné – Portréty,
Fánky, Clair de Lune, Hráme s noblesou a koncerty venované Svetovému dňu umenia a
Sviatku hudby. Za interné koncerty uvádzam Koncert venovaný svetovému dňu hlasov,
ktorého program pripravili spevácke triedy školy. Jednotlivé predmetové komisie pripravili
koncertné prehrávky, ktoré slúžili na mapovanie úrovne v jednotlivých ročníkoch a rast
žiakov pri príprave a realizácii zvolenej témy prehrávky a v neposlednom rade zvýšenie
pocitov spolupatričnosti a vzájomného zdieľania skúseností medzi žiakmi tried. Žiakov
nadchli najmä tieto: Malí hrajú veľkých (gitarové triedy), Hudobný časostroj a Skladby
našich susedov (triedy dychového oddelenia), Party (LDO), Hráme spolu pre radosť (triedy
klávesového oddelenia) a ďalšie. Interné podujatia prebiehali v obidvoch koncertných sálach
školy. Bohatá bola kategória verejných vystúpení žiakov v mestských sálach a v exteriéry
mesta. Za všetky uvediem niekoľko tých najzaujímavejších. V apríli škola realizovala 21.
ročník benefície s názvom Hudba spája/Music connects na oslavu vynálezu kontaktnej
šošovky v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, na ktorom sa okrem tradičného zastúpenia
predstaviteľov Chemickej spoločnosti a Ústavu polymérov SAV zúčastnili aj zahraniční
hostia z Maďarska a Poľska (družobné školy). V rámci tohto podujatia podpísala riaditeľka
školy s riaditeľkou ZUŠ Aladára Tótha Magyar Márgit v Budapešti dohodu o spolupráci.
Bratislavské mestské dni predstavovali bohatý priestor na prezentáciu činností školy. Aj v
tomto roku škola využila príležitosti a predstavila sa (všetky odbory školy) na Hlavnom
námestí – Námestí detí a aj v Zrkadlovej sieni. Prácami výtvarníkov sa škola zapojila do
súťaže s verejným hlasovaním smART ciTY. Vivat Muzička ako predstavenie sa mladých
talentov verejnosti sa uskutočnilo už po druhýkrát v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Úspešní absolventi HO sa predstavili na dvoch koncertoch (Zichyho palác a KS Ľudovíta
Rajtera), tiež na samostatných recitáloch sa predstavili žiačky Mária Volaříková (klavír) a
Zara Prágerová (spev, vystúpila v rámci prezentácie celej triedy A. Vargicovej). Absolventky
z flautovej triedy I. Jaškovej vystúpili na samostatnom koncerte v Zichyho paláci. VO
odprezentoval absolventské práce na výstave vo vestibule školy pri príležitosti DOD a
v Galérii WBA holding s názvom Čo na mape to na tanieri. Najlepší absolventi získali titul
„najlepší absolvent“ príslušného odboru a stupňa. Na návrhy predsedov PK boli žiakom

udelené pochvaly riaditeľky za reprezentáciu školy a dosiahnuté výnimočné výsledky. Žiaci,
ktorí úspešne vykonali absolventské skúšky primárneho vzdelávania postúpili do nižšieho
sekundárneho

vzdelávania.

Ukončenie

štúdia

zavŕšilo

slávnostné

odovzdávanie

absolventských vysvedčení v Koncertnej sále školy.
Skvalitnenie vzdelávania škola zabezpečuje umožnením vzdelávania pedagógov formou
kreditového vzdelávania, tiež spoluúčasťou na tvorivých dielňach (Dni starej hudby),
prehliadkach (Prehliadka keyboardistov – ZUŠ Hálkova, Celoslovenská prehliadka žiakov v
hre na cimbale), workshopoch a ďalších formách vzdelávania. Sem patrí aj vzdelávanie na
obsluhu a využívanie interaktívnej tabule, ktoré sa uskutočnilo na pôde školy a bolo
vyškolených 11 pedagógov školy. Žiaci dosahujúci mimoriadne výsledky (Teo Gertler) sa
zúčastnili tvorivých vyučovacích hodín so zahraničnými lektormi (Anglicko, Švajčiarsko,
Maďarsko) a interpretačných seminárov s Midori Goto a Alexandrou Soumm.
Dobrá spolupráca je zrejmá z podujatí pre Klub Slovenskej filharmónie ( Adventný
a Fašiangový koncert), pre Bratislava Staré Mesto (Vystúpenie žiačok TO na podujatí
Fašiangy v Carltone, či a Festivale vodníkov), pre Spoločnosť Maďarov (vystúpenie žiaka
husľovej triedy), pre DK Dúbravka (ĽH Ľudovienka a stavanie mája), pre Slovenskú
advokátsku komoru (koncert žiakov HO pri príležitosti krstu knižnej publikácie), pre
Magistrát hl. mesta Bratislava (Jarný koncert pre seniorov/Ozveny storočia 1918-2018 za
prítomnosti autora piesní P. Zelenaya, ktoré interpretovali žiaci školy k jubileu skladateľa –
90 rokov), pre DSH (koncert v Dvorane VŠMU, účastníci tvorivých dielní), pre Kubánske
veľvyslanectvo (José Martí a Ľudovít Štúr – vyhlasovanie výsledkov celoslovenskej súťaže
výtvarných prác (RTVS – Koncertné štúdio), pre Gymnázium L. Novomeského (žiačky TO) a
iné.
Osobitnou kapitolou sú vystúpenia mimoriadne talentovaného žiaka školy Tea Gertlera
na významných podujatiach mimo školy ako sú napr. Z baroka do rokoka s Musica Aeterna,
Talent v hudbe v SF s SKO B. Warchala, Zázračné dieťa – zázračný dospelý v programe
Maďarskej televízie, Slávnostný koncert Mozartových detí v Brne s Brnenskými
filharmonikmi, VIRTUÓZOK – Maďarská TV show, Novoročný koncert v Lisztovej
akadémii v Budapešť s Orchestrom Maďarského rozhlasu a recitál žiaka na pôde Slovenského
veľvyslanectva v Aténach, Grécko. Pútajú aj jeho víťazstvá na husľovej súťaži Prešporský
Paganini 2017 /absolútny víťaz a tohtoročné výnimočné výsledky na renomovaných

svetových husľových súťažiach (Belgicko a Česká republika – 2.miesta) a 1. miesto na súťaži
Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne (medzinárodná súťaž).
Vynikajúce výsledky ďalších žiakov školy na súťažiach tvoria samostatný prehľad (viď.
príloha). Za všetky sú pozoruhodné úspechy žiakov triedy animovaného filmu Z. Baloghovej,
ktorej žiačky získali dve 1. miesta na súťaži Zlatá klapka a získali tak aj možnosť byť pri
tvorbe v TV JOJ (týždenná stáž) – Veronika Valentová a Lujza Michalková. V rámci
podujatia Bratislavské korunovačné dni získala žiačka VO N. Ožvátová cenu za tvorbu
vlastného kostýmu. Úspechy škola dosiahla aj v ďalších kategóriách – žiačky zo speváckej
triedy H. Mixtajovej získali najvyššie ocenenia na speváckej súťaži Hľadá sa muzikálová
hviezda. Zadosťučinením pre mladý odbor LDO sú prvé úspechy žiakov na súťažiach –
Návraty poézie Andreja Sládkoviča – 2x 1. miesto a 2. miesto získali žiačky pod vedením M.
Čobejovej. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal udelil na návrh vedenia
školy dvom žiakom Cenu primátora za mimoriadne dosiahnuté výsledky a reprezentáciu
mesta – Teo Gertler (husle) a Viktória Ralbovská (cimbal). Ich pedagógovia R. Klempárová
a H. Ugorová si prebrali rovnako ocenenia za kvalitnú prácu a zásluhy o rozvoj mesta.
Škola venuje pozornosť starším spoluobčanom – koncerty pri rozličných sviatkoch v
domovoch dôchodcov na Sklenárovej, Penzióne na Miletičovej, pre SČK, pre Seniorville
Jabloňové, pre Nemocnicu Ružinov a iné. V hodnotenom období vystúpilo pre našich starších
spoluobčanov takmer 141 detí.
1.júna sa už opakovane ako predchádzajúci rok konal Deň otvorených dverí školy, kde sa
celá škola otvorila svojim záujemcom o činnosti i štúdium a pripravila atraktívny program,
ktorý vrcholil v záhrade školy na pódiu (HO a LDO), pod pódiom (TO),

v drevopeci

vypaľovali keramiku a tvorili pri stoloch spoločné dielo výtvarníci školy. Priestor záhrady
skrášľovali inštalované vtáčie búdky vymaľované žiakmi VO. Škola ponúkla pripravené
koncerty najmenším z MŠ a ZŠ a tak sa chodbami ozývali radostné pokriky budúcich žiakov
školy. Nadchlo ich aj premietanie animovaných filmov a celý koncept „rozprávky“, kde za
každé nové poznanie mali možnosť získať vzácne pečiatky a v závere boli odmenení.
Tanečný odbor prezentoval svoju celoročnú činnosť galaprogramom Farby v tanci v DK
Zrkadlový háj. V mesiaci jún vedenie školy organizovalo s úspechom prijímacie skúšky do
všetkých odborov. Mimoriadnu skúsenosť získali žiačky strunového oddelenia, ktoré boli
vybrané na účasť na spoločnom koncerte žiakov a študentov hudobných škôl Nemecka,
Talianska a Slovenska za účelom premiéry skladby slovenskej autorky V. Janárčekovej v

sieni Bamberských symfonikov v Bambergu – Nemecko. Cestu a pobyt zastrešovalo
Hudobné centrum v Bratislave v spolupráci so školou.
Škola sa zúčastnila osláv 45. výročia založenia školy v Praha Čakovice, kde vystúpili jej
najlepší žiaci. Poľských priateľov privítala škola na benefičnom podujatí a strávila s nimi
aj ďalší deň potulkami po Bratislave. Na pamiatku kolegyne – dlhoročného pedagóga školy
Akad. maliarky Magdalény Lehotskej škola pripravila koncert pri príležitosti Dňa
učiteľov.
Škola veľmi premyslene a cielene zapája do tvorby programov všetky odbory školy, aby
došlo k prienikom a obohateniam naprieč odbormi a jednotlivými vyučovacími predmetmi. V
hodnotenom období sa tomu úspešne darilo.
Škola zakúpila potrebné učebné pomôcky a vybavenie do jednotlivých tried a kancelárií
školy, aby bol zabezpečený kvalitný výchovno-vzdelávací proces a chod školy ako celku.
Podporu škole prejavil formou pridelenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy
školy na Sklenárovej 5 zriaďovateľ, ktorý uvoľnením prostriedkov z rezervy primátora mesta
umožnil začatie verejného obstarávania (VO) na dodávateľa zákazky. Materiálno-technická
základňa školy, aj keď každoročne zveľaďovaná, si vyžaduje neustále dokupovanie, obnovu
a výmenu. Škola čaká na písomné vyrozumenie ohľadom rozhodnutia o využívaní školského
bytu na Sklenárovej 5 na výchovno-vzdelávacie účely. Tu by sa otvorili nové možnosti pre
vyučovanie i preskupenie ostatných priestorov.
Škola v hodnotenom období

preukázala svoju kondíciu, vzdelávala svojich žiakov

zodpovedne v zmysle ŠVP, vychovávala ich umením a k umeniu. Finančné prostriedky
použila s dôrazom na účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť.
Sponzoring
Ľubomíra Gertler (kvetinové dary pre absolventov), Angelika de Rossi – podpora podujatia
na počesť Otta Wichterleho, rodina Müllerová – spotrebný a výtvarný materiál do VO,rod.
Vagačová – papier A3 a A4 v rôznych gramážach, Ľ. Janegová – sponzoring formou
bezplatného nájmu Zichyho paláca na účel absolventského koncertu.
Médiá
1. TV Ružinov – odvysielanie upútaviek na rôzne podujatia školy a rozhovorov
s riaditeľkou školy, natočenie činností žiakov
2. Natočenie krátkeho filmu o žiakov Teovi Gertlerovi – Rastie nám slovenský Mozart?
TV noviny a Reflex
3. Nový čas – text o prijímacích skúškach
4. Rozhovory s laureátmi Festivalu E. Suchoňa v Pezinku – T. Michalíková a T.
Turner(lokálna TV)

5. Osobnosť Bratislavy, podujatie zverejnené prostredníctvom ženského webu
(účinkovanie žiačky školy V. Rehákovej)
6. Novoročný koncert v Akadémii umení v Budapeši – priamy prenos koncertu
zabezpečovala MTV
7. Priamy prenos semifinále súťaže VIRTUÓZOK 2018, účinkoval žiak školy Teo
Gertler, husle
8. Zázračné dieťa – zázračný dospelý – priamy prenos podujatia v Hudobnej akadémii
v Budapešti, na ktoré bol pozvaný žiak školy Teo Gertler
9. Slavnostní koncert Mozartových dětí ke 100. Výročí vzniku Československé republiky
– záznam z podujatia bol odvysielaný v ČR
10. Bratislavské korunovačné dni, detský korunovačný sprievod – publikovanie fotografií
na webovom sídle mesta, záznamy kostýmov – žiačka N. Ožvátová VO
11. Bulletin Slovenskej advokácie 7-8 2018, článok „Ďalší publikačný počin uvedený do
života, zmienka a fotografická dokumentácia z hudobného programu zabezpečeného
ZUŠ
X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2017/2018,
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2018/2019
Silné stránky
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Škola s dlhodobou a výbornou tradíciou (62 rokov).
Možnosti študovať v štyroch odboroch (hudobný, tanečný, výtvarný a literárnodramatický).
Počet žiakov školy stabilizovaný do 900 žiakov, pri plnení požiadaviek ŠVP, ktorý
upravuje počty žiakov v skupinách a dotáciu vyučovacích hodín na žiaka a skupinu
s patričným pridelením povinných voliteľných predmetov.
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, Ľudovienka – ľudová hudba pri
ZUŠ, Allegro - komorný sláčikový súbor mladších žiakov, spevácke skupiny Myšky
a Lastovičky, Saxy Things – sax. Zoskupenie, 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
kvalifikovaných pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Schopnosť školy vytvárať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy so školami
v zahraničí (Francúzsko, Česká republika/Praha, Brno, Maďarsko, Juhoafrická
republika a Poľsko)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

Participácia ZUŠ na projektoch družobných škôl a tvorba vlastných projektov za
účasti týchto škôl.
Realizácia podujatí na základe medziodborovej spolupráce.
ZUŠ ako organizátor seminárov a tvorivých dielní v prospech odborného rastu
pedagógov a ich žiakov
Náklonnosť a podpora zo strany rodičov prejavená pomocou a rôznymi darmi škole
Dobre nastavená spolupráca s rôznorodými inštitúciami
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, Nemocnica Ružinov, Notárska komora Bratislava, Nemecká
spoločnosť a iných.
Organizovanie podujatí rôznorodého zamerania s uplatnením čo najväčšieho počtu
žiakov.
Realizácia podujatí v reprezentačných sálach mesta Bratislavy (Hudobná sieň
Bratislavského Hradu, Zichyho palác, Mirbachov palác, Pálffyho palác, Zrkadlová
sieň primaciálneho paláca, Justiho sieň, Cikkerovo múzeum, Moyzesova sieň,
MDPOH, Dvorana VŠMU, Koncertná sieň Rakúskeho kultúrneho fóra a iné).
Vysoká návštevnosť podujatí ZUŠ a pozitívne ohlasy verejnosti.
Tvorivá pracovná atmosféra prejavená prípravou a realizáciou podnetných
a hodnotných podujatí.
Škola otvorená spolupráci s ďalšími umeleckými školami v Bratislave i na Slovensku.
Vysoké počty prijatých žiakov na umelecké školy vyššieho typu – SŠSV Sklenárova
7, Stredná pedagogická škola, Stredná umelecká škola animovaného filmu,
konzervatóriá na Slovensku a v zahraničí, ŠÚV J. Vydru, VŠMU Bratislava,
Akadémia umení Banská Bystrica, VŠVU Bratislava a Brno, Fakulta architektúry
ČVUT, FA a D Brno, FA STU Bratislava, FD VŠL a D Zvolen, školy zamerané na
dizajn a textil v ČR, v Anglicku a Škótsku.
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, Dúbravská TV, in ba, Mamina, Ružinovské Echo, SME,
Nový čas, Hudobný život, Učiteľské noviny, výročné bulletiny, publikovanie textov
o škole v rôznych propagačných materiáloch a pod.).
ZUŠ ako škola s úctou k tradícii a hodnotám (spolupráca s rodinou Ľ. Rajtera,
pripomínanie si významných 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, DOD 4, 5, 6, 7 ) 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, kancelárie, trieda HN, zborovne a vyučovacia
trieda animovaného filmu vybavené stolovými počítačmi a notebookmi, obidve
budovy zabezpečené telefonickým spojením, objekty budov zabezpečené
signalizačným zariadením a napojené na Mestskú políciu, tanečné sály vybavené
požadovaným príslušenstvom, zmodernizovaná koncertná sála na S5 a S2.
▪ Existencia záhrady školy v okolí budovy na Sklenárovej ul. č. 2 so širokými
možnosťami využitia na realizáciu podujatí hudobného, výtvarného, tanečného
a literárno-dramatického odboru, prínos rôznych benefitov a obohatení vzdelávania.
▪ Vyučovanie v dvoch budovách neďaleko susediacich – možná kontrola a operatívnosť
pri riešení úloh.
▪ Dobrá spolupráca vedenia školy s poradnými orgánmi školy ako Umelecká rada,
Pedagogická rada, Rada školy, rodičovské združenie - Sklenko, 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 strechy, rekonštrukcia služobného bytu, výmena vchodových
dverí a úprava vstupu do budovy na S5.
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.
Zlý stav oplotenia pozemku budovy na Sklenárovej ul. č. 2, vhodný na výmenu,
doteraz len opravený z hľadiska bezpečnosti okoloidúcich.
Zastarané vybavenie tried, tanečných sál a kancelárií riaditeľky a zástupkýň
Vysoké náklady na údržbu hudobných nástrojov (ladenie, opravy) a nákup nových
(dôvody tepelný únik prameniaci z nekvalitného plášťa budovy a netesniacich okien
prepúšťajúcich vlhkosť.
Rušivé prvky pôsobiace počas vyučovania (vzájomné vyrušovanie) v dôsledku
neodhlučnených tried (Ľudová hudba verzus trieda s vyučovaním hry na gitare, TO
a KS na S5, triedy HO v budove na S2 vyrušujúce vyučovanie VO a iné).
Nedostatok parkovacích miest pre rodičov žiakov školy pri budove na Sklenárovej č. 5
Staré elektrické rozvody v celej budove na Sklenárovej č. 5
Nedostatok priestorov na komfortné vyučovanie (bez striedania sa pedagógov
v jednotlivých triedach) výtvarného odboru a kolektívnych predmetov LDO a HN
(PHV)
Nedostatok možností finančne ohodnotiť výnimočné úspechy a nadštandardné aktivity
zamestnancov.

Príležitosť
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Riziká
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov, od sponzorov
a donorov.
Hľadanie nových možností rozšírenia kapacity školy na vyučovanie v nových
priestoroch – rekonštrukcia bytu po jeho preklasifikovaní.
Zvýšenie rozpočtu školy zriaďovateľom.
Zabezpečenie modernizácie a doplnenie zariadenia školy.
Vyriešenie problematiky vlhnutia budovy na Sklenárovej ul. č. 2.
Získanie prostriedkov na výmenu oplotenia na Sklenárovej č. 2.
Oslovenie zriaďovateľa ohľadom zvýšenia finančných prostriedkov pre štandardizáciu
vybavenia učební až 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 existencie a rozvoja 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 podporu rozvoja školy.
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
-

-

Po preklasifikovaní služobného bytu zrealizovať rekonštrukciu bytu na výchovnovzdelávacie účely,
Po skončení VO, podpísať zmluvu s výhercom súťaže na dodávateľa a požiadať
zriaďovateľa o presun nevyčerpaných kapitálových výdavkov na rok 2019 za účelom
realizácie rekonštrukcie budovy ZUŠ na S5,
Zakúpiť potrebné hudobné nástroje – čembalo, koncertné krídlo, pianína,
Zrealizovať generálnu opravu koncertného krídla,
Uskutočniť výmenu elektrického vedenia v budove na S5,
Vymeniť nevyhovujúce nábytkové zariadenie v zborovni na S2, v kanceláriách na S5,
Zakúpiť potrebné PC na účely vzdelávania (ŠVP),
Pripraviť technické zázemie na prácu v i ZUŠ,
Obnova kancelárií riaditeľky a zástupkýň,
Objednanie projektu obnovy záhrady na S2
Oprava oplotenia na S2,
Oprava sociálnych zariadení na S5.

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Pedagógovia

Úspešní uchádzači o štúdium

Dobromila Baloghová

Veronika Valentová, SSŠAT, Bratislava

Radoslava Füllerová

Filip Peter Horanský – ŠÚV J. Vydru, grafický dizajn,
Bratislava
Bruno Kiss – SSŠAT, Bratislava

Lívia Kožušková

Paulína Gajerová, VŠVU, maľba, Bratislava
Martina Priehodová, Akadémia umení, Grottingen, Holandsko
Martin Lettava, VŠVU, fotografia, Bratislava
Laura Moravčíková, FAaD, STU, Bratislava VŠVU, maľba

Lena Lešková

Darian Plučinský, SŠSV Sklenárova 7, Bratislava, SSUŠ
Ivánska cesta Bratislava
Natália Nagyová, ŠÚV J. Vydru, grafický dizajn Bratislava

Michal Huba

Viktória Považanová, ŠÚV J. Vydru, fotografia, Bratislava
Michal Šlampa, ŠÚV J. Vydru, grafický dizajn, Bratislava

Eliška Horná
Lucia Lederleitnerová, spev, Konzervatórium Bratislava
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
-

2.1. Spolupráca s rodičmi detí
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.
2.2. Spolupráca s právnickými
združeniami, nadáciami,

osobami

(neziskovými

organizáciami,

občianskymi

Škola komunikuje so ZO OZ a dohaduje pracovné podmienky pre zamestnancov školy, čo
deklaruje v Kolektívnej zmluve ZUŠ.
Sklenko - OZ spravuje dobrovoľné 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.
Lens Optik Bratislava – Angelika De Rossi, škola spolupracuje na tvorbe a realizácii
benefičného podujatia.
OZ Bratislavské rožky – škola poskytuje OZ kultúrny program pri rôznych príležitostiach.
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom
Magistrát hlavného mesta Bratislava ako zriaďovateľ školy je v úzkej spolupráci so školou.
Informuje školu o aktivitách, do ktorých je potrebné zabezpečiť program, pozýva vedenie
školy na významné podujatia (Cena primátora a pod.), zapája ZUŠ do podujatia mesta pod
názvom Bratislavské mestské dni, sprístupňuje Justiho sieň na účel výstav prác žiakov VO,
prenajíma škole Zrkadlovú sieň na účel organizovania koncertov školy, vystavuje práce
žiakov VO počas rokovaní zastupiteľstiev, zástupcovia magistrátu sa zúčastňujú podujatí
školy. Primátor mesta navštevuje jednotlivé školy a riaditeľov ZUŠ na ich aktívoch
a diskutuje s nimi o potrebách a riešeniach existujúcich problémov. Užšiu spoluprácu má
škola s Oddelením kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislava. Za prejav spolupatričnosti a záujmu škola považuje uvoľnenie finančných
prostriedkov z rezervy primátora vo výške 250 000 Eur na rekonštrukciu budovy sídla školy.
Ďalšia spolupráca: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, MV SR, Ústav
polymérov SAV, Slovenská chemická spoločnosť, Najvyšší kontrolný úrad, Slovenská
advokátska komora, Bratislava Staré Mesto, Klub SF, Art Club 68, Kubánske veľvyslanectvo,
Združenie na záchranu Domu Albrechtovcov Albrecht Fórum, CSH/Dni starej hudby –
festival, Pressburg dance fest, ISCM, CKB, TKEJ, VŠMU, Konzervatórium Bratislava,
Miestny úrad Ružinov, Poliklinika Ružinov, TVRužinov, Lens Optik Bratislava, Artforum –
kníhkupectvo, Slovenské elektrárne, SPP, Henkel Slovensko, Sahra – súkromné tanečné
štúdio, Mestské múzeum, Mestská knižnica, Múzeum kultúry Maďarov, Ružinovská
nemocnica, Únia speváckych zborov Slovenska, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej,
SŠSV, PF UK, Gymnázium J. Hronca, Gymnázium L. Novomeského, Obchodná akadémia I.
Karvaša, Penzión Sklenárova, Dom sociálnych služieb, Jednota dôchodcov, Dom dôchodcov
Pivoňkova, Slovenský červený kríž, Saleziáni don Bosca Miletičova ulica, Seniorville
Jabloňové, Evanjelický kostol Dúbravka, Cirkev bratská, WBA Holding, Lions Club, SOŠCH
a ďalšie. Škola spolupracuje tiež s veľvyslanectvami, ktoré sídlia v Bratislave a aj so
Slovenskými
veľvyslanectvami
a kultúrnymi
inštitútmi
v zahraničí
(Slovenské
veľvyslanectvo v Aténach, Slovenský inštitút vo Viedni). Kubánske veľvyslanectvo na
Slovensku s obľubou oslovuje školu so zabezpečením kultúrneho programu, ako naposledy
pri príležitosti osláv štátneho sviatku a odovzdávania ocenení výtvarno-literárnej súťaže.
Družobné kontakty školy boli obohatené o spoluprácu s umeleckou školou Aladára Tótha
v Budapešti (viď. podpis dohody o spolupráci v čase benefičného podujatia).

2.4. Iná spolupráca
Škola sa podieľala na vydaní CD Melodica EUROPE, ktoré je dielom 20 hudobníkov
a spevákov a medzi nimi aj žiakov ZUŠ Ľudovíta Rajtera – žiačky speváckej triedy A.
Vargicovej Veronika Čižmárová, Mária Kopáčová, Petra Čapová a Elena Jenčová.
Osobitosťou Melodiky je spájanie operných a popových hlasov. CD vzniklo s ambíciou
vytvoriť autentickú melodickú hudbu s textami na počúvanie vo viacerých jazykoch, ako
symbol diverzity Európy, ale aj snahy o zblíženie národov v tomto rozdelenom svete
k príležitosti 100. výročia 1. svetovej vojny a 50. výročia Pražskej jari, kde významné dejinné
úlohy plnil Milan Rastislav Štefánik (založenie Československého štátu) a tiež Alexander
Dubček, ktorý bol predstaviteľom neskoršej vlny tzv. „socializmu s ľudskou tvárou“. Odkaz
tohto diela je nasledujúci: Zlo, ktoré bolo napáchané, sa už zvrátiť nedá, ale môžeme sa z toho
poučiť. Musíme si tieto udalosti pripomínať, najmä mladším generáciám a dbať na to, aby sa
už nikdy nezopakovali. Je úctyhodné, že žiačky školy mali takúto vynikajúcu príležitosť
tvoriť na témy s takýmto dôležitým odkazom.
Pri príležitosti organizovania 1. ročníka medzinárodnej prehliadky mimoriadne
talentovaných detí v Bratislave pod názvom Tlieskame vám!, riaditeľka školy prizvala do
spolupráce na projekte dirigenta Konstantina Iljevského a Komorný orchester Bohdana
Warchala. Táto spolupráca významne pozdvihla úroveň podujatia, kde si sólisti mohli vybrať
do programu skladby s doprovodom komorného orchestra a koncert tým pôsobil slávnostne
a interpreti hrali na vynikajúcej úrovni. Ohlasy verejnosti boli vynikajúce s očakávaniami
usporiadania ďalšieho ročníka prehliadky, čo má škola v pláne, závisí však od finančných
prostriedkov, ktoré pri 1. ročníku získala od zriaďovateľa.
Vypracovali: Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka
Mgr. art. Jana Šantavá, štatutárna zástupkyňa riaditeľky
Alžbeta Šišuláková, administratívna pracovníčka

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Hálkova 56, Bratislava
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE

1.1

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
1.2

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY

Meno riaditeľa: Mgr. art. Ingrid Bubeníčková
Volebné obdobie: 2014 - 2019
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
Viktória Isteníková, štatutárny zástupca
1.3

Údaje o rade školy

Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Hálkova 56, Bratislava
Štatút RŠ bol schválený 09.10.2012
Ustanovujúca schôdza RŠ sa uskutočnila 22.11.2016
Novozvolená RŠ pri ZUŠ Hálkova 56 pracovala v tomto zložení:
zvolení zástupcovia za pedagógov: Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. - predseda
Mgr. Silvia Čierniková
zvolení zástupcovia za rodičov : Ing. Janka Farkašová - podpredseda
PharmDR. Zuzana Kiliánová, PhD.
Ing. Katarína Rumanovičová
Ing. Marián Stolárik
zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov: Klaudia Fehérová
delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa : Ing. Viera Kimerlingová
Ing. Erika Pisarčíková
Ing. Katarína Šebejová, PhD.
Mgr.František Poul
V šk. r. 2017/ 2018 RŠ zasadala raz a prebehli dve elektronické hlasovania.
RŠ sa vyjadrovala k základným bodom programu:
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ
v šk.r.2016 /2017
• Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2017
• Návrh rozpočtu na rok 2017
• Stav počtu žiakov k štatistickému zberu (september 2017)
• Čiastočná úhrada nákladov za štúdium za 1. polrok 2017
• Plán práce na šk. r. 2017 /2018
• Návrh a schválenie Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2017 / 2018
• Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.
• Spolupráca pri organizovaní školských súťaží a prehliadok.
• Spolupráca pri organizovaní 65. výročia založenia školy.
• Spolupráca pri organizovaní koncertného turné sláčikového súboru Strieborné struny v Londýne.
• Príprava školského roka 2018 /2019
1.4

INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2017 / 2018 celkom 8 krát v termínoch 4.9.2017, 21.9.2017, 21.11.2017, 23.1.2018, 27.3.2018, 24.4.2018, 22.5.2018,19.6.2018
Základnými témami rokovaní boli:
▪ schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými
dokumentmi

▪ organizácia školského roka
▪ plán práce na školský rok 2017/2018 a jeho plnenie
▪ príprava a organizácia 65. výročia založenia školy
▪ príprava a organizácia súťaží, ktoré organizuje ZUŠ Hálkova
• príprava a organizácia koncertného turné sláčikového súboru Strieborné struny
v Londýne.
▪ rozdelenie pracovných úloh
▪ vyhodnotenia
▪ konferencie
▪ informácie rôzneho charakteru v oblasti školstva a legislatívy
▪ rôzne
Umelecká rada zasadala v školskom roku 4 krát,
v termínoch- 21.9.2017, 21.11. 2017, 24.4.2018, 22.5.2018.
▪ 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 príprave a organizácii koncertného turné sláčikového súboru
▪ Strieborné struny v Londýne
▪ vyjadrovala sa k príprave a organizácii 65. výročia založenia školy
▪ rôzne
Predmetové komisie
Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2017 / 2018 pracovalo 10 predmetových komisií, ktoré
sú metodickým orgánom vedenia školy:
▪ Hra na dychových nástrojoch
▪ Spev a korepetície
▪ Hra na husliach a violončele
▪ Hra na gitare
▪ Hra na klavíri
▪ Hra na keyboarde, akordeóne a bicích nástrojoch
▪ Hudobná náuka
▪ Výtvarný odbor
▪ Literárno-dramatický odbor
▪ 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
2
ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY
2.1

Počty žiakov

a)Tabuľka žiaci ZUŠ k 30.06.2018
Údaje o počte žiakov k 30.06.2018
z toho žiakov v jednotlivých

Počet žiakov

Údaje o počte žiakov k
30.06.2018 /žiak je len raz

19

156

49

Individuálna forma
vyučovania

Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

426

0

650

Skupinová forma
vyučovania

započítaný/

spolu

Hudobný

Tanečný

Výtvarný

Literárnodramatický

odboroch

382

268

Počet
žiakov
spolu

650

b) Tabuľka žiaci, absolventi, noví žiaci ZUŠ
Údaje o počte absolventoch k 30.06.2018

4

18

5

60

0

Individuálna forma
vyučovania

Počet
žiakov
spolu

Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

Hudobný

Tanečný

Výtvarný

Literárno-dramatický

odboroch

87

Skupinová forma
vyučovania

Údaje o počte absolventoch k
30.06.2018 absolvent je len
raz započítaný/

z toho žiakov v jednotlivých

60

27

Počet
žiakov
spolu

87

c) Tabuľka žiaci, absolventi, noví žiaci ZUŠ
Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2018

3

22

11

100

Počet
žiakov
spolu

0

136

Skupinová forma vyučovania

Audiovizuálnej a
multimediálnej tvorby

Hudobný

Literárno-dramatický

Tanečný

Výtvarný

odboroch

Individuálna forma vyučovania

Údaje o počte nových žiakoch k
15.09.2018 /je len raz
započítaný/

z toho žiakov v jednotlivých

58

Počet žiakov
spolu

72

130

2.2

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE

d)Tabuľka: Výsledky hodnotenia a klasifikácie
Výsledky hodnotenia v šk. roku 2017/2018
hodnotenie
prospeli s vyznamenaním

január

jún

538 512

prospeli

65

71

neprospeli

0

3

neklasifikovaní

3

7

Komentár:
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 2017 / 2018 tí, ktorí na vlastnú žiadosť zo
zdravotných alebo iných vážnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zúčastnia opravnej
skúšky z hudobnej náuky do 15. 9. 2018.
2.3
NOVOZALOŽENÉ ( ZRUŠENÉ ) ŠTUDIJNÉ UČEBNÉ ODBORY A ICH
ZAMERANIE
(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) v školskom roku 2017 /2018
Komentár:
V školskom roku 2017 / 2018 neboli zrušené a nevznikli nové študijné učebné odbory.
Vyučovací proces prebiehal v študijných odboroch ako v predchádzajúcom školskom roku.
3

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

e)Tabuľka : Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15. 09. 2017
Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický počet

Prepočítaný počet
v%

Prepočítaný
Fyzický počet

počet v %

41

35,06

5

3,88

3.1
POČET PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV (PZ)
K 15.09.2017
Komentár:
V školskom roku 2016 / 2017 bol stav k júnu 2017 - 42 pedagogických zamestnancov.
V školskom roku 2017 / 2018 bol stav k júnu 2018 - 41 pedagogických zamestnancov.
V školskom roku 17/18 sa znížil počet PZ o jedného pedagóga, ktorý odišiel do starobného
dôchodku.
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ

3.2

Komentár:
Vyučovací proces v ZUŠ Hálkova 56 prebiehal pod vedením kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ

3.3

f)Tabuľka: Forma vzdelávania – počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania
Vzdelávanie
vedúcich
Uvádzanie do
ŠpecializačnéŠpecializačné
Priebežné
pedagogických
praxe
inovačné
kvalifikačné
zamestnancov
začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené
0

0

2

0

0

0

5

3

1

0

Komentár:
V školskom roku 2017 / 2018 prebiehalo u 5 PZ kontinuálne vzdelávanie .
3.4

Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ

Komentár:
V školskom roku 2017 / 2018 neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenia.
3.5
Mimoriadna reprezentácia
PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných
podujatiach
Naši žiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2017/ 2018 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.

4

Aktivity školy

4.1
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2017/2018, ich
vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov

Názov aktivity školy

Počet účastníkov

TRIEDNE KONCERTY 25 koncertov
190 žiakov

INTERNÉ KONCERTY

18 koncertov
254 žiakov

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos
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
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
1.12.2017

41 žiakov

ADVENTNÝ KONCERT
Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca

Pedagóg: Székelyová, Hnat, Jokaiová,
Štefániková, Malatinský,Košický, Sárkozi,
Janák, Plesníková, Bučková, Chrappa,
Kocán, Janíčková, Bubeníčková,
Hatríková, Zlatohlávková, Orem,
Kohútek, Kohútková, Kiráľová, zvuk:
Sawicz; korepetítori:Miko, Maskalíková
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

7.12.2017

33 žiakov

Pedagóg: Kiráľová, Kohútková, Isteníková
Najmladší žiaci prvý krát predviedli pred
rodičmi 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.

55 žiakov

Pedagóg: Bicáková, Adamovičová,
Žišková, Štefániková, zvuk: Čermák

TEŠÍME SA NA
VIANOCE
KONCERT ŽIAKOV PŠ
Koncertná sála školy

11. 12. 2017
VESELÉ VIANOCEVEREJNÉ
VYSTÚPENIE ŽIAKOV
TO, LDO, HO
Dom kultúry Ružinov
Malá sála

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.

12.2.2018 a 13.2. 2018

55 žiakov

FAŠIANGOVÉ
KONCERTY
Koncertná sála školy

Pedagóg: Čermák, Bložonová, Isteníková,
Štefániková, Zlatohlávková, Kiráľová,
Malatinský, Sárközi, Janák, Hambeis,
Bubeníček, Kollárová, Hatríková,
Mozolíková, Hnat, Bučková,Heribanová,
klav. sprievod: p. Miko, Maskalíková,
Kiráľová, Malatinský, spolupráca: p.
uč.Sawicz, Čermák, Košický
Prezentácia pred rodičmi, širokou
verejnosťou v maskách. Spolupráca so
žiakmi LDO.

27. 3. 2018

62 žiakov

PK dychové nástroje: všetci pedagógovia
dychového oddelenia

32 žiakov

Pedagóg p. uč. Heribanová, Kollárová,
Zlatohlávková, Plesníková, Hatríková,
Michalovič, Štefániková,Brejková,
Malatinský, Kohútek, Kohútková,

ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ
V HRE NA
DYCHOVÝCH
NÁSTROJOCH
Koncertná sála školy
19. 3. 2018
KONCERT
SLOVENSKEJ HUDBY
S HOSŤOM PROF.
ZUZANOU
NIEDERDORFERPAULECHOVOU

klav. sprievod p. uč. Miko, Kiráľová,
Maskalíková, Malatinský, Ferienčíková
Motivácia žiakov a rodičov k spoznávaniu
tvorby slovenských skladateľov.

Pálffyho palác,
Zámocká ulica
28. 3. 2018
KONCERT
PEDAGÓGOV PRI
PRÍLEŽITOSTI DŇA
UČITEĽOV
Pálffyho palác,
Zámocká ulica

17 pedagógov

Pedagógovia:p. uč. Kiráľová, Bložonová,
Janák, Sawicz, Jókaiová, Székelyová,
Malatinský, Bučková, Chrappa, Kohútek,
Orem, Brejková, Kocán, klav. sprievod p.
Ferienčíková, Kohútková,
spolupráca: p. Kiráľ, S. Jexová, p. Skaloš,
Sawicz
Prezentácia výkonov pedagógov pred
rodičmi, širokou verejnosťou.

21. 3. 2018

15 žiakov

15. KONCERTNÁ
PREHLIADKA

Spolupráca: Sawicz, Kiráľová
Prezentácia žiakov a pedagógov
bratislavských ZUŠ pred rodičmi, žiakmi,
pedagógmi iných odborov a ostatnou
verejnosťou. Výmena skúseností
a repertoáru pedagógov a žiakov ZUŠ.

ŽIAKOV
BRATISLAVSKÝCH
ZUŠ V HRE NA
KEYBOARDE
Koncertná sála školy
18. 4. 2018

Pedagóg: Čermák, Isteníková.

Motivácia k lepším výkonom v ďalšom
štúdiu.
65 žiakov

Pedagógovia: Mintálová, Kiralová,
Kohutková

20 žiakov

účasť 3 ZUŠ, na koncerte vystúpili žiaci p.
uč. Kollárovej, Kohútkovej, Mozolíkovej,
Bubeníčka, Brejkovej, Malatinského,
Michaloviča, p. riad. Bubeníčkovej,
Orema, klav. sprievod p. uč. Kohútek,
Malatinský, Kohútková

ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ
V HUDOBNEJ NÁUKE
č.tr. 37
11.4.2018
PREHLIADKA
DŽEZOVEJ,
POPULÁRNEJ
A FILMOVEJ HUDBY
V HRE NA KLAVÍRI

Výmena skúseností a repertoáru
pedagógov a žiakov ZUŠ.

Hostia: Gabriel Jonáš
a Nikolaj Nikitin

Motivácia k lepším výkonom v ďalšom
štúdiu.

Koncertná sála školy

26.4.2018
KONCERT VÍŤAZOV
ŠKOLSKEJ
KLAVÍRNEJ SÚŤAŽE
Zichyho palác

15 žiakov

Pedagóg: Brejková, Hatríková, Kohútek,
Kohútková, Kollárová, Malatinský
Prezentácia najlepších výkonov.
Udeľovanie diplomov a vecných cien.
Prezentácia pred rodičmi, širokou
verejnosťou.

16. 5. 2018

52 žiakov

Pedagóg: Adamovičová, Žišková,
Bicáková

78 žiakov

Pedagóg: Bložonová, Bubeníčková,
Bubeníček, Orem, Hatríková, Janíčková,
Zlatohlávková, Kohútková, Kocán,
Brejková, Kiráľová, Jókaiová, Hnat,
Székelyová, Košický, Isteníková,

„IHRISKO SVET“
Verejné vystúpenie
žiakov TO a LDO k 65.
výročiu založenia školy
TEATRO Wüstenrot,
Istropolis
17. 5. 2018
„ FARBY HUDBY“
Verejné vystúpenie
žiakov HO a VO k 65.
výročiu založenia školy

Štefániková, Sawicz, Heribanová,
Plesníková,Čierniková, Kuzmová,
Hodálová

Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca

klav. sprievod: p. Miko, Ferienčíková,
Maskalíková, účinkovali: p. uč. Kocán,
Bložonová,Sawicz, Jókaiová, Székelyová,
Hnat, Košický, Janák, Kiráľová

31. 5. 2018
„MÔJ PRVÝ
KONCERT“
koncert najmladších
žiakov školy PŠ a 1. roč.
Pálffyho palác, Zámocká
ul. , BA

52 žiakov

Pedagóg: p. uč. Kohútková, Hatríková,
Heribanová, Mozolíková, Zlatohlávková,
Kiráľová, Bubeníček,Kollárová,
Bložonová, Malatinský, Michalovič,
Štefániková, Plesníková, Sárközi, Kohútek
Klav. sprievod: p. Ferienčíková,
Malatinský, Kohútková, Kiráľová, bicie,
zvuk: p. uč. Sawicz
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga
so žiakom prípravného štúdia a 1. ročníka.
Prezentácia najlepších výkonov, ktoré boli
vybrané členmi umeleckej rady.
Prezentácia pred rodičmi, širokou
verejnosťou. Žiaci predviedli veľmi pekné
výkony, spokojnosť rodičov, komunikácia
pedagóga rodiča, odbúravanie trémy
u žiakov.

30 žiakov

5.6. -19.6.2018
VÝSTAVA PRÁC

Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, Hodálová
Prezentácia ročníkových a absolventských
prác VO pred rodičmi a širokou
verejnosťou.HO-program na vernisáži:
Hambeis, Adamovičová, Štefániková

ŽIAKOV VO
KC Vajnorská
18 žiakov

21.6.2018
KONCERT ŽIAKOV
Štúdia pre dospelých HO
Zichyho palác,

Pedagóg: Košický, Mozolíková, Kocán,
Sárközi, Kohútek, Orem, Janíčková,
Bložonová, Štefániková, Kollárová, Janák,
Kohútková, Bubeníček, Malatinský
klav. sprievod: p. Miko, Maskalíková,
Ferienčíková,

Ventúrska ul.

43 žiakov

9. 6. 2018
14. ROČNÍK
SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE
HĽADÁ SA
MUZIKÁLOVÁ
HVIEZDA

Pedagóg: Plesníková, Štefániková,
Chrappa, Kiráľová,Bučková, Kocán,
Sawicz
Korepetícia: Maskalíková, Miko

Koncertná sála školy
5. 6. 2018VYSTÚPENIE
VERNISÁŽI VO

1 žiačka

Pedagóg: Adamovičová

15 žiakov

Pedagóg: Žišková

NA

KC Vajnorská
13. 6. 2018
ZÁVEREČNÉ
VYSTÚPENIE ŽIAKOV
LDO
č. 8 trieda

14.6.2018
ZÁVEREČNÉ
VYSTÚPENIE ŽIAKOV
LDO
č. 8 trieda

10 žiakov

Pedagóg: Adamovičová

4.2

ÚDAJE O AKTIVITÁCH, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA
SÚŤAŽE

19. – 21. 10. 2017 53. ročník Medzinárodný festival poézie,
Valašské Meziříčí, medzinárodná súťaž
Dominkia Iždinská, 6. miesto v II. kategórii, /24. účastníkov v II. kat./
ped. Adamovičová
14. 11. 2017 výberové kolo, Beniakove Chynorany, 24. ročník, /Slovenský festival
poézie/
Mária Miklošková- postup na celosl. kolo v I. kategórii, ped. Adamovičová
Dominika Iždinská- 3. miesto v III. kategórii, ped. Adamovičová
15. 11. 2017- Prehliadka mladých gitaristov, 12. ročník , ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova
2, Bratislava
Daniel Jurikovič- strieborné pásmo v II. kateg., ped. Jókaiová
Juraj Mráz- strieborné pásmo v III. kategórii, ped. Hnat
Martina Henigerová- strieborné pásmo v III. kategórii, ped. Hnat
Hana Vargová- strieborné pásmo v III. kategórii, ped. Hnat
Natália Bilčíková- diplom za účasť v III. kategórii, ped. Székelyová
22. – 24. 11. 2017 16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute
a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta 2017“, ZUŠ Nižná
Theodor Šebesta čestné uznanie v 1. kategórii, ped. D. Zlatohlávková
Lara Marko- 1. miesto v 1. kategórii, ped. D. Zlatohlávková
Korepetítor Gabriela Kiráľová
1. – 3. 12. 2017- Celoslovenské kolo Beniakove Chynorany, 24. ročník, Slovenský
festival poézie
postup:
Mária Miklošková- 2. miesto v 1. kategórii, ped. Adamovičová
Cena Andreja Záborského za najlepší prednes slovenskej klasiky
5. 12. 2017- 9. ročník súťaže základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“
ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratslava
sólový klasický spev
Dominika Macáková bez umiestnenia ped. Plesníková
Katarína Bartošová čestné uznanie v 2. kategórii, ped. Plesníková
Michaela Vrábliková čestné uznanie v 3. kategórii, ped. Plesníková
Korepetítor: Mgr. art. Xénia Maskalíková
15. 2. 2018- 21. ročník súťažnej vokálnej prehliadky Stančekova Prievidza
Dominika Macáková A kat. strieborné pásmo
Katarína Bartošová B kat. zlaté pásmo
Michaela Vrábliková C kat. bronzové pásmo
Korepetítor p. V. Miko , ped. Plesníková
15. 2. 2018- krajská recitačná súťaž...a Slovo bolo u Boha...,
Spojená škola sv. F. Assiského
Malacky

Júlia Semančínová 1. miesto v II. kat., poézia
ped. Adamovičová
Pavlína Vargová II. miesto v III. kat., poézia
ped. Žišková
Veronika Petrušková čestné uznanie v V. kat., poézia ped. Žišková
Hanka Tomšíková II. miesto v III. kat. próza
ped. Adamovičová
Adela Hegedüšová II. miesto v V. kat., próza
ped. Žišková
Do celoslovenského kola postupujú
Katarína Šmigová,
Mária Miklošková
27. – 28. 2. 2018, Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo 4.- 5. kat., V- klub, Bratislava
Ján Jánošík- 1. miesto v 4. kat., prednes prózy, ped. Adamovičová
21. 3. 2018- Vokálna jar, 23. ročník speváckej súťaže pre žiakov ZUŠ v sólovom
a komornom speve, ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Karolína Pavlíčková bronzové pásmo
v kategórii 10- 12 rokov, ped. Bučková
Mia Izabela Armitage bronzové pásmo v kategórii 10- 12 rokov, ped. Bučková
Katarína Bartošová bez umiestnenia
v kategórii 10- 12 rokov, ped. Plesníková
Michaela Vrábliková zlaté pásmo
v kategórii 13- 15 rokov, ped. Plesníková
Diana Stupavská bronzové pásmo
v kategórii 13- 15 rokov, ped. Chrappa
Korepetítor: Valér Miko
23. 3. 2018- Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo, 1. – 3. kat.,
CVČ Hlinická 3, Bratislava
Pavlína Vargová- nepostúpila- 2. kat., prednes prózy, ped. Žišková
19. 4. 2018- „Mladé talenty Ladislava Mokrého“ v hre na klavíri 2018
ZUŠ Ladislava Mokrého, Topoľčany
Nikol Kupcová , Daniela Majerová - 2.miesto
2. kategória 4- ruč. hra ped. Kohútková
9. – 11. 5. 2018- Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 64. ročník
Hviezdoslavov Kubín“- MOC Modra- „Bratislavské metamorfózy“
Michal Iffka- 3. miesto v II. kategórii, ped. Adamovičová
Júlia Semančínová- 3. miesto v II. kategórii, Adamovičová
10. 5. 2018 „Bojnická Perla 2018“, celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej
piesne žiakov základných umeleckých škôl, ZUŠ Bojnice, mesto Bojnice
Daniela Majerová strieborné pásmo v B kat. 12- 14 r.
Ped. Štefániková
11. 5. 2018- „Zahraj že nám píšťalôčka“ súťaž v hre na zobcové flauty sólová
a komorná hra, 10. ročník, medzinárodná účasť, DK Nové Zámky
Barbora Kučerová zlaté pásmo v C kateg., sólová hra
Martina Fecková zlaté pásmo v F kat., sólová hra
korep. X. Maskalíková, čestné uznanie ZUŠ Hálkova 56, SK za prípravu žiakov,
pedagógom a škole
ped. Košický
27. 4. 2018- Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2018,
Spojená škola- ZUŠ Sládkovičovo
Miloslav Kuvik- zlaté pásmo v I. kategórii, ped. Kollárová

Mária Galandová- bronzové pásmo v III. kategórii, ped. Mozolíková
Vanesa Virsíková- strieborné pásmo v IV. kategórii, ped. Mozolíková
p. uč. Kohútek- člen poroty
8. 6. 2017- 10. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho
v sólovej
hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení, Komárňanský
komorný orchester a ZUŠ v Komárne
Marek Vráblik, ped. Heribanová odhlásený
Petra Gregorová- bronzové pásmo v I. kategórii, ped. Heribanová
Sarah Klopštock- bronzové pásmo v II. kategórii, ped. Heribanová
Daniela Sýkorová- ped. Heribanová odhlásená
Matúš Farkaš - bronzové pásmo v V. kategórii, ped. Heribanová
Korepetítor p. Valér Miko

OSTATNÉ KONCERTY, PODUJATIA
26. 9. 2017

3 žiaci

pedagóg: Székelyová, Janák, Žišková

3 žiaci

pedagóg: Janák,Sárkozi, Žišková

1 žiak

Pedag.:Orem, Ferienčíková

3 žiaci

pedagóg: Adamovičová

VYSTÚPENIE V KLUBE
DÔCHODCOV „ZLATÝ
DÁŽĎ, Teplická ul.,BA
26.10.2017
VYSTÚPENIE V KLUBE
DÔCHODCOV „ZLATÝ
DÁŽĎ, Teplická ul.,BA
26.10.2017
FESTIVAL EUGENA
SUCHOŇA, 12. ROČNÍK
,KONCERT VÍŤAZOV
SÚŤAŽÍ ZUŠ
Pezinok
6. 12. 2017
DIVADELNÝ FESTIVAL
„RUŽINOV 2017“
Divadlo „Pod kostolom“

7.12. 2017

3 žiaci

pedagóg: Košický,Žišková

VYSTÚPENIE V KLUBE
DÔCHODCOV „ZLATÝ
DÁŽĎ, Teplická ul.,BA
20.12.2018
VIANOČNÉ VYSTÚPENIE
ŽIAKOV HO

17 žiakov Pedagóg: Bubeníčková, Kiráľová,
Hatríková, Orem, Janák, Maskalíková

MPC Ševčenkova ul.
15.9-19.9.2017

15 žiakov pedagóg: Heribanová

KONCERTNÉ TURNÉ
STRIEBORNÝCH STRÚN V
ANGLICKU
22.11.2017

2 žiačky

pedagóg: Štefániková

KONCERT
TALENTOVANÝCH DETÍ
S RICHARDOM RIKKONOM
Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca
16.12.2017 VIANOČNY
15 žiakov pedagóg: Heribanová
KONCERT STRIEBORNÝCH
STRÚN
Kostol sv. Jána Pavla II.
BA Čierna Voda
20.12.2017

15 žiakov pedagóg: Heribanová

VIANOČNY KONCERT
STRIEBORNÝCH STRÚN
Klub dôchodcov, Bartoškova ul.
16. 4. 2018
„DETSKÝ KLAVÍRNY
MARATÓN“,
Múzeum J. Cikkera, Fialkové
údolie

5 žiakov

Vystúpili žiaci p. uč. Kollárovej,
Malatinského, Brejkovej,
ZUŠ dostala pamätný list za účasť
a žiačka Sophia Jaroščáková /p. uč.
Malatinský/ dostala Cenu za interpretáciu

21. 4. 2018

10 žiakov pedagóg: Štefániková,Kiráľová,Plesníková

„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ
DNI“
Hlavné námestie - pódium
22. 4. 2018
„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ
DNI“-

17 žiakov pedagógovia: Hatríková, Sárközi, Janák,
Plesníková, Kohútek, Kollárová, Kohútková,
sláčikový súbor, p. uč. Heribanová,

SLÁČIKOVÝ SÚBOR
STRIEBORNÉ STRUNY SO
SÓLISTAMI

klav. spr. p. Miko,
sprievodné slovo: p. uč. Kohútková

Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca
pedagógovia:Čierniková, Kuzmová a určení
ped. HO

21. 4. 2018
„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ
DNI“
Stánok ZUŠ na Hlavnom námestí
21. 4. 2018
„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ
DNI“ - SMART CITY

13 žiakov pedagógovia: Kuzmová, Čierniková,
Hodálová

Výstava prác žiakov VO
24.4.2018

4 žiaci

pedagóg: Janák, Székelyová

VYSTÚPENIE V KLUBE
DÔCHODCOV „ZLATÝ
DÁŽĎ“,
Teplická ul.
23.5.2018
JARNÝ KONCERT PRE
SENIOROV

5 učiteľov Bučková, Kocán, Ferienčíková, Miko,
Chrappa

Zrkadlová sieň PP
24.5.018
OPEN ZUŠ
Exteriér pred budovou školy

10 žiakov p.zást.Isteníková

5 žiakov

7.6. 2018

Kiráľová, Štefániková

KONCERT PRE SENIOROV
Kultúrne centrum Vajnorská

SEMINÁRE PRE PEDAGÓGOV A INÉ AKTIVITY
Dátum, miesto konania

Názov aktivity

Zúčastnení pedagógovia

23.-25. 8. 2017

Seminár EPTA pre
pedagógov hry na klavíri

Hatríková,Kollárová

15. 11. 2017

Seminár pre pedagógov hry
na husliach s Daliborom
Karvayom

Heribanová, Bložonová,

Seminár pri príležitosti 43.
gitarového festivalu
J.K.Mertza

Hnat, Szekelyová,Jokaiová

18. – 22.6. 2018
Konzervatórium

4.3

ÚDAJE O ZAPOJENOSTI, RESP. TVORBE PROJEKTOV ŠKOLY

Vyzývateľ
na
predklada
nie
projektu, Názov projektu
resp.
vlastný
projekt
školy

ZUŠ Hálkova 56

1 žiak

Koncertné turné
sláčikového
súboru
„Strieborné
struny“ v
Londýne

Cieľ projektu a cieľová skupina

Odborná umelecká príprava žiakov pod
vedením umeleckej vedúcej, motivácia žiakov,
prezentácia a reprezentácia Bratislavy a SR v
zahraničí, pozitívny ohlas verejnosti najmä
rodičov a pedagógov ostatných ZUŠ,
nadviazanie kontaktov s odborníkmi . Cieľová
skupina: žiaci I., II. stupňa a ŠPD umeleckého
vzdelávania na ZUŠ

Termín
začatia
realizácie a
ukončenia
realizácie

september
2017

ZUŠ Hálkova 56

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.

21. 3. 2018

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.

27. 3. 2018

15. ročník
Školská súťaž
v hre na
dychových
nástrojoch,

ZUŠ Hálkova 56

Koncertná
prehliadka
džezovej,
populárnej
a filmovej hudby
v hre na klavíri,
4. ročník

ZUŠ Hálkova 56

11. ročník

Školská súťaž
Výmena skúseností a odbornej umeleckej
prípravy žiakov, vzájomná výmena skúseností
v predmete
Hudobná náuka medzi kolegami, širší záber a záujem o prácu
v predmete hudobná náuka, motivácia žiakov
DO-RE-MI,
Cieľová skupina: žiaci I.stupňa umeleckého
vzdelávania na ZUŠ
4. ročník

18.4.2018

ZUŠ Hálkova 56

ZUŠ Hálkova 56

Koncertná
prehliadka
žiakov
bratislavských
ZUŠ v hre na
keyboarde,

Výmena skúseností a odbornej umeleckej
11.4.2018
prípravy žiakov s pedagógmi bratislavských
ZUŠ a Bratislavského kraja v tejto oblasti,
motivácia žiakov, prezentácia, pozitívny ohlas
verejnosti najmä rodičov a pedagógov ostatných
ZUŠ, medzitriedna spolupráca so
žiakmi dychového odboru
Cieľová skupina: žiaci I. a II. stupňa
umeleckého vzdelávania na ZUŠ.

Školská súťaž
Výmena skúseností a odbornej umeleckej
v hre na klavíri, prípravy žiakov, vzájomná výmena skúseností
medzi kolegami, širší záber a záujem o prácu
3. ročník
v iných triedach klavírneho oddelenia,
motivácia žiakov, verejná prezentácia
Cieľová skupina: žiaci I.stupňa umeleckého
vzdelávania na ZUŠ

25.4.2018

ZUŠ Hálkova 56

Spevácka súťaž
žiakov
bratislavských
ZUŠ a ZUŠ
Bratislavského
kraja aj
s celoslovenskou
účasťou „Hľadá
sa muzikálová
hviezda“,
14. ročník

Výmena skúseností a odbornej umeleckej ZUŠ 09.06.2018
Hálkova 56, prípravy žiakov s pedagógmi
bratislavských ZUŠ a ZUŠ z iných krajov
Slovenska 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

5
Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou
Dňa 23. apríla 2018 sa uskutočnila v ZUŠ Hálkova 56 následná kontrola opatrení štátnej
školskej inšpekcie. V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 1049/2016-2017 ju
vykonala Mgr. Eva Poláková ( školská inšpektorka ). Predmetom inšpekcie bol stav
základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole po návrhu opatrení z decembra 2017.
Kontrolovaným subjektom bola ZUŠ Hálkova a jej elokované pracovisko Základná škola
s Materskou školou Česká 10.
Kontrolou sa zistilo splnenie všetkých opatrení a odstránenie nedostatkov z decembra 2017.
6 Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského kontr
olóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ
V školskom roku 2017 / 2018 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila finančná a ekonomická
kontrola.
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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.

Výhodou 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.
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.
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..
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)
- postupný nákup výpočtovej techniky
- vybavenie tried novými hudobnými nástrojmi a nábytkom
- výmena radiátorov v triedach
Vykonali sme revízie komína 2 krát ročne, revíziu kotlov, 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. Zabezpečili sme a namontovali na škole
bezpečnostné signalizačné zariadenie s telefonickým prepojením na zodpovedné osoby.
V školskom roku 2014 /15 sa nám podarilo za finančnej pomoci Združenia rodičov pri ZUŠ
zabezpečiť dlhodobo plánované klimatizačné zariadenie do koncertnej sály.
V školskom roku 2015/16 sme pripravili novú klavírnu triedu, do ktorej sme nasťahovali
koncertné krídlo darované finančnou skupinou PENTA v hodnote 22 900,- eur; uskutočnili
sme čiastočnú úpravu gitarovej triedy, vytvorili sme pre zamestnancov kuchynku v menších
priestoroch školy a čiastočné úpravy a údržbu staršieho školského nábytku.

V šk. r. 2016/17 sme uskutočnili generálku 2 klavírnych krídiel, uskutočnila sa rozsiahla
oprava kanalizácie v prízemí školy.
V šk. roku 2017/2018 sa uskutočnilo rozsiahle zavedenie internetu do celej budovy, ktoré
bolo náročné rozsahom prác a finančnými nákladmi. Vymenila sa podlaha v dvoch
triedach výtvarného odboru a na celom prízemí. Vytvorili sme skladový priestor pre
práce žiakov výtvarného odboru.
K 65. výročiu školy sme zabezpečili zhotovenie a nákup bulletinu v náklade 500 kusov
a rôzne reklamné predmety
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2017

Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:768 022,00,- eur
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 85 317,00,- eur
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0
Finančné prostriedky získané od rodičov a z 2% z daní - stav na účte ZRŠ k septembru 2017 :
16 969,39 ,- eur
Iné finančné prostriedky:
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CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE
ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE ICH
PLNENIA
Školský rok 2017/2018 sa niesol v znamení osláv 65. výročia školy a pri tejto
príležitosti sme sa snažili o prípravu hodnotných podujatí a troch významných projektov vo
všetkých odborov školy:
IHRISKO SVET – projekt tanečného a dramatického odboru
Teatro Wüstenrot ( máj 2018 )
FARBY HUDBY – projekt hudobného a výtvarného odboru
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca ( máj 2018 )
KONCERT SLOVENSKEJ HUDBY PRI PRÍLEŽITOSTI 110. VÝROČIA NARODENIA
EUGENA SUCHOŇA S HOSŤOM - POPREDNOU KLAVIRISTKOU PROF. ZUZANOU
NIERDORFER PAULECHOVOU
Pálffyho palác ( marec 2018 )
V septembri 2017 sa uskutočnilo koncertné turné sláčikového súboru Strieborné struny
vo Veľkej Británii - Londýne. Mladí hudobníci zo sláčikového súboru STRIEBORNÉ
STRUNY absolvovali plánovanú zahraničnú cestu do Londýna, na ktorej úspešne
absolvovali a účinkovali na dvoch koncertoch. Pre súbor bol dlho nacvičovaný prednes
širokého repertoáru - od klasiky a baroka až po súčasnú hudbu skutočným zážitkom, ale
zážitkom bola aj odozva publika, ktoré v chráme pribúdalo každou minútou. Takéto meniace
sa - dynamické, alebo „tekuté“ publikum bolo prívetivou a nezabudnuteľnou odozvou na
krásne tóny, majstrovstvo hry na hudobných nástrojov a celkovú kompozíciu bratislavských
sláčikov v Londýne. Sláčikový súbor bol srdečne prijatý na oboch vystúpeniach zo strany
anglického publika a mnohých zahraničných Slovákov žijúcich v Londýne.

Úspešne sme uskutočnili 15. ročník Koncertnej prehliadky žiakov bratislavských ZUŠ
v hre na keyboarde .
14. ročník speváckej súťaže žiakov bratislavských ZUŠ a ZUŠ Bratislavského
kraja pod názvom „Hľadá sa muzikálová hviezda“ sa konal 9. júna 2018. Do súťaže sa
prihlásilo 49 súťažiacich z 17 škôl z celého Slovenska ( okrem bratislavských ZUŠ aj ZUŠ
Ivanka pri Dunaji, Košice, Levice, Malacky, Senica, Štúrovo, Nové mesto nad Váhom,
Myjava, Nitra, Pezinok, Bernolákovo a Sereď).
Na príprave, organizácii a hladkom priebehu súťaže sa podieľali všetci pedagógovia
speváckeho oddelenia, spolu s ďalšími pedagógmi ZUŠ Hálkova. Súťažiaci a organizátori
mali zabezpečený obed v neďalekom reštauračnom zariadení. Ceny do súťaže poskytli
sponzori.
Odbornú porotu tvorili:
Predsedníčka: Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD. (profesorka Konzervatória v Bratislave)
Členovia:

Lucia Vráblicová - (speváčka a herečka , členka NS )
Ján Babjak - (spevák , sólista SND )

Súťaž mala vysokú umeleckú úroveň. Spievalo sa s klavírnym sprievodom aj na podklady
CD/mp3 nosiča. Jednu skladbu spievali žiaci povinne bez mikrofónu. Na záver sa konal krátky
seminár s odbornou porotou, v ktorom jej členovia kladne zhodnotili prípravu i výkony súťažiacich,
ako aj celkový výber repertoáru. Ich cenné pripomienky a rady budú určite zohľadnené pri príprave
ďalšieho ročníka súťaže. Vyvrcholením súťaže bolo odovzdávanie diplomov a vecných cien, ktoré
zabezpečili organizátori súťaže.

VÝSLEDKY SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE
HĽADÁ SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA 2018

I. kategória
1. miesto:
Vanessa HAMBEIS ZUŠ Hálkova 56, BA
Janka MIZNÁROVÁ
ZUŠ Exnárova, BA
2. miesto:
Katarína BARTOŠOVÁ ZUŠ Hálkova 56, BA
Soňa STANEKOVÁ
ZUŠ Košice
3. miesto:
Matej CYPRIÁN
ZUŠ Exnárova, BA
Čestné uznanie:
Matúš SLANÝ
ZUŠ Senica
II. kategória

ped.: Mgr. art. G. Kiráľová
ped.: Mgr. I. Ecetová
ped.: Mgr. art. E. Plesníková,
ped.: M. Lechmanová
ped.: Bc. V. Lešková
ped.: Mgr. K. Kružíková

1. miesto:
Nina OLACHOVÁ ZUŠ Nitra
ped.: Mgr. M. Čavčíková
2. miesto:
Daniela MAJEROVÁ
ZUŠ Hálkova 56, BA
ped.: A. Štefániková
Natália SEKERÁKOVÁ ZUŠ Košice
ped.: E. Brecherová, Dis. art.
3. miesto:
Katarína SADLOŇOVÁ ZUŠ Senica
ped.: Mgr. A. Praskačová
Barbora ČIERNIKOVÁ ZUŠ Exnárova, BA
ped.: Mgr. I. Ecetová
Tatiana MIČÁŇOVÁ
ZUŠ Exnárova, BA ped.: Mgr. art. F. Ďuriač
Čestné uznanie:
Dávid ČÁMER
ZUŠ Nové mesto n/V
ped.: Mgr. I. Pirklová
Michaela VRÁBLIKOVÁ ZUŠ Hálkova 56, BA ped.: Mgr. art. E. Plesníková, Sarah
TÓTHOVÁ
ZUŠ Levice
ped.: Mgr. A. Michňová
Claudia Vu NHUOVÁ
ZUŠ Malacky
ped.: Mgr. H.Staneková, Dis. art.
III. A kategória
1. miesto:
Simona TOMÁŠOVÁ
ZUŠ Košice
ped.: Mgr. M. Hrehová
2. miesto:
Veronika BUBNIČOVÁ
ZUŠ Hálkova 56, BA ped.: Mgr. art. G. Kiráľová
Ema FREUDOVÁ
ZUŠ Exnárova, BA ped.: Mgr. art. F. Ďuriač
3. miesto:
Romana ČALFOVÁ ZUŠ Sklenárova, BA ped.: H. Mixtajová, Dis. art.
III.B kategória
1. a 2. miesto nebolo udelené
3. miesto:
Martin MIKULA
ZUŠ Sklenárova, BA ped.: H. Mixtajová, Dis. art.
IV. kategória
1. miesto:
Lucia BARCZI
ZUŠ Hálkova 56, BA ped.: Mgr. art. E. Plesníková,
Ema WEISSOVÁ
ZUŠ Sklenárova, BA ped.: H. Mixtajová, Dis. art.
2. miesto:
Viera PIXOVÁ
ZUŠ Hálkova 56, BA
ped. :A. Štefániková
3. miesto
Hannah Mae BRIGHTON ZUŠ Sklenárova, BA ped.: H. Mixtajová, Dis. art.
Cena predsedníčky poroty:
Lucia BARCZI
ZUŠ Hálkova 56, BA

ped.: Mgr. art. E. Plesníková

Školské súťaže v hre na drevených dychových nástrojoch, na klavíri
a v predmete hudobná náuka splnili opäť svoje očakávania a výsledky.
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, zavedenie internetu do celej budovy. Rozšírila sa vzájomná

medzitriedna a medziodborová spolupráca, ktorá sa odzrkadlila aj pri vystúpeniach k výročiu
školy.
S odborným rastom pedagogických zamestnancov súvisí účasť na odborných seminároch,
školeniach v rámci kontinuálneho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie.
V oblasti skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia školy vychádzame z možnosti
pridelenia finančných prostriedkov.
10 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
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);
• Väčšia rekonštrukcia kanalizácie
v auguste 2017.
• Škola je plno organizovaná, sú zriadené
všetky
4 odbory - hudobný, výtvarný, literárno-

SLABÉ STRÁNKY

•

Nedostačujúca vybavenosť učebných
pomôcok v niektorých predmetoch (VO,
TO, HN)
• Zastarané vybavenie tried (starý
nábytok, poškodené interiérové dvere,
staré radiátory;
• Plne obsadené všetky priestory školy,
limitovanie prijatia žiakov;
• Nedostačujúce odhlučnenie tried;
NÁVRHY OPATRENÍ

dramatický a tanečný;
•

Plne kvalifikovaný pedagogický zbor
+(autori
učebných osnov pre ZUŠ, poskytovanie

•

Možnosť riešenia všetkých slabých
stránok sa odvíja najmä od možnosti
financovania;
odbornej pedagogickej praxe pre študentov • Rezervy sú v tanečnom odbore z dôvodu
častej migrácie pedagógov v tomto
Cirkevného konzervatória, PdF UK);
odbore, ale i žiakov z dôvodu vzniku
nových hip - hopových tanečných skupín,
• Školská a triedna pracovná atmosféra je
súkromných tanečných štúdií
na
a súkromných základných umeleckých
veľmi dobrej úrovni (tvorivá, pokojná,
škôl ; taktiež vyučovanie populárnej hudby
akceptujúca, priateľská, produktívna,
, vedenie jazzovej kapely – záujemci, ktorí
majú skúsenosti a prax s vyučovaním,
kooperatívna, zaujímavá a úspešná);
nemajú požadované kvalifikačné
predpoklady na vyučovanie v ZUŠ;
• Celková kvalita pracovného prostredia je
•
Postupné opravy klavírov vo všetkých
na
triedach;
veľmi dobrej úrovni;
•
Rekonštrukcia priestorov v prízemí
• Aktivity školy, podujatia, verejná
školy;
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;

•
Organizovanie koncertnej
prehliadky
populárnej, jazzovej a filmovej hudby
žiakov
bratislavských ZUŠ v hre na klavíri;
•
Organizovanie školských súťaží
v hre na
dychových nástrojoch, klavíri a v predmete
hudobná náuka;
•

•
•
•
•

Zavedenie predmetu Hudba a počítač ,
Počítačová grafika a využívanie
Projektového vyučovania v rámci
školského vzdelávacieho programu ;
Výborné výsledky a popredné
umiestnenia žiakov na celoslovenských
a medzinárodných súťažiach;
Výborné výsledky a prijatie žiakov na
stredné a vysoké školy umeleckého
zamerania;
Spolupráca s niektorými ZUŠ
Bratislavy;
Družobné kontakty s umeleckou školou
v Prahe;

• 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, z týchto finančných prostriedkov
pomáha a zabezpečuje významné zájazdy
sláčikového súboru v zahraničí;
• 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, C.
Kassai , J. Frličková, M. Eliášová, V.
Horján, B. Gráffová, V. Patejdl, B. Filan,
P. Makranský , P. Bodnár,R Rikkon,
L.Pavlásek, D.Koči,
J. Babjak, L. Vráblicová );
•

Spolupráca s médiami (Televízia - Nové
Mesto, RTVS, Televízia Markíza)
- Zavedenie klimatizácie v koncertnej sále;
- Zavedenie bezpečnostnej signalizácie
v budove školy;

-Generálka 2 koncertných krídiel, 3 pianín

PRÍLEŽITOSTI

•

Modernizácia a postupné dopĺňanie
vybavenia tried;
Materiálno-technického zabezpečenia
školy;

•

Nadviazanie kontaktov s novými
družobnými
školami;

• Získavanie finančných prostriedkov
z grantov
a od sponzorov;
Tvorba a participácia na projektoch;
•
•

Medializácia a zviditeľňovanie školy;
Prezentácie v rámci výročí založenia
školy;

RIZIKÁ

•

Nízke finančné ohodnotenie
pedagogických zamestnancov;
• Nedokonalosť zákona 317 / 2009 a jeho
dopad v praxi ( zaradenie absolventov
konzervatórií do 8. platovej triedy, atď. );
•

Slabá akceptácia ZUŠ zo strany vládnych
predstaviteľov;

•

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

10.1 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
V školskom roku 2017 / 2018 boli na stredné školy umeleckého zamerania prijatí:

Veronika Ďurecová – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva,
odbor maľba a dekoračná tvorba
pedagóg: Mgr. Zuzana Hodálová
Veronika Bubničová – Konzervatórium, odbor muzikálové herectvo
pedagóg: Mgr. Gabriela Kiráľová
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, Anežka a Eliška Drmolové, Andrea Gábrišová , Martin Mázik,
Nora Beňačková, ┼Marián Varga, Zuzana Šveda , a iní)

11 Ďalšie informácie o škole
11.1 PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE
V školskom roku 2017 / 2018 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila kontrola Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
11.2 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.
Za školský rok 2017-18 patrí zvlášť poďakovanie pani Ing. Sylve Majerovej za zabezpečenie
všetkých vecných darov do speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda, Davidovi
Hnatovi a Ing. Janke Farkašovej, členke výboru ZRŠ a podpredsedníčke rady školy, za
aktívnu činnosť, pomoc pri získavaní 2 % z daní na účet združenia rodičov, za obetavú prácu
pri organizovaní zájazdov, vystúpení a sústredení pre sláčikový orchester Strieborné struny.
Orchester pod umeleckým vedením Mgr. Aleny Heribanovej nahral CD nosiče, sa zúčastnil
na mnohých koncertoch a vystúpeniach pre významných sponzorov, ktorí darovali škole 2 %
z daní. Na základe tejto skutočnosti a vďaka vysokej finančnej podpore v šk. roku 2017 / 18
sa uskutočnilo aj koncertné turné sláčikového súboru Strieborné struny v Londýne.

Spolupráca s právnickými osobami
Vedenie školy sa snaží získavať kontakty aj z radov sponzorov, čo nie je v dnešnej komerčnej
dobe vôbec jednoduché. Z Nadácie Tatra banky – Grantový program - Zamestnanecký
program Dobré srdce 2017, škola získala 2 sponzorské príspevky na generálnu opravu troch
klavírnych pianín. ( vybavuje Mgr. Barbora Kohútková, PhD. )
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 „Bratislavské mestské dni“ 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.
Žiaci a pedagógovia výtvarného odboru pravidelne vystavujú v Justiho sieni Primaciálneho
paláca a na zasadnutiach poslancov MZ v predsálí Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.
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 základnou školou s MŠ na Českej , kde sídli aj naše elokované
pracovisko.
Iná spolupráca
V školskom roku 2017/ 2018 sme naďalej spolupracovali s Klubmi dôchodcov „Zlatý dážď“Nové Mesto a v rámci podujatí pre seniorov sme pripravili niekoľko koncertov pre členov
týchto klubov, s Metodicko – pedagogickým centrom, Štátnym pedagogickým ústavom
a Hudobnou Fakultou VŠMU
Propagácia školy sa realizuje v písomnej forme, fotodokumentácii, vo videotéke, na webovej
stránke a v školskej kronike. Škola spolupracuje aj s rôznymi médiami- televízia Markíza,
STV, Regionálna televízia – Nové Mesto, Slovenský rozhlas, Učiteľské noviny, Twin City
Journal, Hlas Nového Mesta.
Spolupracujeme s družobnou školou: ZUŠ Praha, Biskupská 1
„Klasická hudba nás nesie bližšie k nebu.
Dáva nám precítiť krásu storočí,
unáša nás do výšok, odkiaľ vidno všetko.
Necháva nazrieť do hlbín našich duší
a cez naše obnažené srdcia ukazuje ich krehkosť.
Učí nás trpezlivosti a pokore,
aby s rozprestretými krídlami prebúdzala chuť ísť ďalej
v darovaní radosti.“
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchovno – vyučovacom procese a výborných
výsledkoch našej školy a pripravili spoločne škole krásne jubileum. Pedagógom a

žiakom, nepedagogickým zamestnancom, zriaďovateľovi našej školy, Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy, najmä oddeleniu školstva , kultúry a športu
a finančnému oddeleniu, rade školy a v neposlednom rade Združeniu rodičov pri ZUŠ
Hálkova 56.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy, Vrbenského 1, Bratislava
I. Základné informácie o škole
a) Identifikačné 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
e-mail: riaditel@zusvrbenskeho.eu
info@zusvrbenskeho.eu
zastupkyna@zusvrbenskeho.eu
b) Vedúci zamestnanci školy
Meno riaditeľa: Mgr. Vladislav Katrinec
Volebné obdobie: 01.07.2014 do 30.06.2019
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
1. PaedDr. Kristína Prekopová – pedagogická zástupkyňa riaditeľa školy
c) Údaje o rade školy:
Predseda:
Miriama Vlková – zástupkyňa nepedagogických zamestnancov
Podpredseda:
Daniela Pokorná - zástupkyňa rodičov
Členovia:
Milan Baďo, DiS. art. - zástupca pedagogických zamestnancov
PaedDr. Jozef Bratina - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mgr. art. Katarína Dibáková – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Klaudia Košíková - delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
JUDr. Michal Krištofič – zástupca rodičov
Mgr. Peter Pilinský - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Júlia Štefanidesová – zástupkyňa rodičov
Mgr. Simona Uhríková – zástupkyňa rodičov

PaedDr. Marta Žáková - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
Zasadnutia Rady školy a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018
25.09.2017 – Program: 1. otvorenie, schválenie programu rokovania a návrhov na jeho
doplnenie, 2. voľba zapisovateľa, 3. prerokovanie Plánu práce na školský rok 2017/2018
a Plánu hospitačnej a kontrolnej činnosti na školský rok 2017/2018, 4. prerokovanie Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy,
Vrbenského 1, Bratislava za školský rok 2016/2017, 5. rôzne – návrhy na riešenie
priestorových možností školy, 6. záver – zasadnutie ukončila predsedkyňa RŠ Miriama
Vlková.
28.06.2018 – Program: 1. otvorenie, schválenie programu rokovania a návrhov na jeho
doplnenie, 2. Prerokovanie koncepcie rozvoja školy na roky 2019 - 2022, 3. záver –
zasadnutie ukončila predsedkyňa RŠ Miriama Vlková.
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy:
Pedagogická rada:
Termíny zasadnutí v školskom roku 2017/2018 a základné témy rokovaní:
08.09.2017
Hlavné body programu:
Privítanie zamestnancov na začiatku nového školského roka;
Predstavovanie nových zamestnancov;
Prerokovanie prechodu agendy školy do nového iZUŠ programu, doplnenie požadovaných
informácií;
Požiadavka na zabezpečenie doplnenia Rady školy o nového člena - zástupcu zriaďovateľa;
Pokyny k úlohám súvisiacim s prípravou triednych dokumentácií na nový školský rok –
zoznamy žiakov, úväzky, rozvrhy;
Zapracovanie plánov PK do Plánu práce školy na školský rok 2017/2018;
12.09.2017
Hlavné body programu:
Vyhodnotenie dodatočných prijímacích skúšok;
Príprava plánov PK;
Uzatváranie úväzkov;
Podklady do výkazov 24-01 40-01;
21.09.2017
Hlavné body programu:
Vyhodnotenie začiatku školského roka;
Vyhodnotenie účasti žiakov a učiteľov na prvých verejných kultúrnych podujatiach;
Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ,
Vrbenského 1, Bratislava za školský rok 2016/2017;
Prerokovanie Plánu hospitačnej a kontrolnej činnosti na školský rok 2017/2018;
Prerokovanie Plánu činnosti na školský rok 2017/2018;
Príprava zasadnutia Rady školy;
Hodnotenie prvých skúseností s programom iZUŠ;

05.10.2017
Hlavné body programu:
Informácie z rokovania Umeleckej rady a Rady školy;
Vyhodnotenie mesiaca september;
Príprava organizačno-personálneho zabezpečenia Interpretačných kurzov pre žiakov ZUŠ a
ich pedagógov s Daliborom Karvayom – 15.11.2017;
Návrhy podujatí viažucich sa k výročiam jubilujúcich umeleckých osobností;
Príprava podujatí k Vianociam – koncerty so ZUŠ Bernolákovo – 04. a 05.12.2017;
Informácie o termínoch podujatí do konca kalendárneho roka;
Prerokovanie stavu prípravy žiakov na súťaže a koncerty;
Príprava a zabezpečenie výzdoby pracovísk školy;
09.11.2017
Hlavné body programu:
Hodnotenie októbrových podujatí;
Informácie z Rady riaditeľov;
Príprava štvrťročnej klasifikačnej porady – termín 24. november 2017;
Príprava koncertu Portréty – Koncert hudby 20. a 21. st.;
Vyhodnotenie 1. štvrťroka školského roka;
Hodnotenie účasti žiakov na koncertoch a súťažiach;
Hodnotenie hospitácií a ich výsledkov;
Príprava inventarizácie;
Príprava spoločných koncertov so ZUŠ Bernolákovo;
Stav prípravy žiakov na koncerty a súťaže;
23.11.2017 – klasifikačná porada
Hlavné body programu:
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za prvý štvrťrok školského roku;
Vyhodnotenie hospitácií a prijaté opatrenia;
Prerokovanie problematických výsledkov v jednotlivých oblastiach a návrhy na ich riešenie;
Štatistické zadokumentovanie;
12.12.2017
Hlavné body programu:
Hodnotenie spoločného adventného koncertu v Bernolákove so ZUŠ Bernolákovo –
05.12.2017;
Príprava programu na spoločné vystúpenie so ZUŠ Antonína Doležala z Brna na podujatí
Vianočný unikát (14.12.2017);
Hodnotenie spoločného adventného koncertu so ZUŠ Bernolákovo – 04.12.2017 – NKD;
Príprava Vianočného koncertu v Katedrále sv. Šebastiána;
Príprava programu pre TV Bratislava;
Vianočné posedenie – 21.12.2017 – 18.00 h;
Posledný vyučovací deň pred vianočnými sviatkami – 22.12.2017;
11.01.2018
Hlavné body programu:
Hodnotenie decembrových podujatí školy;
Príprava polročnej klasifikačnej porady – 25.01.2018;

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok;
Hodnotenie hospitácií a ich výsledkov;
Vyhodnotenie plánov práce jednotlivých oddelení a odborov;
Organizácia záveru 1. polroka školského roka 2017/2018;
Stav prípravy absolventov;
Zabezpečenie najbližších podujatí;
Rôzne;
25.01.2018 – klasifikačná porada
Hlavné body programu:
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za prvý polrok školského roka;
Vyhodnotenie hospitácií a prijaté opatrenia;
Prerokovanie problematických výsledkov v jednotlivých oblastiach a návrhy na ich riešenie;
Štatistické zadokumentovanie;
Prerokovanie plánu podujatí na 2. polrok školského roka;
Informácie k vydávaniu vysvedčení;
Rôzne;
15.02.2018
Hlavné body programu:
Organizačné pokyny k 2. polroku školského roka, úprava úväzkov a rozvrhov;
Príprava účasti našich žiakov na súťažiach a prehliadkach. Harmonogram už vyhlásených
súťaží a prehliadok;
Predkladanie návrhov na ocenenia ku Dňu učiteľov;
Príprava najbližších podujatí školy – 15. ročník Bratislavských mestských dní, Koncert ku
Dňu matiek, Koncert k MDD, prezentačné podujatia školy, príprava školskej súťaže;
absolventský koncert;
Informácie k jarným prázdninám;
02.03.2018
Hlavné body programu:
Hodnotenie februárových podujatí;
Informácie z Rady riaditeľov;
Príprava školskej súťaže;
Príprava podujatí plánovaných na najbližšie obdobie;
Hodnotenie účasti žiakov na koncertoch a súťažiach;
Hodnotenie hospitácií a ich výsledkov;
Stav prípravy absolventov a ostatných žiakov na koncerty a súťaže;
05.04.2018
Hlavné body programu:
Príprava trištvrteročnej klasifikačnej porady;
Určenie termínov absolventských skúšok, absolventských koncertov a prijímacích skúšok;
Organizácia záveru školského roka 2017/2018;
Pripravenosť absolventov, koncertov a výstav;
Príprava podujatí: Deň tanca alebo pridaj sa k nám, Račianske hody 2018, Bratislavské
mestské dni, Deň matiek vo Vajnoroch, posvätenie kríža v Bratislave-Rači;
Hodnotenie hospitácií a ich výsledkov;

26.04.2018 – klasifikačná porada
Hlavné body programu:
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za tretí štvrťrok školského roku;
Vyhodnotenie hospitácií a prijaté opatrenia;
Prerokovanie problematických výsledkov v jednotlivých oblastiach a návrhy na ich riešenie;
Štatistické zadokumentovanie;
17.05.2018
Hlavné body programu:
Návrhy na ocenenia „najúspešnejší absolvent roka“; vyhodnotenie školskej súťaže;
Návrhy na ocenenia „najúspešnejší žiak školy za školský rok 2017/2018“;
Hodnotenie hospitácií a ich výsledkov;
Príprava najbližších podujatí – Deň otvorených dverí ZUŠ, návšteva Brna žiakov VO,
príprava prijímacích skúšok;
Príprava záveru školského roka;
Hodnotenie adaptačného vzdelávania;
21.06.2018 – klasifikačná porada
Hlavné body programu:
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za štvrtý štvrťrok školského roku;
Vyhodnotenie hospitácií a prijaté opatrenia;
Prerokovanie problematických výsledkov v jednotlivých oblastiach a návrhy na ich riešenie;
Štatistické zadokumentovanie;
Hodnotenie májových podujatí a absolventských skúšok;
Návrhy na ocenenia „najúspešnejší absolvent roka“; vyhodnotenie školskej súťaže;
Návrhy na ocenenia „najúspešnejší žiak školy za školský rok 2017/2018“;
Hodnotenie hospitácií a ich výsledkov;
Príprava záveru školského roka;
Hodnotenie adaptačného vzdelávania;
04.07.2018
Hlavné body programu:
Vyhodnotenie plánu práce a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok
2017/2018;
Príprava podkladov pre Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok
2017/2018;
Štatistika;
Príprava nového školského roka 2018/2019.
Umelecká rada:
Termíny zasadnutí v školskom roku 2017/2018 a základné témy rokovaní:
21. september 2017 – Program: 1. Privítanie nových členov UR, 2. poďakovanie riaditeľa
za výsledky práce pedagógov na začiatku školského roka, 3. informácie o vzdelávacích
programoch MPC, materiálno-technické zabezpečenie VVČ na školský rok 2017/2018, 4.
riešenie priestorov pre TO, 5. otázky spojené s prechodom na program iZUŠ, 6. príprava

interných koncertov k výročiam, 7. zber vzdelávacích poukazov, 8. príprava plánu práce
školy na mesiac október;
5. október 2017 – Program: 1. Vyhodnotenie práce školy za mesiac september 2017, 2.
príprava programu na Jablkové hodovanie, 3. potreba zakúpenia hudobných nástrojov –
violončelo, kontrabas, 4. príprava Interpretačných kurzov s Daliborom Karvayom, 5. príprava
koncertu v Katedrále sv. Šebastiána, 6. príprava ďalších decembrových podujatí, 7. príprava
podujatí pre SeniorAkadémiu, 8. príprava plánu práce školy na mesiac november;
9. november 2017 – Program: 1. príprava klasifikačnej porady – kontroly triednych
dokumentácií, 2. organizačné pokyny k Interpretačným kurzom s Daliborom Karvayom, 3.
informácie o príprave celoslovenskej vedomostnej súťaže Hnúšťanský akord, 4. zabezpečenie
podujatí do konca kalendárneho roka;
23. november 2017 – Program: 1. poďakovanie za realizáciu programov v 1. štvrťroku, 2.
vyhodnotenie práce pedagógov s programom iZUŠ, 3. informácia o inšpekcii v roku 2018, 4.
organizačné zabezpečenie najbližších podujatí školy, 5. príprava plánu práce školy na mesiac
december;
12. december 2017 – Program: 1. organizačné zabezpečenie programu so ZUŠ Antonína
Doležala z Brna, 2. organizačné zabezpečenie nahrávania pre TV Bratislava, 3. príprava
záveru kalendárneho roka, 4. príprava plánu práce školy na mesiac január 2018;
11. január 2018 – Program: 1. poďakovanie riaditeľa školy za realizáciu podujatí v mesiaci
december, 2. informácia o vykonávaných stavebných úpravach v budove školy, 3. príprava
klasifikačnej porady a najbližších podujatí školy, 4. vyhodnotenie prednášok pre
SeniorAkadémiu a príprava ďalších dielov, 5. príprava plánu práce školy na mesiac február;
2. marec 2018 – Program: 1. príprava plánu práce školy na mesiac marec, 2. príprava
návštevy Brna žiakmi a učiteľkou VO, 3. príprava Jarného koncertu pre seniorov
organizovaného magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, 4. príprava absolventských
koncertov, 5. príprava prezentačného videa školy, 6. zabezpečenie účasti pedagógov na
slávnosti MČ Bratislava-Rača ku Dňu učiteľov, 7. informácia o ponuke MČ Bratislava-Rača
na ubytovanie hostí MČ z USA, 8. príprava plánu práce školy na mesiac apríl;
5. apríl 2018 – Program: 1. vyhodnotenie ostatných podujatí školy, 2. organizačné
zabezpečenie najbližších podujatí, 3. oraganizácia školskej súťaže žiakov ZUŠ, 4. informácia
o konaní stretnutia primátora hl. mesta SR Bratislavy s talentovanou mládežou, 5. pozvánky
na podujatia iných škôl, 6. organizačné zabezpečenie Jarného koncertu pre seniórov
v Primaciálnom paláci, 7. organizačné zabezpečenie Dňa tanca, 8. riaditeľské voľno, 9.
príprava programu našich žiakov na spoločnom koncerte v Brne so žiakmi ZUŠ Antonína
Doležala;
12. apríl 2018 – 1. organizačné zabezpečenie podujatia Dni Bratislavy, 2. zabezpečenie
návštevy podujatia jubilujúcej ZUŠ J. Kowalského, 3. príprava programu na Račianske hody
2018, 3. organizačná príprava Dňa matiek vo Vajnoroch a Školskej súťaže, 4. poďakovanie za
prípravu plagátu na Jarný koncert pre seniorov, 5. príprava plánu práce školy na mesiac máj;
Predmetové komisie:

Termíny zasadnutí podľa plánov práce jednotlivých PK, najmenej raz mesačne.
Základné témy rokovaní:
- priebežné hodnotenie plnenia plánov jednotlivých PK; zapracovávanie nových návrhov do
plánov činnosti; príprava a schvaľovanie účasti žiakov na podujatiach školy; príprava,
schvaľovanie a predkladanie návrhov vedeniu školy na účasť žiakov na podujatiach
organizovaných inými subjektmi; príprava a predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovnovzdelávacej činnosti na rokovania Umeleckej rady;
- hodnotenie vedenia triednych dokumentácií pedagógov vedúcimi jednotlivých PK.
II. Údaje o žiakoch školy
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch ZUŠ
Žiaci ZUŠ
Údaje o počte žiakov k 15.09.2017

Údaje o počte žiakov k
15.09.2017 /žiak je len raz
započítaný/

Výtvarný

Literárno-dramatický

3

4

5

6

7

8

9

10

65

90

16

330

0

501

272

135

407

Počet
žiakov
spolu

Skupinová forma vyučovania

/stĺpce 26/

Počet
žiakov
spolu /stĺ.
8+9/

Individuálna forma vyučovania

Hudobný

Tanečný
2

ZUŠ

1

Audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby

Z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Žiaci ZUŠ
Údaje o počte žiakov k 30.06.2018

Údaje o počte žiakov k
30.06.2018 /žiak je len raz
započítaný/

Výtvarný

Literárno-dramatický

3

4

5

6

7

8

9

10

56

91

18

322

0

487

273

179

452

Počet
žiakov
spolu

Skupinová forma vyučovania

/stĺpce 26/

Počet
žiakov
spolu /stĺ.
8+9/

Individuálna forma vyučovania

Hudobný

Tanečný
2

ZUŠ

1

Audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby

Z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Celkový počet žiakov k 15. 09. 2017: 501
Hudobný odbor: 330
PŠ: 30
I. stupeň
I. časť: 198
II. časť: 54
2. stupeň: 13
ŠPD:
35
Rozšírené štúdium: 0
Tanečný odbor: 65
PŠ: 31
I. stupeň: 34
II. stupeň: 0
ŠPD: 0

z toho deti MŠ:
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 26
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 17
z toho absolventi k 30.06.2018: 1
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 2

z toho deti MŠ: 31
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 5
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 0
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 0

Stav k 30.06.2018: 322
Počet žiakov: 28
Počet žiakov: 193
Počet žiakov: 53
Počet žiakov: 13
Počet žiakov: 35

Stav k 30. 06. 2018: 56
Počet žiakov: 29
Počet žiakov : 27
Počet žiakov:
0
Počet žiakov:
0

Výtvarný odbor: 90
PŠ: 8
I. stupeň: 82
II. stupeň: 0
ŠPD: 0

Stav k 30. 06. 2018: 91
Počet žiakov:
8
Počet žiakov: 66
Počet žiakov:
0
Počet žiakov:
0

z toho deti z MŠ:
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 20
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 0
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 0

Literárno-dramatický odbor: 16
Stav k 30. 06. 2018: 18
PŠ: 3
z toho deti MŠ: 0
Počet žiakov:
5
I. stupeň: 13
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 0
Počet žiakov: 13
II. stupeň: 0
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 0
Počet žiakov: 0
ŠPD: 0
z toho absolventi k 30. 06. 2018: 0
Počet žiakov: 0
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 2017/2018 splnené a ZUŠ konštatuje, že všetci žiaci školy navštevovali len ZUŠ,
Vrbenského.
Absolventi ZUŠ
Údaje o počte absolventov k 30.06.2018

Údaje o počte absolventov k
30.06.2018 /žiak je len raz
započítaný/

Výtvarný

Literárno-dramatický

3

4

5

6

7

8

9

10

5

18

0

43

0

66

43

21

64

Počet
žiakov
spolu /stĺ.
8+9/

Počet
žiakov
spolu

Skupinová forma vyučovania

/stĺpce 26/

Individuálna forma vyučovania

Hudobný

Tanečný
2

ZUŠ

1

Audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby

Z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získalo 11 žiakov.
Údaje o počte žiakov, ktorí ukončili 1. časť I. stupňa základného štúdia: 51
Z toho žiakov v jednotlivých odboroch: TO – 5, VO – 14, LDO – 0, HO - 32
Primárne umelecké vzdelanie získalo: 51 žiakov
II. stupeň základného vzdelávania
Údaje o počte žiakov, ktorí ukončili II. stupeň: 1
Z toho žiakov v jednotlivých odboroch HO – 1
Noví žiaci ZUŠ
Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2018

Údaje o počte nových žiakov
k 15.09.2018 /žiak je len raz
započítaný/

Výtvarný

Literárno-dramatický

3

4

5

6

7

8

9

10

28

13

8

99

0

148

65

76

141

Počet
žiakov
spolu

Skupinová forma vyučovania

/stĺpce 26/

Počet
žiakov
spolu /stĺ.
8+9/

Individuálna forma vyučovania

Hudobný

Tanečný
2

ZUŠ

1

Audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby

Z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Talentové skúšky na ZUŠ Vrbenského prebiehali v dňoch 2. - 6. júna 2018 a 3. – 7. septembra
2018.
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie
Prospeli s vyznamenaním:
HO
265
TO
27
VO
91
LDO 13

Spolu: 396
Prospeli:

HO
25
TO
0
VO
0
LDO
0
Spolu: 25

Absolvovali PŠ

HO
15
TO
10
VO
8
LDO
1
Spolu: 34

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

396

25

1

0

Klasifikovaných žiakov: 422

Prípravné štúdium absolvovalo: 34 detí

Vyhodnotenie a komentár:
Hodnotenie a klasifikácia žiakov boli v súlade s metodickými pokynmi č. 21/2009 – R,
schválenými MŠVVaŠ SR zo dňa 22. decembra 2009 pre ZUŠ. Kvalita vedomostí, zručností
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 v školskom roku 2017 - 2018 nezaložila nový, ani nezrušila jestvujúci študijný, resp.
učebný odbor.
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15. 09. 2017
Pedagogickí zamestnanci
ZUŠ
Vrbenského 1

Fyzický počet
27

Prep. počet
24,30

Nepedagogickí zamestnanci
Fyzický počet

Prep. počet

3

3,0

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 30. 6. 2018
Pedagogickí zamestnanci
ZUŠ

Fyzický počet

Prep. počet

Nepedagogickí zamestnanci
Fyzický počet

Prep. počet

Vrbenského 1

28

24,37

3

3,0

Počet pedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2017
Počet PZ,

Študijný
odbor/oddelenie

ktorí
pracujú na
Počet tých, Počet tých,
dohodu
ktorí mali ktorí mali
o vykonaní
nižšiu
vyššiu
práce DVP
vyučovaciu
vyučovaciu
alebo
povinnosť
povinnosť
o vykonaní
k 15.09.2017
k 15.09.2017 činnosti

Fyzický
počet PZ k

Fyzický
počet PZ k

15.09.2017

30.06.2018

HO

24

25

7

17

0

TO

1

1

1

0

0

VO

1

1

0

1

0

LDO

1

1

1

0

0

Spolu:

27

28

9

18

0

Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 15.09.2017
ZUŠ
Fyzický
Z toho fyzický Počet NZ,
počet NZ
počet
ktorí
zamestnancov, pracovali na
ktorí
kratší prac.
vykonávajú
úväzok ako
v základnom
je základný
úväzku
viac úväzok
kumulovaných
činnosti

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

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

Vrbenského

0

0

3

1

0

Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 30.06.2018
ZUŠ
Fyzický
Z toho fyzický Počet NZ,
počet NZ
počet
ktorí
zamestnancov, pracovali na
ktorí
kratší prac.
vykonávajú
úväzok ako
v základnom
je základný
úväzku
viac úväzok
kumulovaných
činnosti

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

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

Vrbenského

0

0

3

1

0

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Kvalifikačný predpoklad spĺňajú všetci PZ školy, okrem jedného zamestnanca v hudobnom
odbore, ktorý si kvalifikáciu dopĺňa.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ:
FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania

Druh
vzdelávania

Počet
vzdelávaných

Vzdelávanie
začaté

Vzdelávanie
trvá

Vzdelávanie
ukončené

Adaptačné

3

3

0

3

Kvalifikačné

2

0

2

0

Inovačné

0

0

0

0

Špecializačné

0

0

0

0

Funkčné

1

0

1

0

Aktualizačné

5

0

2

3

SPOLU:

11

3

5

6

Adaptačné vzdelávanie ukončili v júni 2018 traja pedagogickí zamestnanci.
V kvalifikačnom vzdelávaní pokračujú dvaja pedagogickí zamestnanci.
Aktualizačné vzdelávanie absolvovali piati pedagogickí zamestnanci.
Priebežné vzdelávanie na seminároch a kurzoch:
Majstrovské kurzy svetových virtuózov - 07. - 08.10.2017

Na majstrovských kurzoch pod vedením špičkovej huslistky Midori Goto spojených s
galakoncertom, ktoré zorganizovalo o. z. Sinfonietta Bratislava, sa ako pozorovatelia
zúčastnili aj žiaci našej školy a pedagógovia hry na husliach Zita Janáková, DiS. art., Mgr.
art. Martin Smolko a PaedDr. Marta Žáková.
Majstrovské kurzy svetových virtuózov - 20.10.2017
Na majstrovských kurzoch pod vedením renomovanej huslistky Alexandry Soumm, ktoré
zorganizovalo o. z. Sinfonietta Bratislava, sa ako pozorovatelia zúčastnili aj žiaci študujúci na
našej škole hru na husliach a pedagógovia Zita Janáková, DiS. art., Mgr. art. Martin Smolko a
PaedDr. Marta Žáková.
Dni starej hudby - tvorivé dielne - 12. - 15.03.2018
Žiaci a učitelia našej školy sa aktívne zapojili do tvorivých dielní v rámci Dní starej hudby,
ktoré prebiehali na Konzervatóriu v Bratislave. Zorganizovalo ich Centrum starej hudby a ich
zámerom bolo zoznámiť najmladšiu generáciu hudobníkov - žiakov základných umeleckých
škôl - s princípmi historicky poučenej interpretácie. Speváckych kurzov pod vedením Mgr.
Jany Pastorkovej, ArtD. sa zúčastnili naše tri žiačky z triedy Mgr. Juliany Valachovej. Na
klavíri ich sprevádzala Melinda Dvořáková, DiS. art. Pod vedením Mgr. art. Petra Zajíčka,
ArtD. pracovalo trio, ktoré pripravili pedagógovia Mgr. art. Martin Smolko, MgA. Jana
Ignácová a PaedDr. Marta Žáková. Jedna z našich speváčok a spomínané trio účinkovali aj na
záverečnom koncerte v Dvorane VŠMU.
Vyšehradské hudobné majstrovské kurzy - 4. a 6.07.2018
Pedagógovia našej školy Mgr. art. Martin Smolko a PaedDr. Marta Žáková sa ako
pozorovatelia zúčastnili Vyšehradských hudobných majstrovských kurzov v Modre v hre na
strunových nástrojoch, ktoré viedli renomovaní umelci Sándor Jávorkai, Kristína Fialová, Petr
Nouzovský a Miriam Rodriguez Brüllová.
IV. Aktivity školy
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2017/2018
Názov aktivity školy

Počet

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

účastníkov
Interný koncert -17.10.2017,
koncertná sála školy

20

Prezentácia dosiahnutých umeleckých
výsledkov žiakov hudobného odboru obohatená
o spoluúčinkovanie významnej gitaristky M.
Mus. Miriam Rodriguez Brüllovej.

Workshopy Príbeh jedného
domu - 18. a 25.10.2017,
koncertná sála školy

50

Priblíženie židovskej hudby a tradícií žiakom
školy prostredníctvom zážitkových kreatívnych
workshopov pod vedením lektoriek OZ
Červené topánky.

Interpretačné kurzy hry na
husliach s Daliborom
Karvayom – 3. ročník

110

Vytvorenie priestoru na zdokonaľovanie
interpretačných schopností mladých huslistov
pod vedením špičkového slovenského virtuóza

15.11.2017, koncertná sála
školy

Dalibora Karvaya. Rozšírenie znalostí v oblasti
progresívnych trendov husľovej metodiky pre
pedagógov základných umeleckých škôl
z celého Slovenska. Obohatenie kultúrneho
života Bratislavy záverečným koncertom
Dalibora Karvaya s klaviristom Danielom
Buranovským.

Interný koncert 21.11.2017, koncertná sála
školy

22

Účinkovanie žiakov hudobného odboru pred
rodičmi a spolužiakmi, overenie si vlastných
schopností pred publikom.

Mikulášsky koncert
04.12.2017, Nemecký
kultúrny dom v BratislaveRači

30

Príprava špecifickej dramaturgie koncertu
korešpondujúcej s predvianočnou atmosférou.

Exkurzia – nový organ
06.12.2017, Katedrála sv.
Šebastiána v BratislaveKraňanoch

13

Oboznámenie žiakov školy s novopostaveným
„kráľovským“ hudobným nástrojom –
organom. Zvyšovanie ich vedomostí v oblasti
hudobnej náuky – náuky o nástrojoch.

Hnúšťanský akord – okresné
kolo - 08.12.2017, priestory
školy

5

Rozvíjanie zdravej súťaživosti žiakov
v predmete Hudobná náuka. 2. miesto: družstvo
žiakov ZUŠ, Vrbenského 1.

Unikátne Vianoce
14.12.2017, Hlavné námestie
v Bratislave

17

Príspevok k vytvorenie predvianočnej
atmosféry v centre Bratislavy. Umelecká
spolupráca so spriatelenou ZUŠ Antonína
Doležala z Brna – spoluúčinkovanie žiakov.

Triedne koncerty
11.12.2017 – 31.01.2018,
koncertná sála školy

210

Vytvorenie priestoru pre žiakov školy na
prezentáciu ich výsledkov pred rodičmi na
tradičných predvianočných a novoročných
triednych koncertoch.

Interný koncert

19

Pripomenutie si 340. výročia narodenia
velikána barokovej hudby Antonia Vivaldiho
koncertom z jeho tvorby.

Fašiangový koncert
13.02.2018, koncertná sála
školy

23

Udržiavanie kultúrnych tradícií spätých
s fašiangovým obdobím v mladej generácii.

Gitarový koncert

30

Zoznámenie žiakov školy s tvorbou pre gitaru
na koncerte žiakov Cirkevného konzervatória
z triedy M. Mus. Miriam Rodriguez Brüllovej.

Spolupráca so spriatelenou ZUŠ z Bernolákova.

23.01.2018, koncertná sála
školy

15.03.2018, koncertná sála
školy

Koncert účastníkov súťaže
Schneiderova Trnava
20.03.2018, koncertná sála
školy

18

Koncert poskytol príležitosť overiť si stupeň ich
pripravenosti na celoslovenskú súťaž, umožnil
im získať skúsenosti z účinkovania na pódiu
a z prekonávania trémy.

Môj prvý koncert
21.03.2018, koncertná sála
školy

42

Vytvorenie príležitosti na prvé pódiové
vystúpenie najmladších žiakov PŠ a 1. ročníka,
ktoré im umožnilo získať prvé skúsenosti
z účinkovania na verejnosti.

Slávnostný koncert ku Dňu
učiteľov

30

Príspevok k oslavám Dňa učiteľov prípravou
hudobného programu žiakov a pedagógov
školy.

236

Vzájomná konfrontácia umeleckých výkonov
žiakov všetkých odborov ZUŠ. Podnecovanie
zdravej súťaživosti a vytváranie priestoru na
získavanie pódiových skúseností.

Medzinárodný deň tanca
30.04.2018, v MČ
Bratislava-Rača

70

Oslava Medzinárodného dňa tanca pohybom.
Zorganizovanie atraktívneho podujatia pre
široký okruh obyvateľov Rače, zapojenie
mladej generácie do kultúrneho života mestskej
časti.

Urob premet a otočí sa ti svet
10.05.2018, areál školy

80

Multiodborové umelecko-výchovné podujatie
zamerané na prezentáciu žiakov všetkých
odborov školy, ktoré vyvrcholilo open-air
koncertom tanečného odboru v školskej
záhrade.

Návšteva partnerskej ZUŠ
v Brne

45

Vytvorenie podmienok na rozvoj priateľských
vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi našej školy
a partnerskej ZUŠ Antonína Doležala v Brne.
Prehliadka historických pamätihodností Brna
spojená s výtvarnými aktivitami žiakov
s cieľom vytvoriť diela určené na výstavu Brno
očami bratislavských detí.

Koncert ku Dňu matiek
15.05.2018, koncertná sála
školy

25

Príspevok k oslavám Dňa matiek, výchova
mladej generácie k úcte k rodičom, príprava
hudobných darčekov určených matkám.

Medzinárodný deň detí
01.06.2018, areál školy

150

Oslava Medzinárodného dňa detí
prostredníctvom umeleckých činností. Súčasťou
bol aj Deň otvorených dverí. Umožnenie

27.03.2018, koncertná sála
školy
Školská súťaž
17.-24.04.2018, koncertná
sála školy

11.05.2018, Brno

prístupu širokej verejnosti nahliadnuť do
výchovno-vzdelávacích a umeleckých aktivít.
Absolventská výstava a
koncert

30

Verejná prezentácia výsledkov štúdia
absolventov výtvarného a hudobného odboru na
výstave a koncerte.

35

Prvé celovečerné vystúpenie žiakov literárnodramatického odboru pod vedením Mgr. art.
Zuzany Kollárovej. Vytvorenie priestoru na
verejnú prezentáciu celoročnej práce žiakov
a spolupráce pedagógov v umeleckom
programe.

Záverečné triedne koncerty
jún 2018, koncertná sála a
areál školy

200

Prezentovanie výsledkov celoročnej výchovnovzdelávacej činnosti v závere školského roka
pred rodičmi a hosťami.

Večer s Jurajom Alexandrom
26.06.2018, koncertná sála
školy

30

Stretnutie mladej generácie hudobníkov –
žiakov ZUŠ a ich pedagógov s významnou
umeleckou osobnosťou, spoluzakladateľom
Slovenského komorného orchestra. Obohatenie
ich poznatkov z histórie hudobného života
Bratislavy. Spoločné muzicírovanie,
zdokonaľovanie sa v interpretačných
zručnostiach.

05.06.2018, koncertná sála
školy
Večer literárno-dramatického
odboru
18.06.2018, Nemecký
kultúrny dom v BratislaveRači

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Názov aktivity

Počet
účastníkov

Račianske vinobranie

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie
žiakov

10

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ na
verejnosti na 2 vystúpeniach; obohatenie
kultúrneho života mestskej časti.

2

Rozširovanie poznatkov v oblasti
progresívnych kompozičných techník.

30

Prezentácia hudobného, tanečného a výtvarného
odboru, aktívna spoluúčasť na kultúrno-

15.-16.09.2017,
MČ Bratislava-Rača
Contemporary Music from
Chile
25.09.2017, HTF VŠMU
v Bratislave
Jablkové hodovanie
07.10.2017, pred Nemeckým

kultúrnym domom
v Bratislave-Rači
Majstrovské kurzy svetových
virtuózov (

spoločenskom podujatí regiónu. Podpora
zdravého životného štýlu.
12

Rozširovanie poznatkov v oblasti hry na
husliach na interpretačných kurzoch so
svetoznámou huslistkou Midori Goto,
organizovaných OZ Sinfonietta.

11

Oboznámenie pedagógov a žiakov
s progresívnymi metódami v oblasti hry na
husliach na interpretačných kurzoch pod
vedením renomovanej huslistkyAlexandry
Soumm, organizovaných OZ Sinfonietta.

Festival Eugena Suchoňa
26.-27.10.2017, DK Pezinok

10

Reprezentácia školy na celoslovenskom
festivale víťazov celoštátnych
a medzinárodných súťaží - účinkovanie
komorných zoskupení na festivalových
koncertoch: duo Peter Kumančík – Martin
Rybár (ped. Milan Baďo, DiS. art.; trio Tomáš
Pálka – Hana Luknárová – Matej Chovanec
(ped. PaedDr. Marta Žáková, PhDr. Oľga
Duchová).

Prehliadka mladých
gitaristov

2

Podpora súťaživosti žiakov účasťou na
celoslovenskej súťaži. Strieborné pásmo:
Barbara Zarembová (ped. Michaela Brusnická,
DiS. art.).

13

Účinkovanie žiakov na verejnosti, spoluúčasť
na kultúrno-spoločenskom podujatí v rámci
mestskej časti, organizovanom OZ Ráčik.

5

Získavanie skúseností zo súťaže
a z účinkovania na koncerte víťazov. 2. miesto:
Hana Luknárová, čestné uznanie: Tomáš Pálka
(ped. PaedDr. Marta Žáková).

20

Budovanie úcty k starším spoluobčanom,
spolupráca s miestnymi organizáciami v rámsci
mestskej časti.

15

Prínos na vytvorenie vianočnej atmosféry
hlavného mesta, ocenený britským denníkom

07.-08.10.2017, Pálffyho
palác v Bratislave
Majstrovské kurzy svetových
virtuózov
20.10.2017, Konzervatórium
v Bratislave

15.11.2017, ZUŠ E. Suchoňa
v Bratislave
Program na lampiónovom
sprievode
15.11.2017, Krasňany
Prešporský Paganini
25.-26.11.2017, Zichyho
palác v Bratislave
Kultúrny program v klube
dôchodcov
27.11.2017, KD na
Žarnovickej ul. v BratislaveRači
Vianočný unikát

01.12.2017, Nádvorie
Primaciálneho paláca

The Guardian. Rozvíjanie estetického cítenia
žiakov výtvarného odboru.

Predvianočný koncert
02.12.2017, Katedrála sv.
Šebastiána v BratislaveKrasňanoch

25

Spoluúčinkovanie žiakov ZUŠ
s profesionálnymi umelcami. Obohatenie
kultúrneho života Bratislavy a mestskej časti.

Účinkovanie na vianočných
trhoch

15

Vystúpenie žiakov speváckeho oddelenia na
podujatí v centre hlavného mesta, podieľanie sa
na vytváraní predvianočnej atmosféry.

Mikulášsky koncert
05.12.2017, DK
v Bernolákove

18

Príprava špecifickej dramaturgie koncertu
spätej s predvianočným obdobím. Umelecká
spolupráca so spriatelenou ZUŠ v Bernolákove.

Účinkovanie na vianočných
trhoch

16

Prezentácia žiakov hudobného a literárnodramatického odboru na kultúrnospoločenskom podujatí v rámci mestskej časti.

20

Nakrútenie vianočného programu žiakov
hudobného a literárno-dramatického odboru,
ktorý vysielala počas sviatkov TV Bratislava.

Račianska SeniorAkadémia
11.01.2018, 08.02.2018,
22.02.2018, 01.03.2018,
v SeniorAkadémii
v Bratislave-Rači

4

Rozširovanie vedomostí staršej generácie
prednáškami z oblasti dejín hudby. Lektormi
boli pedagógovia školy PaedDr. Kristína
Prekopová, Mgr. art. Nikolaj Nikitin, Mgr. art.
Oľga Danášová, PhD. a PhDr. Oľga Duchová.

Dni starej hudby – tvorivé
dielne

11

Zdokonaľovanie interpretačných zručností
a získavanie vedomostí o interpretácii starej
hudby pod vedením renomovaných pedagógov.
Účinkovanie na záverečnom koncerte.

Zahrajte mi, muzikanti
17.03.2018, KD v Modre

2

Nadobúdanie skúseností zo súťažného pódia na
krajskej súťažnej prehliadke hudobného
folklóru detí. Bronzové pásmo: Dalibor Hrnčíř
(ped. Rudolf Cikatricis).

Hnúšťanský akord –
celoslovenské kolo

3

Rozvíjanie zdravej súťaživosti žiakov
v predmete Hudobná náuka. 5. miesto: družstvo

03.12.2017, Hviezdoslavovo
nám.

08.12.2017, pred Nemeckým
kultúrnym domom
v Bratislave-Rači
Vianočný program pre TV
Bratislava
18.12.2017

12.-15.03.2018,
Konzervatórium v Bratislave
a HTF VŠMU

19.03.2018, ZUŠ v Hnúšti

žiakov ZUŠ, Vrbenského 1 (ped. PhDr. Oľga
Duchová).

Vernisáž výstavy Jarný
pozdrav z Kovačice
19.03.2018, MÚ BratislavaRača

6

Príspevok k obohateniu miestneho kultúrneho
života na území mestskej časti – účinkovanie
žiakov a pedagógov školy na vernisáži.

Koncertná prehliadka v hre
na keyboarde

3

Zapojenie žiakov do výmeny skúseností
z interpretácie hry na keyboarde
prostredníctvom nesúťažnej prehliadky.
Reprezentácia školy: Adam Mercek, Veronika
Jánošová (ped. Ján Hyža, DiS. art.).

18

Na 18. ročníku celoslovenskej súťaže získali
naši žiaci významné ocenenia.

23.03.2018, ZUŠ na
Hálkovej ul. v Bratislave
Schneiderova Trnava
23.03.2018, ZUŠ M.
Schneidera-Trnavského
v Trnave

Komorná hra:
Zlaté pásmo a Cena za najlepšiu interpretáciu
skladby: trio Martina Cahcovanová – Anna
Oleárová – Veronika Bartošová (ped. PaedDr.
Marta Žáková, PhDr. Oľga Duchová),
Zlaté pásmo a Cena Ministerstva školstva SR:
trio Tomáš Pálka – Hana Luknárová – Štefan
Turza (ped. PaedDr. Marta Žáková, Mgr. art.
Martin Smolko, MgA. Jana Ignácová),
Zlaté pásmo: trio Martin Luknár – Aneta
Oujezdská – Anna Priehodová (ped. PaedDr.
Marta Žáková, Miroslava Zapletalová),
Bronzové pásmo: trio Matúš Lučenič – Karla
Mozolová – Alžbeta Komendová (ped. Zita
Janáková, DiS. art., MgA. Jana Ignácová).
Hra na husliach:
Zlaté pásmo a Cena za najlepšiu interpretáciu
skladby: Tomáš Pálka (ped. PaedDr. Marta
Žáková, Mgr. art. Martin Smolko),
Zlté pásmo: Hana Luknárová (ped. PaedDr.
Marta Žáková, Mgr. art. Martin Smolko).
Cena za najlepšiu korepetíciu: Ing. Peter Ertl.

Mladý violončelista
Slovenska

3

Získavanie skúseností a konfrontácia
interpretačného výkonu na celoslovenskej

súťaži. 1. miesto: Laura Rodriguez (ped. Mgr.
art. Kristína Koneval).

23.03.2018,
ZUŠ v Kežmarku
Deň učiteľov

15

Hudobný program k sviatku učiteľov.
Prehĺbenie spolupráce s Mestskou časťou
Bratislava-Vajnory.

2

Konfrontácia vlastnej kompozičnej tvorby
žiakov ZUŠ na 21. ročníku celoslovenskej
súťaže. 2. miesto: Noel Ari Vyhnánek (ped.
Mgr. art. Martina Kachlová).

50

Zapojenie sa žiakov a pedagógov výtvarného a
hudobného odboru do celomestského podujatia
formou výtvarného workshopu a koncertu pre
obyvateľov a návštevníkov mesta.

70

Spoluúčasť na tradičnom kultúrnom podujatí
pre obyvateľov Rače, zapojenie mladej
generácie do kultúrneho života mestskej časti.

9

Obohatenie kultúrneho života, prezentácia
výsledkov práce žiakov a pedagógov školy na
verejnosti.

30

Účinkovanie dychového súboru ZUŠ pod
vedením Milana Baďa, DiS. art. a speváčok pod
vedením Mgr. Juliany Valachovej na tradičnom
podujatí určenom obyvateľom a návštevníkom
MČ Bratislava-Rača.

Slávik Slovenska

3

Účinkovanie žiačky v okresnom kole speváckej
súťaže Slávik Slovenska. 2. miesto: Johana
Škripcová (ped. Mgr. Michaela Heráková).

Výtvarné spracovanie scény
11.05.2018, VŠMU

30

Žiaci výtvarného odboru pod vedením PaedDr.
Barbory Macánkovej vytvorili scénu
k divadelnému predstaveniu na VŠMU.

Deň matiek

30

Kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek,
na ktorom účinkoval dychový súbor ZUŠ pod
vedením Milana Baďa, DiS. art.

120

Príprava vhodnej dramaturgie a organizácia

27.03.2018,
DK vo Vajnoroch
Talent Revúca
19.04.2018,
ZUŠ v Revúcej
Bratislavské mestské dni
21.04.2018, Hlavné nám.
a Primaciálny palác
Stavanie mája
30.04.2018, Park J. M.
Hurbana v Bratislave-Rači
Vernisáž výstavy Poďme
spolu lietať
04.05.2018, MÚ BratislavaRača
Račianske hody
05.05.2018, Amfiteáter
v Knižkovej doline
v Bratislave-Rači

13.05.2018, Park pod lipami
vo Vajnoroch
Jarný koncert pre seniorov

koncertu, umelecká tvorivá spolupráca
bratislavských ZUŠ.

23.05.2018, Primaciálny
palác
Kultúrny program na
posviacke kríža

10

Obohatenie kultúrno-spoločenského
a duchovného podujatia v mestskej časti
hudobným programom.

4

Rozvíjanie výtvarnej kreativity a vzťahu
k hlavnému mestu prostredníctvom výtvarného
umenia. 1. miesto: Lucia Burgerová, Sára
Solmošiová, Anna Alžbeta Komáriková (ped.
PaedDr. Barbora Macánková).

45

Rozvíjanie partnerskej umeleckej spolupráce so
ZUŠ Antonína Doležala v Brne. Reprezentácia
školy a slovenského hudobného umenia mladej
generácie v medzinárodnom kontexte.
Premiérovanie skladby slovenského autora –
pedagóga školy Mgr. art. Vladislava
Šarišského, ArtD.

25

Konfrontácia dosiahnutých výsledkov na
medzinárodnej úrovni. Naši žiaci dosiahli
vynikajúce výsledky:

24.05.2018, areál kríža na
Karpatskom nám.
v Bratislave-Rači
Súťaž SmArt ciTy –
Bratislava budúcnosti
máj 2018

Koncert na zámku v BrneLíšni
07.06.2018, Brno

Medzinárodná súťaž Júliusa
von Beliczayho
08.06.2018, Komárno

1. miesto a Zlaté pásmo: kvarteto Martin Rybár
– Martin Luknár – Mgr. art. Martin Smolko Matej Chovanec (ped. Milan Baďo, DiS. art.,
Mgr. art. Martin Smolko, PaedDr. Marta
Žáková, PhDr. Oľga Duchová),
Zlaté pásmo: trio Laura Rodriguez – Martin
Marko – M. Mus. Miriam Rodriguez Brüllová
(ped. Milan Baďo, DiS. art.),
Zlaté pásmo: trio Martin Rybár – Peter Siebert
– Mgr. art. Vladislav Šarišský, ArtD. (ped.
Milan Baďo, DiS. art.),
Zlaté pásmo: trio Tomáš Pálka – Hana
Luknárová – Štefan Turza (ped. PaedDr. Marta
Žáková, Mgr. art. Martin Smolko, MgA. Jana
Ignácová),
Zlaté pásmo: kvinteto Mgr. art. Martin Smolko
– Tomáš Pálka – Hana Luknárová – Laura

Gieratová – Štefan Turza (ped. PaedDr. Marta
Žáková, Mgr. art. Martin Smolko, MgA. Jana
Ignácová),
Strieborné pásmo: Martin Luknár – Aneta
Oujezdská – Mgr. art. Vladislav Šarišský, ArtD.
(ped. PaedDr. Marta Žáková),
Bronzové pásmo: Martina Cachovanová – Anna
Oleárová – Veronika Bartošová (ped. PaedDr.
Marta Žáková, PhDr. Oľga Duchová).
Koncert v Domove seniorov
17.06.2018, Domov seniorov
Agapé v Svätom Jure

15

Budovanie úcty k staršej generácii. Obohatenie
života seniorov a miestneho kultúrneho života
v regióne. Koncert sa stretol s mimoriadne
dojímavou odozvou publika.

Detský korunovačný
sprievod

25

Účasť žiakov na kultúrnom podujatí v centre
hlavného mesta. Oboznámenie mladej
generácie s históriou Bratislavy netradičnou
formou. Obohatenie kultúrneho života mesta.

Kultúrny program
27.06.2018, CVČ na
Hliníckej ul. v Bratislave

3

Príspevok do kultúrneho programu pri
príležitosti slávnostného ukončenia školského
roka. Získavanie skúseností s vystupovaním na
verejnosti.

Deň otvorených dverí
28.06.2018, DSS
v Bratislave-Rači

1

Hudobný program pre seniorov a návštevníkov
Domova sociálnych služieb. Obohatenie
kultúrneho života Rače, spolupráca s miestnymi
organizáciami.

Igramské obyčaje
30.06.2018, Igram

7

Získavanie skúseností z verejného vystupovania
na festivale folklórnej hudby.

Vyšehradské hudobné
majstrovské kurzy

4

Prehlbovanie poznatkov z oblasti metodiky hry
na strunových nástrojoch prostredníctvom
účasti na majstrovských interpretačných
kurzoch pod vedením renomovaných umelcov.

22.06.2018, ulice Starého
mesta, Bratislava

04. a 06.07.2018, Modra

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy
Vyzývateľ
na
predkladanie
Názov projektu
projektu,
resp.
vlastný
projekt

Termín
začatia
realizácie
Cieľ
projektu
a ukončenia
a cieľová skupina
realizácie

školy
Vlastný projekt

Stretnutie na sútoku

Nadviazanie
spolupráce so
zahraničnou
umeleckou školou

09/2017

Projekt predkladala ZUŠ Vrbenského, ktorá spracovala jeho obsahovú časť. Úspešnosť
projektu umožnila realizáciu jeho cieľov v plnom rozsahu. Projekt sa uskutočnil s podporou
MČ Bratislava-Rača.
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V sledovanom školskom roku 2017/2018 bola vykonaná 20.04.2018 inšpekcia, ktorou bola
poverená ŠŠI.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského
kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy v ZUŠ
V školskom roku 2017/2018 bola vykonaná od 20.06.2018 do 04.09.2018 finančná
a ekonomická kontrola Útvarom mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy. Výsledky
kontroly sú zhrnuté v Správe č. 16/2018, MAG UMK 35575/2018-359210.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
ZUŠ sídli v budove, kde je sústredené vyučovanie všetkých odborov (HO, TO, VO, LDO)
- kancelárske priestory: 3 (riaditeľ, zástupca, ekonóm)
- triedy pre skupinové vyučovanie (HN): 2
- triedy pre skupinové vyučovanie (VO): 1
- triedy pre skupinové vyučovanie (TO):
1
- triedy pre skupinové vyučovanie (LDO): 1
- triedy pre individuálne vyučovanie: 20
- elokované triedy: 1 (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 2017/2018 boli vykonané všetky zákonom stanovené odborné prehliadky,
skúšky, pravidelné revízie a kontroly v budove ZUŠ alebo ich platnosť trvá.
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 prehliadka 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 konštatoval: V kontrolovanom subjekte z hľadiska ochrany pred
požiarmi neboli zistené žiadne nedostatky.
Výsledky ostatných revízií nekonštatovali nedostatky.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2017
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta.
Schválený rozpočet na rok 2017: 541 333,93 Eur
- Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 684/2016 zo dňa 07.-08.12.2016 rozpočet na
rok 2017 – 456 501 Eur.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné:
- Plánované: 42 000 Eur
- Upravený (skutočné vybrané): 62 900 Eur
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 3168 Eur boli použité: - 3168 Eur
4. Finančné prostriedky získané od rodičov:
Rodičia sa prostredníctvom Občianskeho združenia Hudbou k srdcu finančne podieľali na
podpore výchovno-vzdelávacej činnosti školy a žiakov ZUŠ - na zaplatení účastníckych
poplatkov na súťaže, nákupe darov pre absolventov, ocenení pre účastníkov školskej súťaže,
opravách zapožičaných nástrojov, nákupoch učebných pomôcok, materiálu pre výtvarný
odbor, finančnom zabezpečení projektov a pod.
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok
2017/2018 a vyhodnotenie jeho plnenia
1. Cieľ: podpora pedagógov v kontinuálnom vzdelávaní; účasti na seminároch, kurzoch
a workshopoch.
Cieľ splnený: v školskom roku 2017/2018 boli podporené všetky účasti na ďalšom
vzdelávaní PZ, ktoré prispeli ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.
2. Cieľ: Stavebné úpravy – výmena okien, stavebné úpravy pred vchodom do budovy,
rekonštrukcia podláh v chodbách školy, maľovanie spoločných priestorov a koncertnej sály.
Cieľ splnený: Stavebnou úpravou sa priniesol efekt v šetrení energií, štandardu hygieny
a bezpečnosti pohybu žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy.
3. Cieľ: Materiálno-technické zabezpečenie VVČ podľa štandardov ŠVP a opatrení ŠŠI.
Cieľ splnený: Jednotlivé odbory boli doplnené materiálnym vybavením – grafický lis,
baletizol, praktikábel, učebné pomôcky, vybavenie učební IKT a odporúčanými programami.
4. Cieľ: Nadviazať spoluprácu so zahraničnou umeleckou školou.
Cieľ splnený: Škola nadviazala spoluprácu so ZUŠ Antonína Doležala Brno–Líšeň
a realizovala s ňou v školskom roku 2017/2018 dve podujatia.

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

• disponovaný a kvalifikovaný pedagogický • fluktuácia učiteľov z dôvodu lepšieho
zbor, pedagógovia sa prezentujú verejnosti aj ohodnotenia
na
cirkevných
alebo
ako koncertne činní umelci
súkromných školách
• vysoké pracovné nasadenie

• nedostatok finančných prostriedkov na
zakúpenie
moderných
vyučovacích
• prezentácia školy na verejnosti (koncerty,
pomôcok, na obnovu a pravidelné ladenie
kultúrne akcie)
hud. nástrojov
• dobrá spolupráca so zriaďovateľom
• komorná hra je na vysokej úrovni,
každoročne sa žiaci ZUŠ na celoslovenských
a medzinárodných súťažiach umiestňujú na
popredných miestach
• medziodborová spolupráca na škole
•
dobrá
spolupráca
umeleckého života

s osobnosťami

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

• spolupráca s MÚ Rača a Vajnory

• rozširovanie ponuky vzdelávania v meste,
konkurencia menej kvalitných súkromných
škôl

• podpora individuálnej prezentácie učiteľov
• získavanie
z grantov

finančných

prostriedkov

• otvorenie štúdia nových nástrojov na ZUŠ
•
nadviazanie
kontaktov
družobnými školami

• nedostatok finančného zabezpečenia
neumožní
skvalitnenie
materiálnotechnického zabezpečenia školy

s novými

• medializácia a zviditeľňovanie školy doma
i v zahraničí
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 v počte
3 žiakov.
XI. Ďalšie informácie o škole
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

V školskom roku 2017/2018 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 daní do OZ Hudbou k
srdcu podporujú ich účinkovanie na súťažiach a pri kúpe hudobných 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 Hudbou k srdcu: 4. decembra 2008 vzniklo pri ZUŠ Občianske združenie Hudbou
k srdcu, ktorého členmi sú najmä rodičia žiakov. Cieľom OZ je predovšetkým
podpora umeleckého vzdelávania a kultúrneho rozvoja žiakov ZUŠ Vrbenského.
2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, Magistrátom
• Spolupráca školy so zriaďovateľom – hlavným mestom SR Bratislavou je na veľmi
dobrej komunikačnej a organizačnej úrovni a škola dostáva maximálnu podporu zo
strany zriaďovateľa.
• Miestny úrad MČ Bratislava-Rača, Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory, Kultúrna
komisia MÚ Rača – priestorové zabezpečenie akcií 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 so ZUŠ Bernolákovo a s ostatnými ZUŠ v Bratislave.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa za školský rok 2017/2018
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: Mgr. Zuzana Horváthová
Volebné obdobie: od 01.07.2014 do 30.06.2019
Zástupcovia riaditeľa:
1. Mgr. art. Ivan Kováčik, štatutárny zástupca riaditeľa
2. Mgr. art. Zuzana Fabianová, pedagogický zástupca riaditeľa – od 19. júla 2017 materská
a rodičovská dovolenka
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
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
Ing. Alena Marečková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa do 31.12. 2018 od 25.4.2018 PaedDr. Marián
Valovič
PhDr. Helena Suchoňová, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa
Ing. Zdenka Zaťovičová, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa, poslanec
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018
Rada školy sa v priebehu školského roka stretla a vyjadrila k nižšie uvedeným materiálom:
návrhy na počty prijímaných žiakov
návrhy na zavedenie študijných odborov a ich zameranie
návrh školského vzdelávacieho programu
návrh rozpočtu
správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2017 a za I. polrok 2018
koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie za roky 2015 – 2018, koncepcia rozvoja
na obdobie rokov 2019 - 2022
h) informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno–
vzdelávacieho procesu
d) Iné poradné orgány na škole:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Umelecká rada – pravidelné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné témy rokovaní:
úprava organizácie vyučovacieho procesu, riešenia problematiky chodu školy, príprava prezentácie
školy k bežným podujatiam, metodické riadenie školy, tvorba školského vzdelávacieho programu pre
jednotlivé predmety a odbory.
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,
návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu, návrhy na zlepšenie pracovného prostredia,
tvorba školského vzdelávacieho programu pre jednotlivé predmety a odbory.
Predmetové komisie – stretnutia na základe pokynov predsedov predmetových komisií, základné témy
rokovaní: odborné témy, organizácia chodu školy, pravidelné hodnotenie kvality výstupov žiakov,

návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu, tvorba nových projektov a spolupráce v rámci
školy ale aj mimo nej.
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 – pravidelne stretnutia ako byť nápomocný chodu
školy, morálna a finančná pomoc škole.
Úspechy ZUŠ Eugena Suchoňa v školskom roku 2017/2018.
Celý školský rok sa niesol v duchu bohatej prezentácie ZUŠ Eugena Suchoňa s rôznymi inštitúciami
v rámci Hlavného mesta Bratislavy, Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Slovenska ale aj zahraničia.
Vyzdvihujem výbornú spoluprácu so zriaďovateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislava a s mestskou časťou Bratislava – Dúbravka kde škola sídli. Úspechy žiakov vo všetkých
odboroch boli viditeľné, počuté a vysoko ohodnotené. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom za ich umeleckú profesionalitu a obetavosť vytvárať pre 800 žiakov
ZUŠ Eugena Suchoňa prostredie pre umelecké vzdelávanie.
II. Údaje o žiakoch školy (k 15.09.2017 a k 30.06.2018):
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch

Absolventi ZUŠ

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2018
ZUŠ

Z toho žiakov v jednotlivých

Literárnodramatický

Hudobný

Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

Individuálna forma
vyučovania

Skupinová forma
vyučovania

Počet žiakov
spolu /stĺ. 8+9/

Výtvarný

Počet
žiakov
spolu
/stĺpce
2-6/

Tanečný

odboroch

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2018
absolvent je len raz započítaný/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eugena
Suchoňa

7

18

0

41

0

66

41

25

66

Celkový počet žiakov k 15.09.2017:

800

z toho: hudobný odbor (HO)

394

literárno-dramatický odbor

(LDO)

30

tanečný odbor (TO)

161

výtvarný odbor (VO)

215

Celkový počet žiakov k 30.06.2018:

778

z toho: hudobný odbor

z toho absolventi:

386

41

literárno-dramatický odbor
tanečný odbor
výtvarný odbor

66

31

0

153

7

208

18

Údaje o počte novoprijatých žiakov v školskom roku 2017/2018 – stav k 15.09.2017:
hudobný odbor
62
literárno-dramatický odbor
6
tanečný odbor
29
výtvarný odbor
44
spolu
141
Noví žiaci ZUŠ

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2018
/je len raz započítaný/

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2018

1
Eugena Suchoňa

2

Hudobný a
Audiovizuálnej
multimediálnej
tvorby

Výtvarný
Literárnodramatický

Tanečný

ZUŠ

3

32 23

4

5

6 90 0

6

Počet žiakov
spolu /stlpce
2-6/

7
151

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 30.06.2018:
Prospeli s vyznamenaním:
HO
325
LDO
31
TO
128
VO
202
Prospeli:
HO
26
LDO
0

Skupinová forma
vyučovania

odboroch

Individuálna forma
vyučovania

z toho žiakov v
jednotlivých

Počet žiakov spolu
/stĺ. 8+9/

8

9

10

0

0

0

Neprospeli:
Spolu žiakov:

TO
VO
vo všetkých odboroch

0
1
0
(+ 65 žiakov PŠ) = 778 žiakov

c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie (novozaložené
oddelenia, záujmové útvary) v školskom roku 2017/2018.
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v školskom roku 2017/2018 nemala novozaložené študijné
odbory.

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2017:
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2017

ZUŠ

Pedagogickí zamestnanci
Fyzický počet

Eugena Suchoňa

Nepedagogickí zamestnanci

Prep.počet
42

36,2

Fyzický počet

Prep. počet
6

4,75

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov k 01.09.2017:
Kariérový systém:
Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca
na kariérovú pozíciu.
Kariérový stupeň:
Vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť
vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom.
Pedagogický zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania sa
zaradí do týchto kariérových stupňov:
a/ začínajúci pedagogický zamestnanec: 0
b/ samostatný pedagogický zamestnanec: 37 Mgr. Monika Adamčíková, Michaela Besedová, DiS.
art., Mgr. Martina Burlasová, Katarína Filipovičová, Mgr. art. Zuzana Fujacová, Eva Golovková,
Jarmila Grichová, Mgr. art. Henrieta Horáková, Mgr. art. Tomáš Horkavý, Bohumír Hrín, Alena
Klattová, Alena Kováčiková, Petr Kunz, Mgr. Viera Kunzová, Mgr. art. Pavol Kušík, Denisa
Lehotská, Michal Matejka, DiS., Renata Pallayová, Mgr. Michal Pípa, Anna Polakovičová, Mgr. Soňa

Radulová, Mgr. Beáta Rašková, Jana Ružovičová, Ingrid Saňková, DiS. art., Monika Slováková,
Viera Svozileková, Libuše Šetinová, Mgr. Veronika Škutová, Bc. Dominika Šporerová, Richard
Volný, DiS. art., Kristína Vrecková, DiS. art., Libor Zálesňák, Zdenka Zemková,
Mgr. art. Zuzana Fabianová, Mgr. art. Aneta Roganská, Mgr. art. Ľudmila Šestáková – materská
dovolenka
Mgr. art. Agneša Kolozsi - rodičovská dovolenka
c/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou: 5 - Mgr. Zuzana Horváthová, Mgr. art. Ivan Kováčik,
PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Gabriela Zacharová
d/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou: 5 – Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD., Mgr.
Jaroslava Beladičová, Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD., Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD.
Mgr. art. Aneta Lednická, ArtD. - materská dovolenka

Kariérová pozícia:
Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagóga na výkon špecializovaných alebo riadiacich
činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.
Kariérové pozície:
a/ pedagogický zamestnanec špecialista (triedny učiteľ, uvádzajúci pedagogický
zamestnanec, predseda predmetovej komisie, koordinátor školského vzdelávacieho programu,
koordinátor prevencie)
triedny učiteľ: Mgr. Monika Adamčíková, Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD., Mgr. Jaroslava
Beladičová, Michaela Besedová, DiS. art., Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD., Mgr. Martina Burlasová,
Katarína Filipovičová, Mgr. art. Zuzana Fujacová, Eva Golovková, Jarmila Grichová, Mgr. art.
Henrieta Horáková, Mgr. art. Tomáš Horkavý, Mgr. Zuzana Horváthová, Bohumír Hrín, Alena
Klattová, Mgr. art. Ivan Kováčik, Alena Kováčiková – 2 triedy, Petr Kunz, Mgr. art. Pavol Kušík,
Denisa Lehotská, Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD., Michal Matejka, DiS., PaedDr. Melánia Musilová
– 2 triedy, Mgr. Barbora Nevřelová – 2 triedy, Renata Pallayová, Mgr. Michal Pípa – 2 triedy, Anna
Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová, Mgr. Beáta Rašková, Jana Ružovičová, Ingrid Saňková, DiS. art.
– 2 triedy, Monika Slováková, Viera Svozileková, Libuše Šetinová, Mgr. Veronika Škutová, Bc.
Dominika Šporerová, Richard Volný, DiS. art., Kristína Vrecková, DiS. art., PaedDr. Gabriela
Zacharová, Libor Zálesňák, Zdenka Zemková

Mgr. art. Zuzana Fabianová, Mgr. art. Aneta Lednická, ArtD., Mgr. art. Aneta Roganská, Mgr. art.
Ľudmila Šestáková – materská dovolenka,
Mgr. art. Agneša Kolozsi - rodičovská dovolenka,
uvádzajúci pedagogickí zamestnanci pre školský rok 2017/2018: 0
predsedovia predmetových komisií:
Jana Ružovičová – klavír a klavírny sprievod HO, sprievod v LDO a TO, keyboard, akordeón,
hudobná náuka
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. – spev, dychové a bicie nástroje, sláčikové nástroje, harfa hudobná
kompozícia, gitara

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: Mgr. Zuzana Horváthová
štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. art. Ivan Kováčik
pedagogický zástupca riaditeľa: 0
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania :
FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania

ZUŠ
Eugena
Suchoňa

Uvádzanie do
praxe

Špecializačnéinovačné

Špecializačné
kvalifikačné

Vzdelávanie
vedúcich
pedagog. zamest.

začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené

0

doplnenie

Priebežné

0

0

0

1

1

0

0

2

Aktualizačné
vzdelávanie
začaté ukončené
2

2

Vzdelávanie zamestnancov (absolvované školenia, semináre, kurzy a tvorivé dielne):

26.09.2017: Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov, MPC Bratislava,
účastník: Mgr. art. Ivan Kováčik
18.10.2017: Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých
schopností žiakov ZUŠ a ZŠ, RP MPC Bratislava, účastník: Anna Polakovičová
20.10.2017: Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých
schopností žiakov ZUŠ a ZŠ, RP MPC Bratislava, účastník: Anna Polakovičová
26.10.2017: Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov, MPC Bratislava,
účastník: Mgr.art. Ivan Kováčik
27.10.2017: Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých
schopností žiakov ZUŠ a ZŠ, RP MPC Bratislava, účastník: Anna Polakovičová

1

05. - 06.11.2017: Interpretačný seminár, Koncertná sieň Konzervatória v Bratislave, Konventná 4,
účastník: Mgr. Jaroslava Beladičová
08.11.2017: Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. art. Ivan Kováčik
08.11.2017: Kompozičné laboratórium akordeón, Konzervatórium, Bratislava, účastník: Mgr. Soňa
Radulová
16.11.2017: Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých
schopností žiakov ZUŠ a ZŠ, RP MPC Bratislava, účastník: Anna Polakovičová
20.11.2017: Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých
schopností žiakov ZUŠ a ZŠ, RP MPC Bratislava, účastník: Anna Polakovičová
23.11.2017: Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr.art. Ivan Kováčik
28.11.2017: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Zuzana Horváthová
29.11.2017: Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých
schopností žiakov ZUŠ a ZŠ, RP MPC Bratislava, účastník: Anna Polakovičová
30.11.2017: Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých
schopností žiakov ZUŠ a ZŠ, RP MPC Bratislava, účastník: Anna Polakovičová
8.12.2017: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, ukončenie
vzdelávania, RP MPC Bratislava, účastník. Mgr. art. Ivan Kováčik
11.12.2017: Seminár Kunsthalle, seminár k výstave Štefana Papča, RP MPC Bratislava, účastník:
Mgr. Michal Pípa
14.12.2017: Majstrovské violončelové kurzy, Violončelová jeseň 2017, ZUŠ Modra, účastník:
Michaela Besedová
14.12.2017: Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých
schopností žiakov ZUŠ a ZŠ, ukončenie vzdelávania, RP MPC Bratislava, účastník: Anna
Polakovičová
16.01.2018: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, RP MPC
Bratislava,účastník: Mgr. Zuzana Horváthová
09.02.2018: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Zuzana Horváthová
22.02.2018: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Zuzana Horváthová
19.03.2018: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Zuzana Horváthová
06.04.2018: Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová
09.04.2018: Seminár: Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Zuzana Horváthová
16.04.2018: Workshop: Čo sa stalo na lúke, EDU DAY, Tanečné štúdio, účastník: Mgr. Monika
Adamčíková
23.04.2018: Odborný seminár pre pedagógov výtvarných predmetov, Ilona Németh Eastern Sugar,
MPC, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, Mgr. Michal Pípa
11.05.2018: Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová
17.05.2018: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Zuzana Horváthová

24.05.2018: Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová
29.05.2018: Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová
05.06.2018: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Zuzana Horváthová
06.06.2018: Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová
07.06.2018: Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová
12.06.2018: Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová
18.06.2018: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Zuzana Horváthová
21.06.2018: Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy, RP MPC
Bratislava, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová

Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov a žiakov ZUŠ:
➢ Mgr. Beáta Rašková. - „Učiteľ roka ZUŠ Eugena Suchoňa“ – ocenenie riaditeľkou školy
➢ Mgr. Viera Kunzová - „Cena riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa za celoživotnú pedagogickú prácu“ –
ocenenie riaditeľkou školy
➢ Laura Šefčovič a Mgr. Barbora Nevřelová – „Čestné uznanie“ – primátor hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy Ivo Nesrovnal udelil za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta
SR Bratislavy – Talentovaná mládež 2017
IV. Aktivity školy
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala ZUŠ Eugena Suchoňa

Názov aktivity školy

Počet
účastníkov

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

Interný koncert, Koncertná 12 žiakov
sála školy, 11.10.2017

Koncert, Hudobný odbor

Interný koncert, Koncertná 13 žiakov
sála školy, 18.10.2017

Koncert, Hudobný odbor

Portréty, New music for 18 žiakov
Kids,
koncert
súčasnej
hudby, 25.10.2017

Koncert, Hudobný odbor

Interný koncert, Koncertná 10 žiakov
sála školy, 08.11.2017

Koncert, Hudobný a Literárno - dramatický odbor

Triedny koncert, Jarmila 12 žiakov
Grichová, 09.11.2017

Koncert, Hudobný odbor

PMG 2017, celoslovenská 4 žiaci
prehliadka žiakov ZUŠ na
Slovensku,
12.
ročník,
15.11.2017

Prehliadka mladých gitaristov 2017, celoslovenská súťaž
žiakov ZUŠ na Slovensku v hre na gitaru, 12. ročník,

Triedny koncert, Mgr. art. 15 žiakov
Karin Lukáčová, ArtD.
21.11.2017

Koncert, Hudobný odbor

Koncert komornej hudby, 35 žiakov
22.11.2017

Koncert a výstava výtvarných prác, Hudobný, Literárnodramatický a Výtvarný odbor

Triedny koncert, Alena 10 žiakov
Klattová, 23.11.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Denisa 7 žiakov
Lehotská, 27.11.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Mgr. 12 žiakov
Jaroslava
Beladičová,
28.11.2017

Koncert, Hudobný odbor

Interný koncert, 29.11.2017

Koncert, Hudobný a Literárno-dramatický odbor

16 žiakov

Ocenenie: 1. kategória: Adam Jenča - strieborné
pásmo, 3. kategória: Samuel Krasňanský, Maxim
Maršálek - strieborné pásmo, pedagóg: Kristína
Vrecková, DiS. art., 4. kategória: Šimon Požgay bronzové pásmo, pedagóg: Mgr. art. Lukáš Borzík,
ArtD., Hudobný odbor

Triedny koncert, Mgr. art. 8 žiakov
Adriana Antalová, ArtD.
01.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Otvorená hodina Mgr. art. 7 žiakov
Henrieta Horáková, 2./2./I.
LDO, 04.12.2017

Divadelná sála školy, Literárno-dramatický odbor

Triedny koncert, PaedDr. 11 žiakov
Gabriela
Zacharová,
04.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Anna 11 žiakov
Polakovičová, 05.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Mgr. 3 žiaci
Zuzana
Horvathová,
07.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Jana 14 žiakov
Ružovičová, 07.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Otvorená
hodina,
Mgr. 6 žiakov
Martina
Burlasová,
11.12.2017

Divadelná sála školy, Literárno-dramatický odbor

Triedny koncert, Monika 20 žiakov
Slováková, 11.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Mgr. art. 6 žiakov
Ivan Kováčik, 12.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Katarína 14 žiakov
Filipovičová, 12.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Interný koncert, 13.12.2017

17 žiakov

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Zdenka 24 žiakov
Zemková, 14.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Renata 9 žiakov
Pallayová, 15.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Mgr. Beáta 10 žiakov
Rašková, 18.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Viera 11 žiakov
Svozileková, 18.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Otvorená
hodina,
Mgr. 9 žiakov
Henrieta
Horáková,
18.12.2017

Divadelná sála školy, Literárno-dramatický odbor

Triedny koncert, Kristína 6 žiakov
Vrecková,
DiS.art.,
19.12.2017

Koncert, Hudobný odbor

Vianočné
svetlo
pre 100
všetkých, Kostol Ducha sv. účinkujúcich
v Dúbravke, 20.12.2017

Koncert žiakov a pedagógov s Lamačsko-dúbravským
chrámovým zborom, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Mgr. 10 žiakov
Monika
Adamčíková
a
Dominika Šporerová

Koncert, Hudobný odbor

12.01.2018
Triedny koncert, Mgr. Soňa 19 žiakov
Radulová, 16.01.2018

Koncert, Hudobný odbor

Interný koncert, 17.01.2018

Koncert, Hudobný odbor

9 žiakov

Triedny koncert, Mgr. art. 10 žiakov
Tomáš Horkavý, 18.01.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Mgr. art. 9 žiakov
Zuzana
Fujacová,
19.01.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Pavol 11 žiakov
Kušík, Michal Matejka,
22.01.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert,
Volný, 23.01.2018

Richard 12 žiakov

Koncert, Hudobný odbor

Novoročný
24.01.2018

koncert, 14 žiakov

Koncert, Hudobný, Literárno-dramatický

Fašiangy
07.02.2018

a Výtvarný odbor
v ZUŠke, 8 žiakov

Interný koncert, 21.02.2018

14 žiakov

Koncert, Hudobný a Výtvarný odbor
Koncert, Hudobný odbor

Koncert
a výstava 27 žiakov
výtvarných prác malých detí,
28.02.2018

Koncert, Hudobný a Výtvarný odbor

Koncert
a výstava 9 žiakov
výtvarných prác žiakov II.
stupňa a ŠPD, 21.03.2018

Koncert a výstava, Hudobný a Výtvarný odbor

Učitelia deťom, 27.03.2018

Koncert a výstava, Hudobný, Výtvarný a Literárnodramatický odbor

25 učiteľov

Mgr. 14 detí

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, PaedDr. 12 detí
Gabriela
Zacharová,
10.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

Interný koncert, 11.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Veronika Škutová,
09.04.2018

13 detí

Triedny
koncert,
Jana 13 žiakov
Ružovičová, 12.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Mgr. art. 15 žiakov
Karin Lukáčová ArtD.,
17.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

Interný koncert, 18.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

23 žiakov

Triedny
koncert,
Viera 10 žiakov
Svozileková, 23.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Anna 15 žiakov
Polakovičová, 24.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Mgr. 11 žiakov
Jaroslava
Beladičová,
26.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Eva 14 žiakov
Golovková, 27.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

Interný koncert, 02.05.2018

12 žiakov

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Michaela 10 žiakov
Besedová,
DiS.art.,
03.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Katarína 14 žiakov
Filipovičová, 04.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Interný koncert, 09.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

17 žiakov

Triedny
koncert,
Mgr. 3 žiaci
Zuzana
Horváthová,
10.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Mgr. Beáta 11 žiakov
Rašková. 10.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Libor 12 žiakov
Zálesňák, 14.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Koncert žiakov záverečných 14 žiakov
ročníkov, 15.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Koncert žiakov záverečných 11 žiakov
ročníkov, 16.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Koncert žiakov záverečných 12 žiakov
ročníkov, 17.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Monika 18 žiakov
Slováková, 21.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Výchovné koncerty pre MŠ, 22 žiakov
21.05.2018

Výchovné koncerty pre MŠ Nejedlého, MŠ Sekurisova,
MŠ Ušiakova, Hudobný a Tanečný odbor

„Tancuj,
Tancuj“,
Dúbravka, 22.05.2018

Záverečné tanečné vystúpenie, Tanečný odbor

DK 161 žiakov

„Májový
koncert“, 41 žiakov
Mirbachov palác, Bratislava,
23.05.2018

Koncert hudobného odboru, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Mgr. 12 žiakov
Zuzana
Fujacová,
24.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Renáta 8 žiakov
Pallayová, 25.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Výchovné koncerty pre MŠ, 17 žiakov
28.05.2018

Výchovné koncerty pre MŠ Bazovského,

Triedny koncert, Denisa 8 žiakov
Lehotská, 28.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedne vystúpenie, Mgr. 11 žiakov
Martina
Burlasová,
28.05.2018

Vystúpenie 2.2./I., Literárno-dramatický odbor

Triedny koncert, Richard 14 žiakov
Volný, DiS. art., 29.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Zdenka 16 žiakov
Zemková, 30.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Mgr. Ivan 7 žiakov
Kováčik, 31.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Alena 14 žiakov
Klattová, 31.05.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Bohumír 7 žiakov
Hrín, 01.06.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Petr Kunz, 10 žiakov
04.06.2018

Koncert, Hudobný odbor

Výstava výtvarných prác 18 žiakov
žiakov záverečných ročníkov
výtvarného odboru, Justiho
sieň, Primaciálny palác
04.06.2018-10.06.2018

Výstava a otvorenie výstavy žiakov záverečných
ročníkov, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr.
Melánia Musilová, Výtvarný a Hudobný odbor

Výchovné koncerty pre MŠ, 21 žiakov
04.06.2018

Výchovné koncerty pre MŠ Ožvoldíkova, Pri Kríži,
Cabanova, Hudobný odbor, Tanečný odbor

Sme tu pre Vás, Amfiteáter 138 žiakov
na Valachovej ul, BratislavaDúbravka, 06.06.2018

prezentácia, Hudobný a Tanečný odbor

MŠ Damborského, MŠ
Hudobný a Tanečný odbor

Galbavého,

Švantnerova,

Výchovné koncerty pre ZŠ 17 žiakov
Pri Kríži, 07.06.2018

Výchovné koncerty pre ZŠ Pri Kríži, Hudobný odbor,
Tanečný odbor

Triedny koncert, Mgr. art. 8 žiakov
Tomáš Horkavý, 07.06.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedne vystúpenie, Mgr. art. 4 žiakov
Henrieta
Horáková,
07.06.2018

Vystúpenie 2.1/I., Literárno-dramatický odbor

Triedny koncert, Mgr. Soňa 18 žiakov
Radulová, 08.06.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedne vystúpenie, Mgr. 8 žiakov
Martina
Burlasová,
11.06.2018

Vystúpenie 1.2/I., Literárno-dramatický odbor

Triedny koncert, Michal 9 žiakov
Matejka,
DiS., Mgr.art.
Pavol Kušík, 11.06.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedne vystúpenie, Mgr. art. 8 žiakov
Henrieta
Horáková,
12.06.2018

Vystúpenie 1./II., Literárno-dramatický odbor

Triedny koncert, Jarmila 12 žiakov
Grichová, 12.06.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny koncert, Kristína 12 žiakov
Vrecková,
Dis.
art,
14.06.2018

Koncert, Hudobný odbor

Triedny
koncert,
Mgr. 11 žiakov
Monika Adamčíková, Bc.
Dominika
Šporerová,
15.06.2018

Koncert, Hudobný odbor

Odovzdávanie záverečných 4 žiakov
vysvedčení, 28.06.2018

Vystúpenie, Hudobný odbor

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila

Názov aktivity školy

Počet
účastníkov

Tanečné vystúpenie DFS 20 žiakov
KLNKA na XVII. ročníku
Kráľovstva
husaciny,
Slovenský Grob, 02.09.2017

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos
Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Otvorenie školského roka, 20 žiakov
ZŠ Beňovského, 04.09.2017

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, začiatok školského
roka, Tanečný odbor

IX. ročník Medzinárodného 50 žiakov
festivalu
„Mravenec“,
Plavecký Štvrtok, 09.09.2017

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Kultúrne centrum Fontána, 20 žiakov
Bratislava, 11.09.2017

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pre Materské školy,
Tanečný odbor

„Mňam Fest“, Bánovce nad 20 žiakov
Bebravou, 16.09.2017

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Dúbravské hody, Bratislava, 70 žiakov
23.09.2017

Vystúpenie dychového súboru, spevákov a DFS KLNKA
v rámci Dúbravských
hodov, Hudobný, Tanečný
a Literárno-dramatický odbor

Policajná
akadémia, 30 žiakov
Bratislava-Rača, 05.10.2017

Tanečné vystúpenie DFS
akadémiu, Tanečný odbor

XXV. ročník hudobných dní 20 žiakov
v Štúrove,
Štúrovo,
06.10.2017

Hosťovanie žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa v Štúrove
v spolupráci so ZUŠ Ferenca Liszta, Hudobný odbor

Vystúpenie
pre
Denné 6 žiakov
centrum II., 08.10.2017

Hudobné vystúpenie pre Denné centrum II. v Dúbravke Mesiac úcty k starším, KC Fontána, Hudobný odbor

„Milí
naši...,
ďakujeme 33 žiakov
Vám...“,
Dom
Kultúry
Dúbravka, 09.10.2017

Vystúpenie žiakov hudobného odboru a tanečného
odboru – Badula, DFS Klnka, Hudobný a Tanečný odbor

The Monarch Butterfly and
its lifecycle in North
America, Mexiko
11.10.2017

Odoslanie výtvarných prác na medzinárodnú súťaž,
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia
Musilová, Mgr. Michal Pípa

30 žiakov

KLNKA

pre

Policajnú

Mimoriadne ocenenie: Petra Kojdová, pedagóg- Mgr.
B. Nevřelová, Výtvarný odbor

Zichyho palác, senior víkend,
30 žiakov
13.10.2017

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pre seniorov, Tanečný
odbor

Rohožník, FIRST-FARM,
13.10.2017

30 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA v Rohožníku, Tanečný
odbor

Vystúpenie pre Denné
centrum I., 20.10.2017

7 žiakov

Hudobné vystúpenie pre Denné centrum I v Dúbravke,
KC Fontána, Hudobný odbor

Bahajský koncert, KSŠ,
22.10.2017

4 žiaci, 3
pedagógovia

Domov dôchodcov Pri Kríži,
15 žiakov
25.10.2017

Hudobné vystúpenie – Bahajský koncert, Hudobný odbor
Vystúpenie v Domove dôchodcov Pri Kríži, Názov
podujatia- Štúrovci, Hudobný odbor

Halloween Party, Dom
Kultúry Dúbravka,
26.10.2017

5 žiakov

Program pri príležitosti Halloween sviatku, Literárnodramatický a Výtvarný odbor

Festival Eugena Suchoňa
Pezinok, DK Pezinok
27.10.2017

1 žiak

Súťažná prezentácia víťazov na festivala Eugena Suchoňa
v Pezinku, Linda Vannayová, Hudobný odbor

Zrkadlový háj, Generácie,
28.10.2017

30 žiakov

Festival OMÁN - Muscat,
ROYAL OPERA,
Medzinárodné vystúpenie,
02.- 04.11.2017

30 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA v Zrkadlovom háji,
Tanečný odbor
Tanečné vystúpenie DFS KLNKA v Ománe, Ománsky
sultanát, Tanečný odbor

Oceňovanie mladých
Slovákov princom
Edwardom, 02.11.2017

1 žiak

Orfeus Junior 2017,
Bratislava, 04.11.2017

3 žiačky

3. kreatívny workshop pre mladých hudobných
skladateľov, Hudobný odbor

Domov seniorov Pri Kríži,
08.11.2017

21 žiakov

Koncert Dychového súboru pod vedením Libora
Zálesňáka, Hudobný odbor

10 žiakov

14. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže,
odoslanie výtvarných prác na medzinárodnú súťaž,
Výtvarný odbor, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová,
PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Michal Pípa

ESTONIA TALLIN,
Tanečná súťaž, 10.11.11.2017

30 žiakov

World Dance Cup 2017, Estonia, Tallin,

Vystúpenie Stužková –
Crown Plaza, 12.11.2017

30 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Galakoncert mladých
talentov ZUŠ Bratislavy
s Richardom Rikkonom,
Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca,
22.11.2017

2 žiaci

Koncert pod vedením Richarda Rikkona za účasti našich
žiakov, Hugo Jurášek, pedagóg: Michaela Besedová,
Magdaléna Šmotláková, pedagóg: Mgr. Jaroslava
Beladičová, Hudobný odbor

Vianočná pohľadnica, súťaž,
09.11.2017

Odovzdávanie medailí, Historická budova SNR Župné
námestie, Bratislava, Hudobný odbor

Ocenenie: 2. miesto: Tekov - väčšie dievčatá, 2.
miesto: Marhanská - strední chlapci, 2. miesto:
Trenčín dolinečka - menšie deti, 1. miesto: Šariš polka
- menšie deti, 1. miesto: Lyžicový – veľkí chlapci,
GRAN PRIX - Cigánsky tanec DFS KLNKA,
Tanečný odbor

Rodina bez cigariet,
Výtvarná súťaž, 23.11.2017

10 žiakov

Výtvarná súťaž zdravého životného štýlu, odoslanie
výtvarných prác na súťaž, pedagóg: Mgr. Barbora
Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová
Ocenenie: Emma Bubeníková, pedagóg: Mgr.
Barbora Nevřelová, Výtvarný odbor

Náruč záchrany, Fedákova
ulica, 28.11.2017
Vianoce na Hrade,
01.12.2017

30 žiakov

40 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor
Otvorenie vianočných trhov na Bratislavskom hradeprogram, dychový súbor pod vedením Libora Zálesňáka
a komorný zbor pod vedením Mgr. art. Kartin Lukáčovej,
ArtD., Hudobný odbor

Vystúpenie v zariadení
sociálnych služieb
ROZSUTEC, 05.12.2017

10 žiakov

Výchovný koncert pre
základné školy, 05.12.2017

27 žiakov

Adventný koncert KC
FONTÁNA, 05.12.2017

17 žiakov

Vystúpenie pre Denné centrum IV., Hudobný a Tanečný
odbor

Mikuláš v Atriu, atriUM pre
UMenie, 06.12.2017

80 žiakov

Umelecké popoludnie, Hudobný, Literárno-dramatický a
Výtvarný odbor

Centrum
09.12.2017

Vystúpenie k Mikulášu, Hudobný odbor

Fontána, 30 žiakov

Celovečerný program
KLNKA, Dom kultúry
Dúbravka, 13.-15.12.2017

Výchovný koncert pre ZŠ Pri Kríži a ZŠ Nejedlého,
Hudobný, Tanečný a Literárno-dramatický odbor

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor
Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

50 žiakov

Koncert pre Denné centrum
18 žiakov
III., KC Fontána,14.12.2017

Vystúpenie, Hudobný a Tanečný odbor

ZŠ Bílikova, Jubileum
riaditeľa, 14.12.2017

30 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Vianočné trhy, DK
Dúbravka, 15.12.2017

30 žiakov

Vystúpenie pred DK Dúbravka, Vianočné trhy, Hudobný
a Literárno-dramatický odbor

Plavecký Štvrtok, 10. výročie
30 žiakov
OZ Štvrtčan, 16.12.2017

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

ZŠ Pri Kríži, 19.12.2017

30 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Vianoce pre seniorov v DK
Dúbravka, 19.12.2017

14 žiakov

Vystúpenie, Tanečný odbor

Vianočná besiedka Plavecký
Štvrtok, 22.12.2017

30 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Vianočno-novoročný
koncert, kostol sv. Kozmu
a Damiána, 28.12.2017

7 účinkujúcich Koncert pre Dúbravčanov, Hudobný odbor

DK Vajnorská, 09.01.2018

30 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, pre Štatistický úrad,
Novoročný koncert, Tanečný odbor

Celovečerný
program 50 žiakov
KLNKA,
Dom
kultúry
Dúbravka, 17.01.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Mám
radšej
Koncertná
sála
25.01.2018

Beatles, 8 žiakov
školy,

Krst knihy Vladimíra Leksu - Pichaniča, Hudobný a
Literárno- dramatický odbor

Ples,
Plavecký
27.01.2018

štvrtok, 30 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Zimný štadión, Bratislava, 30 žiakov
02.02.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

DK Dúbravka, vystúpenie 30 žiakov
pre seniorov, 06.02.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Výtvarné dielne Valentínky, 20 žiakov
08.02.2018

Výtvarné dielne žiakov z tried pedagógov Mgr. Barbory
Nevřelovej, PaedDr. Melánie Musilovej, Výtvarný odbor

Vystúpenie, Koncertná sieň 1 žiak
Slovenskej
Filharmónie,
16.02.2018

Vystúpenie The Classical Music Maniacs a talentovaní
žiaci ZUŠ, Hugo Jurašek, violončelo,
Michaela
Besedová, Hudobný odbor

VODA, 46. Medzinárodná 23 žiakov
detská výtvarná výstava,
27.02.2018

Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž, pedagóg:
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová,
Mgr. Michal Pípa, Výtvarný odbor

Hviezdoslavov
Kubín, 5 žiakov
Bratislava, 02.03.2018

Súťaž v recitácii
dramatický odbor

Hviezdoslavov

Kubín,

Literárno-

Vesmír očami detí, zaslanie 15 žiakov
výtvarných prác, 15.03.2018

Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž, pedagóg:
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová,
Mgr. Michal Pípa
Ocenenie:
Adela Andrašková, 1. miesto, Donat Daniel Fodor, 1.
miesto, Andrea Dvoržáková, 3. miesto, Tatiana
Potančoková, 2. miesto – pedagóg: Mgr. Barbora
Nevřelová
Jakub Klečák, 2. miesto, Ľudmila Lachkovičová, Cena
poroty – PaedDr. Melánia Musilová
Samuel Horkavý, 3. miesto, Damian Richard
Durkovič, 3. miesto – pedagóg: Mgr. Michal Pípa,
Výtvarný odbor

Zaslanie výtvarných prác, 9 žiakov
Dúha,
2017/2018,
15.03.2018

Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž, pedagóg:
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová

Koncertná prehliadka žiakov 1 žiak
bratislavských ZUŠ v hre na
keyboarde, ZUŠ Hálkova,
21.03.2018

Koncertná prehliadka žiakov bratislavských ZUŠ v hre na
keyboarde, Diplom za účasť na prehliadke, Richard
Kraslan, pedagóg: Viera Svozileková, Hudobný odbor

Internátna
škola
pre 30 žiakov
nepočujúce deti, Výchovný
koncert, 21.03.2018

Tanečné vystúpenie, DFS KLNKA, Tanečný odbor

NAW RUZ celebration 2018, 3 žiaci
Bahájske
centrum,
21.03.2018,

Oslava bahájskeho Nového roku (NAW RUZ), Hudobný
odbor

Veľkonočný jarmok,
Dúbravka, 23.03.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

DK 30 žiakov

Zaslanie výtvarných prác, 16 detí
Maľovaná ZUŠ-ka 2018,
27.03.2018

Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž, pedagóg:
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová

Společný
koncert
Zlín- 30 žiakov
Malenovice,
Modlitebna
Malenovice, 10.04.2018

Dychový súbor pod vedením Libora Zálesňáka, Hudobný
odbor

Ocenenie: Miriam Bartková, cena EX AUQUE, Laura
Šefčovič,
zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. Barbora
Nevřelová, Michaela Labská, zlaté pásmo, pedagóg:
PaedDr. Melánia Musilová, Výtvarný odbor

Veľkonočný koncert pre 7 učiteľov a 1 Koncert, Hudobný odbor
Dúbravčanov, Kostol svätého žiačka
Kozmu
a Damiána,
14.04.2018
Vystúpenie DFS KLNKA 30 žiakov
v Malackách,
Zanzybar,
Svadba, 14.04.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Výtvarné spektrum, Zichyho 3 žiaci
palác, Bratislava, 17.04.2018

Postupová výtvarná súťaž

Deň Slovenského folklóru, 30 žiakov
ZŠ Stupava, 19.04.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Liberec, Česko - slovenská 4 žiaci
harfová
prehliadka,
21.04.2018

Súťažná prehliadka v hre na harfu,

Bratislavské mestské dni, 88 žiakov
Hlavné námestie, 21.04.2018

Prezentácia výtvarného odboru v rámci Tvorivých dielni,
vystúpenie dychového súboru pod vedením Libora
Zálesňáka

Smart ciTY – Bratislava

Súťažná výstava v rámci Bratislavských mestských dní,

31 žiakov

Ocenenie: krajská výstava bez postupu v kategórii A:
Miriam Bartková, Kristína Podskočová, Hana
Šišoláková, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová,
Výtvarný odbor

Ocenenie: Alexandra Vícenová, Čestné uznanie,
Zuzana Tomovčíková, 3 miesto, Igor Furdík, 2.
miesto, Júlia Petkaničová, 2. miesto, pedagóg: Mgr.
art. Adriana Antalová, ArtD., Hudobný odbor

21.04.2018

Ocenenie: Patrícia Polónyová, 2. miesto, Zoja
Olšovská, 3. miesto, internetové hlasovanie: Patrícia
Polónyová, 3. miesto, pedagóg: Mgr. Barbora
Nevřelová, Výtvarný odbor

Bratislavské mestské dni, 22 žiakov
Zrkadlová sieň, Primaciálny
palác, 22.04.2018

Koncert, Hudobný odbor

Výchovný koncert pre ZŠ 4 žiaci
pod
záštitou
Matice
Slovenskej k výročiu Márie
Ďuríčkovej, DK Dúbravka,
27.04.2018

Tanečné vystúpenie, Tanečný odbor

Naši
národní
buditelia 20 žiakov
Ľudovít Štúr a José Martí,
Veľvyslanectvo Kubánskej
republiky, 27.04.2018

Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž, pedagóg:
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová,
Mgr. Michal Pípa
Ocenenie: Lujza Paluqyay, 2. Cena, I. kategória, Nina
Taubingerová, 1. Cena, II. kategória, pedagóg: Mgr.
Barbora Nevřelová
Tamara Chomová, Cena veľvyslankyne pedagóg:
PaedDr. Melánia Musilová, Výtvarný odbor

Hrajte nám muziky vesele, 30 žiakov
prehliadka dychovej hudby,
DK Dúbravka, 27.04.2018

Prehliadka dychových súbor,
Ocenenie: Zlaté pásmo
Hudobný odbor

Bohúňova paleta,
Kubín, 30.04.2018

Dolný 15 žiakov

Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž, pedagóg:
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová,
Mgr. Michal Pípa, Výtvarný odbor
Ocenenie: Tamara Chomová, strieborné pásmo,
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová
Zoja Olšovská, Čestné uznanie, pedagóg: PaedDr.
Melánia Musilová

Vystúpenie DFS KLNKA, 30 žiakov
Vysoká
pri
Morave,
Staviame máje, 30.04.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Senecká dúha, Senec,
07.05.2018

13. ročník výtvarnej súťaže

17 žiakov

Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž, pedagóg:
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová,
Mgr. Michal Pípa
Ocenenie: Michaela Čičmanová, špeciálna cena,
Miroslava Milová, 3. miesto, pedagóg: Mgr. Barbora
Nevřelová, Hans Cayban, 1. miesto, PaedDr. Melánia
Musilová, Výtvarný odbor

Slávik Slovenska, okresné
kolo Bratislava IV,
09.05.2018
Koncert
mamám,
Fontána, 10.05.2018

1 žiak za ZUŠ
Eugen
Suchoňa
KC 20 žiakov

Náruč Záchrany, Fedákova, 20 žiakov
10.05.2018

28. ročník speváckej súťaže,
Ocenenie: Igor Furdík, 1. miesto, III. kategória,
pedagóg: Zdenka Zemková, Hudobný odbor
Koncert pri príležitosti Dňa matiek, Hudobný a Tanečný
odbor
Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Zahrajže nám píšťalôčka, 4 žiaci
Nové Zámky, 11.05.2018

X. celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na
zobcové flauty,
Ocenenie:
Kristína Beladičová, zlaté pásmo, Tamara Brecíková,
strieborné pásmo, pedagóg: Mgr. Jaroslava
Beladičová
Dominika Jančeková, strieborné pásmo,
Kelíšek, strieborné pásmo, pedagóg:
Grichová, Hudobný odbor

Krištof
Jarmila

Deň matiek, Vystúpenie pre 9 žiakov
Denné centrum, 13.05.2018

Koncert pre Denné centrum II., Hudobný odbor

Vystúpenie DFS KLNKA, 20 žiakov
Hotel Brezina, Trenčín,
18.05.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Výtvarné práce pre Štátny 30 žiakov
pedagogický
ústav,
Bratislava, 24.05.2018

Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru

Vystúpenie DFS KLNKA pri 20 žiakov
otvorení
sídliska
SLNEČNICE, 26.05.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

„Mexico´s History,
Traditions, Gastronomy,
Beaches, Music 2018“,
Mexiko Vienna 30.05.2018

Odoslanie výtvarných prác na medzinárodnú súťaž,
Výtvarný odbor, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová,
PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Michal Pípa

27 žiakov

pedagóg: Mgr. Brabora Nevřelová, PaedDr. Melánia
Musilová

„Slovensko
spievaj!“ 11 žiakov
Slovenský
rozhlas,
Bratislava, 01.06.2018

Koncert speváckych zborov, Hudobný odbor

Otvorenie
kúpaliska 20 žiakov
Rosnička, Vystúpenie DFS
KLNKA, 02.06.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Krajské kolo 28. ročníka 1 žiak
celoštátnej speváckej súťaže
Slávik Slovenska
2018,
Bratislava, 05.06.2018

Krajské kolo súťaže, Hudobný odbor

Medzinárodný
festival 30 žiakov
detských
folklórnych
súborov 21. ročník, Hlavné
námestie,
Bratislava,
08.06.2018

Účasť na Festivale MF DFS, tanečné vystúpenie DFS
KLNKA, Tanečný odbor

Medzinárodný
festival 30 žiakov
detských
folklórnych
súborov, Zohor, 09.06.2018

Účasť na festivale MF DFS, tanečné vystúpenie DFS
KLNKA, Tanečný odbor

Vystúpenie,
09.06.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Stupava, 30 žiakov

Medzinárodný
festival 30 žiakov
detských
folklórnych
súborov 21. ročník, Hlavné
námestie, Bratislava,
10.06.2018

Účasť na Festivale MF DFS, tanečné vystúpenie DFS
KLNKA, Tanečný odbor

Dom jesene života Hanulova, 22 žiakov
Bratislava, 12.06.2018

Oceňovanie seniorov, Hudobno-tanečný
Hudobný odbor, Tanečný odbor

Triedne
vystúpenie
Jaczovej
a hostí,
Dúbravka, 12.06.2018

E. 50 žiakov
DK

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Bratislava, 30 žiakov

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

AVON pochod Bratislava, 35 žiakov
16.06.2018

Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor

Výtvarné
Metodicko
centrum,
19.06.2018

Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru

Slovenka,
14.06.2018

práce
pre 30 žiakov
pedagogické
Bratislava,

program,

pedagóg: Mgr. Brabora Nevřelová, PaedDr. Melánia
Musilová

Bratislavské korunovačné dni 4 žiaci
2018, 22.06.2018

Detský korunovačný sprievod – masky,

Ahoj
prázdniny,
Dúbravka, 25.06.2018

Tanečné vystúpenie so ZUŠ Istrijská ul. č. 22, BratislavaDevínska Nová Ves, Tanečný odbor

„Môj kúsok mesta“,
Bratislava, 29.06.2018

DK 4 žiačky
17 žiakov

URBAN ART FESTIVAL, 50 žiakov
Bratislava, 30.06.2018
Senior
Festival,
Dúbravka, 14.07.2018

DK 10 žiakov

Škola je zapojená do projektov

Cena za kostým, Ema Jarošová, pedagóg: Mgr. art.
Henrieta Horáková, Literárno-dramatický odbor

Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž, pedagóg:
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová,
Výtvarný odbor
Tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor
Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pre seniorov, Tanečný
odbor

PMG 2017, celoslovenská 4 žiaci
prehliadka žiakov ZUŠ na
Slovensku, 12. ročník ,
15.11.2017

PMG 2017, Celoslovenská prehliadka žiakov ZUŠ na
Slovensku, 12. ročník,
Ocenenie: 1. kategória: Adam Jenča - strieborné
pásmo, 3. kategória: Samuel Krasňanský, Maxim
Maršálek - strieborné pásmo, pedagóg: Kristína
Vrecková, DiS. art., 4. kategória: Šimon Požgay bronzové pásmo, pedagóg: Mgr. art. Lukáš Borzík,
ArtD., Hudobný odbor

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského kontrolóra hl.m.
SR Bratislavy v ZUŠ
V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná kontrola.
VII. Priestorové a materiálovo-technické podmienky školy
Škola nemá vlastné priestory a pôsobí v priestoroch v majetku zriaďovateľa nájomnou zmluvou za
0,06 € ročne.
Priestorové podmienky: 33 vyučovacích priestorov v hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom
a výtvarnom odbore vo vyhovujúcich podmienkach, v jednotlivých triedach sa striedajú v rámci
týždňa aj dvaja či traja pedagógovia.
VIII. Finančné 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 zabezpečené i z iných zdrojov:
a)
b)
c)
d)

vzdelávacími poukazmi,
Rodičovským združením (RZ) pri ZUŠ Eugena Suchoňa,
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Okresný úrad v Bratislave,
sponzormi – nepeňažné dary,

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení v zmysle § 2 ods. 7 písm. m) vyhlášky č.9/2006 Z.z.
l. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov:
Školský rok 2017/2018
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2017
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

/schválený/
/upravený/

768 576
793 734
793 734
0,00

Rozpočet na rok 2018 /schválený/
Rozpočet na rok 2018 /upravený/
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

785 160
813 388
813 388
0,00

Rozpočty z rokov 2017 a 2018 prepočítané na školský rok 2017/2018:
793 734 : 12 = 66 145/ 1 mesiac x 4 mesiace = 264 578
813 388 : 12 = 67 782/ 1 mesiac x 8 mesiacov =
542 256
Za školský rok 2017/2018
806 834
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.2017
Príspevky I. – VI. 2018
Za školský rok 2017/2018

39 830,00
39 228,50
79 058,50

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení
podľa financovaných aktivít
XI.
2017
II.
2018
IV.
2018
Za školský rok 2017/2018

2 227,20
1 670,40
1 670,40
5 568,00

spôsob použitia:
tovary a služby
IX.- XII/2017: 633 009
II.-VI./2018: 633 009 633 002
Za školský rok 2017/2018

2 227,20
1 644,71
1 696,09
5 568,00

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo právnických osôb alebo fyzických
osôb a spôsob ich použitia podľa finančných aktivít -0
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
•
•

výdavky súvisiace s organizovaním celoslovenskej súťaže
PREHLIADKA MLADÝCH GITARISTOV 2017
IX./2017
2 100,00 €

IX. Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na roky 2015 - 2018
na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia
1. Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pracovného prostredia a zabezpečiť ekonomickú efektivitu
materiálno-technického vybavenia školy
Úloha 1 Rozšíriť kapacitu priestorov školy pre zvýšenie počtu záujemcov o štúdium. Poskytnúť
umelecké vzdelávanie širokému vekovému spektru uchádzačov účelným využitím priestorov
kapacity školy

Termíny:
a) do decembra 2015 žiadať o nový priestor v zníženom prízemí
b) 2016 - realizácia
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Predpokladané finančné zdroje: 0,00 €; finančné krytie formou sponzoringu
Vyhodnotenie za školský rok 2017/2018: úloha splnená už v školskom roku 2016/2017.
Úloha 2 Odhlučniť triedy
Termíny:
a) každoročné hľadanie finančných zdrojov
b) realizácia do roku 2018 v prípade získania finančných prostriedkov
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Predpokladané finančné zdroje: 2 000,00 €; hľadanie finančného krytia aj formou sponzoringu,
grantov a projektov
Vyhodnotenie za školský rok 2017/2018: úloha čiastočne splnená, postupné odhlučnenie tried.
Úloha 3 Finančne zabezpečiť obnovu a opravu hudobných nástrojov
Termín: Školský rok 2014/2015 a priebežne v ďalších rokoch
Zodpovední: Riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom a občianskym združením pri ZUŠ Eugena
Suchoňa, vedenie školy
Predpokladané finančné zdroje: 6 000,00 € (5 000,00 € nákup hudobného nástroja – tuba, kapitálový
výdavok a 1 000,00 € oprava hudobných nástrojov)
Vyhodnotenie za školský rok 2017/2018: úloha splnená, v rámci finančných prostriedkov školy
zakúpenie nových hudobných nástrojov a použitie finančných prostriedkov aj na opravy.
2. Skvalitniť výchovno-vzdelávaciu činnosť školy
Úloha 1 Stabilizovať kvalifikovaný pedagogický kolektív na základe záujmu o štúdium
v jednotlivých odborov a predmetoch
Termín: Školský rok 2014/2015 a priebežne v ďalších rokoch
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Predpokladané finančné zdroje: predložený návrh rozpočtu na jednotlivé roky
Vyhodnotenie za školský rok 2017/2018: úloha splnená, v školskom roku bol zastabilizovaný
pedagogický kolektív.
Úloha 2 Realizovať prioritu osobných ohodnotení učiteľov za nadštandardné aktivity
Termín: Školský rok 2014/2015 a priebežne v ďalších rokoch
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Predpokladané finančné zdroje: predložený návrh rozpočtu na jednotlivé roky

Vyhodnotenie za školský rok 2017/2018: úloha splnená, v rámci rozpočtu mesta finančné
prostriedky pre zamestnancov za nadštandardné aktivity v rámci položky – odmeny.
Úloha 3 Realizovať oslavy 30. výročia vzniku samostatnej ZUŠ v Dúbravke
Termíny:
január 2016 – príprava plánu podujatí
február 2016 – príprava scenára a zabezpečenia osláv
marec – jún 2016 – výroba propagačných materiálov
september, október 2016 – prezentácia hudobného, tanečného, výtvarného a literárnodramatického odboru na pôde školy a v iných priestoroch v Bratislave – Dúbravke
Zodpovední: Riaditeľ školy, štatutárny zástupca riaditeľa, pedagogický zástupca riaditeľa
a)
b)
c)
d)

Predpokladané finančné zdroje: 2 000,00 €; finančná pomoc občianskeho združenia pri ZUŠ Eugena
Suchoňa, sponzoring, granty a projekty
Vyhodnotenie za školský rok 2017/2018: úloha splnená už v školskom roku 2016/2017.
Úloha 4 Participácia s primátorom hl. mesta Bratislavy na jednotlivých bodov v rámci 111
rokov ako vrátiť Bratislavu bratislavčanom
podieľať sa každoročne na aktivitách hl. mesta SR Bratislavy
vytvoriť spolu s ostatnými ZUŠ Bratislavy priestor na dlhodobú interiérovú prezentáciu
všetkých žiakov – vytvorenie veľkého orchestra
- udržiavať čistotu v priestoroch objektu Batkova – vonkajšie aj vnútorné priestory
- efektívne využitie finančných prostriedkov od zriaďovateľa – hospodárenie mesta a organizácie
- vzájomná spolupráca medzi mladými aj staršími občanmi mesta Bratislavy – vytváranie
spoločných podujatí na úrovni hl. mesta SR Bratislavy ale aj mestských častí
Termín: Školský rok 2014/2015 a priebežne v ďalších rokoch
-

Zodpovedné: Vedenie školy v spolupráci s občianskym združením pri ZUŠ Eugena Suchoňa
Vyhodnotenie za školský rok 2017/2018: úloha splnená v zarážkach jeden, tri, štyri, päť, druhá
zarážka čiastočne splnená, priestory pre veľký orchester poskytla ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3,
Bratislava.

Aj tento rok sa ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave podarilo udržať 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
Maximálne využité priestory na výchovno-vzdelávací proces v objekte Batkova – získanie nového
priestoru
➢ 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 Prehliadky mladých gitaristov 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, Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Okresný
úrad v Bratislave, Hlavné mesto SR Bratislava, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislavský
samosprávny kraj, Malokarpatské stredisko v Modre, Domovy dôchodcov v Bratislave, Centrá
sociálnych služieb, Denné centrá v lokalite mestskej časti Bratislava Dúbravka, Materské školy,
Základné školy a iné zariadenia na pôde Dúbravky a Bratislavy, VŠMU, Konzervatórium
Bratislava, AUHS a iné)
➢ Spolupráca so ZUŠ z Bratislavy a s partnerskými školami - ZUŠ Víťezslavy Kaprálové, BRNO,
Česká republika, ZUŠ Eugena Suchoňa, PEZINOK, ZUŠ Ladislava Mokrého, TOPOĽČANY,
ZUŠ ZLÍN-Malenovice, Česká republika, ZUŠ Ferenca Liszta, ŠTÚROVO,
➢ Spolupráca s médiami: Dúbravské noviny, referát externej a internej komunikácie hl. mesta
Bratislava a iné
➢ Spolupráca vedenia s orgánmi na škole: Pedagogická rada, Umelecká rada, Rada školy,
predmetové komisie, ZO OZ PŠaV na Slovensku
Slabé stránky
➢ Pred vstupom do areálu budovy - školy bola Tanečným klubom TK DANUBE osadená rampa
a pre ZUŠ Eugena Suchoňa k dispozícii jeden otvárač rampy.
Návrhy a opatrenia: opakované hľadanie riešenia so správcom budovy a zriaďovateľom
➢ V priestoroch budovy na Batkovej ul. pre ZUŠ Eugena Suchoňa je čiastočne v prípade požiaru
umožnená evakuácia
Návrhy a opatrenia: opakované hľadanie riešenia so správcom budovy a zriaďovateľom
➢ Nedostatočné odhlučnenie tried a koncertnej sály školy
Návrhy a opatrenia: postupná realizácia a hľadanie dodávateľov a finančných zdrojov na
odstránenie tohto stavu
➢ Stále pretrvajúci nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie niektorých nástrojov
a predmetov z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia
Návrhy a opatrenia: hľadanie kvalifikovaných pedagógov a komunikácia s MŠVVaŠ SR
➢ Vysoká nákladnosť údržby nástrojového vybavenia školy
Návrhy a opatrenia: hľadanie finančného zabezpečenia na údržbu nástrojového vybavenia školy

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
➢ Komunikácia s MŠVVaŠ SR o finančnom ohodnotení profesie učiteľ
➢ 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
➢ Zviditeľnenie ZUŠ v možnostiach umeleckej prezentácie na úrovni Bratislavy, Slovenska a
zahraničia
Riziká
➢ Trvajúce slabé finančné ohodnotenie všetkých zamestnancov pedagogických aj nepedagogických
(odchod zamestnancov do lepšie ohodnotených profesií)
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:
Juraj Ružovič, Štátne konzervatórium, Bratislava- hra na tube
pedagóg: Libor Zálesňák
Artur Hric, Štátne konzervatórium, Bratislava – dirigovanie
pedagóg: Alena Klattová
Naomi Kaneková, University of Edingburh
pedagóg:Katarína Filipovičová
Simona Harabinová, Súkromná výtvarná škola Ivana Baču, Bratislava
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová
Branko Sedlák, STU, Bratislava - dizajn
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová
Eva Polgaryová, STU, Bratislava - dizajn
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová
Michaela Veselá, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Bratislava
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová
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 sociálnej
politike školy vzdelávania 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 na vysokej úrovni 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. Sú veľkým morálnym a aj finančným prínosom pre ZUŠ
Eugena Suchoňa. Orgánom zastupujúcim záujmy rodičov je Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena
Suchoňa.

2.2 Spolupráca s právnickými osobami
-

-

MŠVVaŠ SR – spolupráca pri organizovaní súťaží
Okresný úrad v Bratislave – odbor školstva - koordinácia a podpora v organizovaní súťaží
Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave
Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa – finančná a morálna 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, semináre a workshopy v rámci ZUŠ v Bratislave ale aj
v rámci Slovenska), koordinácia organizačnej a odbornej stránky umeleckého školstva v rámci
Asociácie ZUŠ SR
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave – vzdelávanie pedagogických zamestnancov v
rámci kontinuálneho vzdelávania a výstava výtvarných prác pedagógov školy
VŠMU, Konzervatórium Bratislava – odborná spolupráca, účasť pedagógov škôl v porotách
súťaží organizovaných ZUŠ, vzájomná odborná komunikácia
bratislavské a iné partnerské ZUŠ – spoločné kultúrne podujatia
materské a základné školy – poskytovanie umeleckých programov, malých výchovných
koncertov
centrá voľného času v Bratislave – spoločné projekty (Slávik Slovenska a iné)
Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre – spolupodieľanie sa
na podujatí
SND, SF – návšteva kultúrnych podujatí pedagógmi a žiakmi školy
Dom kultúry Dúbravka – poskytnutie výstavných priestorov, participácia na aktivitách DKD,
organizovanie kultúrnych podujatí v priestoroch Domu kultúry Dúbravka

2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom
-

Magistrát hl.mesta SR Bratislavy – finančné zabezpečenie chodu školy formou rozpočtu,
metodické usmerňovanie v oblasti legislatívy, spolupodieľanie sa na rôznych kultúrnych
aktivitách hl. mesta Bratislava (Bratislavské mestské dni a iné).
Poďakovanie Hl. mestu SR Bratislava:
Mgr. Marcele Gbelecovej riaditeľke sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu,
vedúcej oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže Mgr. Eme Tesarčíkovej a celému jej
tímu: Mgr. Jakubovi Bednárikovi, Ing. Alene Marečkovej, Ing. Erike Pisarčíkovej, PhDr.
Žofie Halmovej j, Ing. Klaudii Košíkovej, Mgr. Jane Panákovej, Mgr. Kataríne Lukyovej,
Mgr. Veronike Húdekovej za celoročnú výbornú spoluprácu.
Ďakujeme p. Igorovi Cehlárikovi a Ing. Vladimírovi Zdražilovi programovému manažérovi hl.
mesta SR Bratislava za spoluprácu pri vystavovaní výtvarných prác v Justiho sieni.

-

Miestny úrad Bratislava-Dúbravka – organizovanie kultúrnych podujatí na úrovni mestskej časti
Poďakovanie starostovi Mestskej časti Bratislava – Dúbravka Martinovi Zaťovičovi za
výbornú spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí, celému tímu oddelenia školstva, kultúry,

športu a projektových činností, školskému úradu, oddeleniu sociálnych vecí a zdravotníctva, Rade
seniorov a iným oddeleniam
2.4 Iná spolupráca
-

Dúbravská televízia a iné médiá – mediálna podpora, propagácia podujatí školy
Jednota dôchodcov na Slovensku, Matica slovenská, sociálne, zdravotné a iné inštitúcie (Denné
centrá v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, 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.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava
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 30. 6. 2014 do 30. 6. 2019;
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
• Mgr. Iveta Majláthová – štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy a pedagogický
zástupca pre PK klavír, sláčikové nástroje, spev;
• Anna Buranovská – pedagogický zástupca pre PK gitara, akordeón, cimbal,
keyboard, bicie nástroje, LDO;
• Mgr. Ľubomír Današ – pedagogický zástupca pre PK dychové nástroje, HN, VO
a TO;
Vedúci elokovaných pracovísk:
• Jarmila Mušitzová – EP Sekulská 3
• Helena Plevčíková – EP Majerníkova 60

• Lívia Habánová – EP Zlatohorská 18 Lamač
• Mgr. art. Jana Mikitková – EP Malokarpatské námestie 1 Lamač
• Mgr. Miriam Trgová – EP Hargašova 5 a Čs. tankistov Záhorská Bystrica
Vedúci predmetových komisií:
• Beáta Harvanová – PK klavír
• Jana Spálová – PK sláčikové nástroje
• Alena Janikovičová – PK dychové nástroje
• Emília Poláková – PK spev
• Eliška Grežďová – PK hudobná náuka, kompozícia
• Veronika Farkašová – PK akordeón, keyboard, bicie nástroje
• Mgr. Helena Roglová – PK gitara, cimbal
• Mgr. art. Jana Scheinerová – PK TO
• akad. mal. Blažej Mikus – PK VO
• Mgr. art. Matej Čertík – PK LDO
c) Údaje o rade školy:
Mgr. Marta Jurkovičová – predseda RŠ – delegovaná Uznesením MZ hl. m. SR
Bratislavy č. 645/2016 zo dňa 27. 10. 2016. Uznesením MZ č. 1130/2018 bola Mgr.
Marta Jurkovičová odvolaná z rady školy pri ZUŠ Jozefa Kresánka a delegovaný do rady
školy pri ZUŠ Jozefa Kresánka bol Ing. Peter Lenč, ktorého si rada školy dňa 25. 6. 2018
zvolila zároveň aj za svojho predsedu.
Ing. Pavol Bulla delegovaný Uznesením MZ hl. m. SR Bratislavy č. 645/2016 zo dňa 27.
10. 2016
Mgr. Jakub Bednárik – delegovaný Uznesením MZ hl. m. SR Bratislavy č. 645/2016 zo
dňa 27. 10. 2016
Prof. Daniel Buranovský ArtD. – delegovaný Uznesením MZ hl. m. SR Bratislavy č.
645/2016 zo dňa 27. 10. 2016
Mgr. Ing. Mário Dubaň – rodič
PhDr. Helena Kačurová – rodič
Ing. Miroslav Prokop – rodič
Pavol Rosa - rodič
Mgr. art. Jana Mikitková - učiteľ
Jarmila Mušitzová - učiteľ
Iveta Juríčková – THP zamestnanec
Funkčné obdobie Rady školy je od 30. 1. 2016 do 1. 12. 2020.
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
• 27. 09. 2017
Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za uplynulý školský rok,
Školský vzdelávací program, Príprava školského roka, aktuálne informácie a problémy
školy.
• 02. 02. 2018
Správa o hospodárení školy za rok 2017
• 25. 6. 2018

Voľba predsedu rady školy za odvolanú Mgr. Martu Jurkovičovú a prerokovanie
Koncepcie rozvoja školy na roky 2019 – 2022.
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy:
Umelecká rada: (vedenie školy, vedúci predmetových komisií, predseda odborov)
Termíny zasadaní, základné témy rokovania:
1. zasadnutie 20. 9. 2017
- Plán práce UK, termíny zasadnutí UR;
- Návrhy a podnety k plánu práce školy a činnosti školy;
- Školský vzdelávací program - doplnenie
- Plán kontinuálneho vzdelávania;
- Štruktúra kariérových pozícií – uvádzajúci a uvádzaní učitelia;
- Plán kontrolnej činnosti – hospitácie;
2. zasadnutie 17. 1. 2018
- Hodnotenie výsledkov školy a činnosti jednotlivých PK za I. polrok;
- Kontrola prípravy žiakov na prijímacie skúšky;
- Výsledky kontrolnej činnosti;
3. Mimoriadne zasadnutie 21. 2. 2018
- Príprava 50. výročia školy
4. zasadnutie 26. 6. 2018
- Hodnotenie činnosti jednotlivých PK za školský rok;
- Hodnotenie úrovne žiakov s rozšíreným vyučovaním;
- Hodnotenie postupových a záverečných skúšok;
-Príprava 50. výročia školy;
- Príprava nového školského roka – personálne zabezpečenie;
Pedagogická rada:
Termíny zasadaní, základné témy zasadania:
1. Pedagogická rada 28. 8. 2017
- privítanie pedagógov a predstavenie nových kolegov, zmena vo vedení školy – pani
Kukumbergovú nahradí nová zástupkyňa riaditeľky školy Anna Buranovská;
- pokyny k začiatku školského roka;
- oboznámenie kolegov s vnútroškolskými smernicami (organizačný a pracovný poriadok
školy pre zamestnancov, vnútorný poriadok školy pre žiakov a i.);
- pokyny vedúcim PK k príprave triednej dokumentácie (výkazy žiakov, rozvrhy
vyučovacích hodín, katalógy, a pod.);
- hodnotenie učiteľov – ukončenie pohovorov;
- návrh plánu kontinuálneho vzdelávania pre nasledujúci školský rok;
2. Pedagogická rada 13. 9. 2017
- školenie BOZP;
- podklady a pokyny na spracovanie štatistík;

- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy – prerokovanie a doplnenie;
- plán práce školy a plán činnosti školy;
- príprava Celoslovenskej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na cimbale „Cimbalový Prešporok“
- doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania;
- štruktúra kariérových pozícií;
- predpríprava inventarizácie majetku školy;
3. Pedagogická rada 22. 11. 2017
- kontrola uznesení z predošlej rady;
- informácie zo stretnutia Rady riaditeľov;
- príprava 50. výročia školy – námety, organizácia, koncerty a pod.;
- klasifikácia – konferenčné prípady;
- realizácia inventarizácie – kmeňová budova, elokované pracoviská;
- kontrola prípravy celoslovenskej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na cimbale;
- príprava vianočných podujatí;
4. Pedagogická rada 24. 1. 2018
- kontrola uznesení z predošlej rady;
- klasifikácia žiakov v I. polroku – konferenčné prípady;
- pokyny k polročnému vysvedčeniu;
- úväzky na 2. polrok, zadelenie žiakov PŠ na nástroje;
- termíny podujatí v druhom polroku;
- práca PK – hodnotenie úrovne výkonov žiakov a ich účinkovanie na koncertoch;
- plán dovoleniek na rok 2018;
- podávanie žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu (termín 15.2.2018)
- pokyny zástupcov riaditeľky;
5. Pedagogická rada 25. 4. 2018
- kontrola uznesení z predošlej rady;
- klasifikácia žiakov – konferenčné prípady;
- Deň učiteľov – ocenenie pedagógov ZRŠ;
- mimoriadne ocenenie kolegýň zriaďovateľom p.Čečkovej a p. Spálovej;
- návrhy rodičov do správnej a dozornej rady n. f. Deti a umenie;
- nákupy zo vzdelávacích poukazov – návrhy;
- príprava ZUŠ OPEN;
- príprava verejných koncertov a rôznych kultúrnych podujatí;
- poďakovanie za podujatia v rámci projektu „Bratislavské mestské dni“;
- spresnenie verejných podujatí školy v závere školského roka – absolventské skúšky;
6. Pedagogická rada 20. 6. 2018
- kontrola uznesení z predošlej rady;
- klasifikácia žiakov – konferenčné prípady;
- podklady k správe o činnosti školy;
- prerokovanie koncepcie rozvoja školy;
- pracovná zdravotná služba – usmernenia;
- pokyny k záveru školského roka (vysvedčenia, triedna dokumentácia a pod.);
- hodnotenie učiteľov;
- príprava nového školského roka;

7. Záverečná pedagogická rada 27. 8. 2018
- hodnotenie činnosti všetkých odborov a oddelení vedúcimi predmetových komisií;
- poďakovanie za celoročnú obetavú prácu a dosiahnuté výsledky vo VVP
Ďalšie poradné orgány riaditeľky školy:
Predmetové komisie,
Skúšobné komisie,
Škodová komisia,
Inventarizačná komisia,
Vyraďovacia komisia,
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy,
Združenie rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka,
DETI A UMENIE, neinvestičný fond pri ZUŠ Jozefa Kresánka.

II. Údaje o žiakoch školy:
Žiaci ZUŠ
Údaje o počte žiakov k 15.09.2017
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Vyhodnotenie a komentár

Rozdiel v počte žiakov na začiatku školského roka a na jeho konci je 47. Sú to žiaci,
ktorí v priebehu školského roka vystúpili, prestúpili na inú ZUŠ, alebo prerušili štúdium
z rôznych dôvodov.

Absolventi ZUŠ
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z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Hudobný

Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

2

3

4

5

6

7

23 29

15

75

0

Skupinová forma
vyučovania

Literárnodramatický

Počet
žiakov
spolu
/stlpce 26/

Individuálna forma
vyučovania

Výtvarný

1

Tanečný

ZUŠ

Údaje o počte absolventov k 29.06.2018
absolvent je len raz započítaný/

Počet žiakov
spolu /stĺ. 8+9/

8

9

10

142

74

63

137

Noví žiaci ZUŠ
Údaje o počte nových žiakoch k
15.09.2018

1

2
88

3
78

4
32

5
6
152 0

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2018/je len
raz započítaný/

7
350

Skupinová forma
vyučovania

Počet
žiakov
spolu
/stlpce
2-6/

Individuálna forma
vyučovania

Hudobný
Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

Literárnodramatický

Výtvarný

ZUŠ

Tanečný

z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

8
147

9
173

Počet žiakov
spolu /stĺ. 8+9/

10
320

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 22. 6. 2018

Neklasifikovaní:

Prospelo s vyznamenaním:
Prospelo:
Neprospelo:
6 žiakov
Spolu :
žiaci z prípravného štúdia

1469 žiakov
160 žiakov
3 žiakov
1638 žiakov
197 žiakov

Do klasifikácie žiakov nie sú započítaní žiaci prípravného štúdia 197 ktorí
nedostávajú vysvedčenie, iba Potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia, preto nie sú

klasifikovaní. Prevažná väčšina žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka v sledovanom školskom
roku prospela s vyznamenaním 1469, prospelo 160 žiakov, neprospelo 3 žiaci a 6 žiaci
boli neklasifikovaní. Týmto žiakom je poskytnutá možnosť vykonať komisionálnu
skúšku najneskôr v prvom septembrovom týždni. Po úspešnom vykonaní komisionálnej
skúšky môžu aj títo žiaci pokračovať v štúdiu.
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie
v školskom roku 2017/2018:
V uplynulom školskom roku ZUŠ Jozefa Kresánka neotvárala žiadne nové
študijné a učebné odbory, ani nerušila žiadne študijné a učebné odbory.

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy:
Počet pedagogických zamestnancov (PZ) k 15. 9. 2017:

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k
15.09.2017
ZUŠ

Pedagogickí zamestnanci
Fyzický počet
Prep. počet
102
86.9

Nepedagogickí zamestnanci
Fyzický počet
Prep. počet
12
12

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačný predpoklad na výkon
pedagogickej činnosti v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVŠ SR č.
437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti PZ.
Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 27 bolo zloženie pedagogického
zboru podľa kariérnych stupňov nasledovné:
• 7 kolegovia - začínajúci pedagogický zamestnanec
• 84 kolegov - samostatný pedagogický zamestnanec
• 9 kolegov - pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
• 2 kolegovia - pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 32 tvorili pedagogickí
zamestnanci nasledovnú štruktúru kariérnych pozícií:
• 90 - pedagogickí zamestnanci – špecialisti, 7 - začínajúci pedagogickí zamestnanci, 5
– korepetítori (spolu 102 PZ), z toho 95 triedni učitelia, 4 uvádzajúci učitelia, 10
vedúci predmetových komisií;
• 4 – vedúci pedagogickí zamestnanci;

Niektorí pedagogickí zamestnanci si rozširovali svoju kvalifikáciu ďalším štúdiom:
• Mgr. Jana Jazudeková (ukončená FF UK) ukončila magisterské štúdium na VŠMU
odbor spev v triede Ľubice Rybárskej;
• Mgr. art. Ivana Chrapková – ukončenie magisterského štúdia VŠMU;
• Mgr. art. Zuzana Vontorčíková – ukončila doktorandské štúdium VŠMU – hra na
klavíri;
• Veronika Polomská – pokračovala v štúdiu na VŠMU – hra na gitare;
• Peter Beladič a Roman Ďurka ukončili 2-ročné nadstavbové štúdium komornej hry na
gitare na Konzervatóriu v Bratislave;
• Bc. Savko Olexyi – pokračuje v štúdiu hry na gitare na VŠMU;
• Michaela Jurcová – ukončila štúdium hudobnej výchovy na PdF UK;
• Mgr. art. Monika Trombitášová – začala štúdium operetnej špecializácie na
Konzervatóriu v Bratislave;
Pedagogickí zamestnanci školy sa odborne vzdelávali tiež na rôznych
vzdelávacích seminároch, kurzoch, súťažiach a workshopoch ako sú:
• Masterclass s Eugenom Indjičom – Schola Cantorum Paríž – p. Vontorčíková;
• Worksop bubeníckeho virtuóza Chrisa Davea na Konzervatóriu v Bratislave – p.
Šušanik;
• Prednáška Mgr. Marcely Machálkovej „Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami – VŠMU Bratislava – účasť Jaroslava Lomen;
• Klavírne letné kurzy EPTA (Konzervatórium BA) účasť 11 klaviristov;
• Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobnotvorivých schopností žiakov ZUŠ a ZŠ – vzdelávanie - organizátor MPC – účasť
p. Harvanová a Uhliarová;
• Klavírny seminár s Milanom Dvořákom „Hrajeme, hrajeme“ – premiéra nových
klavírnych skladieb v Prahe – p. Miškovicová a Uhliarová;
• „Storočnica súzvuku“ – seminár v rámci projektu Students Meet Proffesionals –
p. Pašková;
• Klavírny seminár doc. F. Perglera na VŠMU – p. Harvanová, Miškovicová;
• Workshop s huslistom Daliborom Karvayom – ZUŠ Vrbenského – 3 pedagógovia
– 6 žiakov;
• Husľový workshop Midori Gotto z Japonska v Pálffyho paláci – p. Spálová so
žiakom Patrikom Petrášom;
• Husľový workshop Alexandra Soumm z Belgicka na Konzervatóriu v Bratislave
- p. Spálová so žiakom Patrikom Petrášom;
• Workshop Violončelová jeseň v Modre – 1 pedagóg, 2 žiaci;
• Husľová dielňa v Žiline – 24. ročník s prof. Jindřichom Pazderom – 2
pedagógovia – 5 žiakov;
• Medzinárodný workshop v Písku – lektor Jindřich Pazdera a Jan Drha – 1
pedagóg – 3 žiaci;
• Tvorivé dielne starej hudby na VŠMU v rámci podujatia Dni starej hudby –
organizátor Centrum starej hudby p. Rajterová – 2 pedagógovia, 2 žiaci;
• Prvý ročník majstrovských kurzov – lektor Anna Gutovská v Modre – 1 pedagóg
+ 1 žiak;
• Seminár Metodika hudobnej výchovy Zoltána Kodáya – lektori z Budapešti ZUŠ Júliusa Kowalského – všetci pedagógovia HN;

• Česká orffova spoločnosť – seminár „Hudba nás baví“ v Blansku – 2
pedagógovia HN;
• Odborný seminár Márie Jašurdovej „Hudobno-pedagogické vedenie detského
speváckeho zboru – p. Poláková;
• Masterclass VŠMU – seminár o technike spevu a interpretácii – lektori profesori
z E. H. Grieg Academy v Nórsku - p. Jazudeková;
• Interpretačný seminár hry na zobcovej flaute – lektor Katarína Dučai –
Konzervatórium Bratislava – 4 pedagógovia;
• Odborné semináre, prednášky a majstrovské kurzy v rámci 43. medzinárodného
gitarového festivalu J. K. Mertza v Bratislave - všetci pedagógovia hry na gitare;
• Odborné semináre a koncerty v rámci14. svetového cimbalového kongresu
v Banskej Bystrici – účastníci z 20 krajín sveta - 2 pedagógovia školy, ktorí
intenzívne spolupracujú so svetovou aj slovenskou cimbalovou asociáciou;
• Letné kurzy hry na cimbale v Štrbe – 1 pedagóg hry na cimbale;
• Seminár v rámci celoslovenskej prehliadky cimbalistov – 2 pedagógovia;
• Hodina klasického tanca pre profesionálov vo Viedni v škole Dance Arts by Boris
Nebyla – lektorka Shoko Nejime Japonsko – 1 pedagóg;
• Letná škola Flamenca – lektor Virginia Delgado a Marcos de Ana – 1 pedagóg;
• Letná tanečná školy TD Bralen - workshop „Limón a Modern jazz“ – lektorka
Bibiana Lanczová – 3 pedagógovia;
• Academia Flamenca Zuzana Čorejová – kurz „Sevillanas s vejárom“ – 1
pedagóg;
• Academia Flamenca Zuzana Čorejová – kurz „Bolero s vejárom“ – 1 pedagóg;
• Workshop „Pohyb a hudba v inscenačnej tvorbe- PAN Liptovský Mikuláš -1
pedagóg;
• Workshop „ Štruktúrovaná dráma“ – lektorka Tereza Machková – 1 pedagóg;
• Seminár Edudrama – „Cesta k divadlu“ – 1 pedagóg;
• Seminár v rámci festivalu dramatickej výchovy „Divadlo – výchova – deti“
DAMU v Prahe – 1 pedagóg;
• Setkání asociace dramacenter v Českých Budejoviciach – semináre s vzájomné
zdieľanie skúseností pedagógov a lektorov DV – 1 pedagóg;
Pre skvalitnenie svojej umelecko-pedagogickej práce kolegovia využívajú tiež
pripomienky odborných porôt na významných celoslovenských a medzinárodných
súťažiach ZUŠ, konzultácie s pedagógmi z umeleckých škôl vyššieho typu, ale aj svoju
umeleckú činnosť.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ:

FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania
ZUŠ

Uvádzanie do praxe
začaté

Priebežné
(aktualizačné)

Špecializačnéinovačné

Špecializačné
kvalifik.–atestač.

Vzdelávanie
vedúcich
pedagog. zamest.

ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené

7

6

4

4

9

9

3

3

2

1

Anna Buranovská:
• funkčné vzdelávanie: Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca
a vedúceho odborného zamestnanca (MPC);
• inovačné vzdelávanie – Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na
rozvoj hudobno-tvorivých schopností žiakov (MPC) –25 kreditov;
Mgr. Miriam Trgová:
• funkčné vzdelávanie: Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca
a vedúceho odborného zamestnanca (MPC);
Mgr. Ľubomír Današ:
• Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (MPC) – ukončené;
Mgr. art. Zuzana Bednárová:
• prípravné atestačné vzdelávanie k I. atestácii pre učiteľov ZUŠ (MPC) – odovzdaná
záverečná práca;
• inovačné vzdelávanie – Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom
procese – 15 kreditov;
• inovačné vzdelávanie – Integrácia nástrojov platformy prejavu v pedagogickej praxi
(MPC)– 15 kreditov;
Eliška Grežďová:
• inovačné vzdelávanie – Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na
rozvoj hudobno-tvorivých schopností žiakov (MPC) –25 kreditov;
Mgr. art. Jaroslava Lomen:
• prípravné atestačné vzdelávanie k I. atestácii pre učiteľov ZUŠ (MPC) – odovzdaná
záverečná práca;
Mgr. art. Vlasta Halašová:
• prípravné atestačné vzdelávanie k I. atestácii pre učiteľov ZUŠ (MPC) – odovzdaná
záverečná práca;
Mgr. art. Martina Mestická
• aktualizačné vzdelávanie: Bravúra hlasového a rečového prejavu v pedagogickej praxi
(Servis Verbis s.r.o.) – 10 kreditov;
Alena Janikovičová
• aktualizačné vzdelávanie: Bravúra hlasového a rečového prejavu v pedagogickej praxi
(Servis Verbis s.r.o.) – 10 kreditov;
Mgr. art. Natália Filová:
• aktualizačné vzdelávanie: Bravúra hlasového a rečového prejavu v pedagogickej praxi
(Servis Verbis s.r.o.) – 10 kreditov;
• inovačné vzdelávanie – Integrácia nástrojov platformy prejavu v pedagogickej praxi
(MPC)– 15 kreditov;
• inovačné vzdelávanie – Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom
procese – 15 kreditov;

• inovačné vzdelávanie – Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese (MPC) -15
kreditov;
Mgr. Helena Roglová:
• aktualizačné vzdelávanie: Bravúra hlasového a rečového prejavu v pedagogickej praxi
(Servis Verbis s.r.o.) – 10 kreditov;
Beáta Harvanová:
• inovačné vzdelávanie – Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na
rozvoj hudobno-tvorivých schopností žiakov (MPC) –25 kreditov;
Mgr. Katarína Uhliarová:
• inovačné vzdelávanie – Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na
rozvoj hudobno-tvorivých schopností žiakov (MPC) –25 kreditov;
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ:
• Beáta Čečková – Cena Samuela Zocha – najvyššie ocenenie Bratislavského
samosprávneho kraja, ktoré udelil predseda BSK Juraj Droba v Divadle Aréna už 15ty rok osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a
ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i
v zahraničí. Samuel Zoch - slovenský evanjelický kňaz, verejný činiteľ, politik,
cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ. Autor textu Martinskej deklarácie.;
• Jana Spálová – Cena primátora Bratislavy – soška Rytiera Rolanda - ochrancu
mestských práv a výsad, ktorá je miniatúrou sochy na Hlavnom námestí. Cenu najvyššie samosprávne ocenenie sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí sa významným, ale
nezištným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj
hlavného mesta a spoločnosti - udeľujú primátori Bratislavy už 26 rokov osobnostiam
Bratislavy pri príležitosti Bratislavských mestských dní.
• Anna Gondášová – Ďakovný list ministerky školstva pri príležitosti Dňa učiteľov
– jedno z troch najvyšších rezortných ocenení ministerstva školstva;
• Jana Spálová – Cena pre pedagóga udelená prof. Pazderom (AMU Praha) za prípravu
laureáta súťaže na Husľovej dielni v Žiline;
• Mgr. art. Pavol Kušík – Cena pre najlepšieho pedagóga na súťaži Talenty pre
Slovensko;
• Jana Spálová – Cena pre najlepšieho pedagóga celej súťaže na Medzinárodnej
súťažnej prehliadke Júliusa von Beliczaya v Komárne;
• Jana Spálová – Cena pre najlepšieho pedagóga na súťaži Prešporský Paganini;
• MgA. Alena Hučková – Cena za klavírnu spoluprácu na súťaži Prešporský Paganini;
• Jana Spálová – Cena pre pedagóga víťaza kategórie na celoslovenskej súťaži
Schneiderova Trnava;
• MgA. Alena Hučková - Cena pre najlepšieho korepetítora súťaže Schneiderova
Trnava;
• Mgr. art. Viliam Gräffinger – cena pre najlepšieho korepetítora súťaže Schneiderova
Trnava;

• MgA. Alena Hučková – Cena za najlepšiu korepetíciu na medzinárodnej súťaži
Rajecká hudobná jar;
• Mgr. Zuzana Lörincová – cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri
príležitosti Dňa učiteľov;
• Mgr. art. Zuzana Bednárová - cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri
príležitosti Dňa učiteľov;
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach:
• Mgr. art. Zuzana Vontorčíková – úspešná účasť v Medzinárodnej klavírnej súťaži J.N.
Hummela – postup do II. kola;
• Medzinárodný koncert učiteľov UNESCO´s International Music Day v Synagóge
v Novom Sade – spolu s kolegami z Maďarska, Slovinska a Srbska nás mimoriadne
úspešne reprezentovali Mgr. art. Zuzana Vontorčíková, Mgr. art. Mária
Fuchsbergerová, Mgr. Pavol Machálek, Mgr. art. Pavol Kušík a Mgr. Juraj Šušanik;
• Mária Slaninová – členka prezídia EMCY (Európske združenie hudobných súťaží)
a predsedníčka EMCY-Slovakia, tajomníčka AZUŠ SR „EMU-Slovakia“,
zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej únii hudobných škôl (EMU),
tajomníčka EPTA – organizátorka letných seminárov pre učiteľov hry na klavíri,
organizovanie účasti víťazov celoslovenských súťaží na koncertoch – napr. krásny
Koncert víťazov členských súťaží EMCY v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca,
workshopov a letných kurzov v Európe;
• Anna Gondášová – dlhoročná predsedníčka AZUŠ SR – EMU-Slovakia – na sneme
2018 už nekandidovala do ďalšieho funkčného obdobia;
Ďalšie mimoškolské aktivity pedagogických zamestnancov:
• Mgr. art. Jozef Chabroň – hlavný zbormajster Slovenského filharmonického zboru;
• Mgr. art. Zuzana Vontorčíková – Klavírny recitál v Malej koncertnej sále VŠMU,
Dizertačný recitál vo Dvorane VŠMU, komorné koncerty v slovenských mestách,
koncert v rámci letných kurzov EPTA, Bratislavský klavírny karneval – dva koncerty
na VŠMU a úspešný koncert Pianos Amerikanos – KLAVA2RA – uvedený 2 krát na
VŠMU v Bratislave ale aj na Konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej Bystrici, v Žiline
a na JAMU v Brne;
• Mgr. art. Veronika Mihalková – spev – sólistka Opery v Banskej Bystrici, hosťovanie
v Opere SND, v Národnom divadle v Prahe, koncert pre Lions club, pre MK SR...;
• Mgr. art. Júlia Knoppová – hosťovanie v operete na Novej scéne;
• Mgr. art. Jana Jazudeková – divadelné predstavenie „Čardášová princezná“ v SĽUK-u
a účinkovanie v rámci oceňovania „Vedec roka“ v Primaciálnom paláci;
• Beáta Čečková – členka výboru Cechu DFS Bratislavy a okolia, členky Asociácie
cimbalistov Slovenska, organizačná vedúca DFS Čečinka, vyučovacia prax pre
študentov konzervatória;
• Jarmila Mušitzová – členka predsedníctva Slovenskej cimbalovej asociácie, hlavná
organizátorka celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na cimbale, aktívna hráčka
v Cimbalovej hudbe Dudíci, Lipka v Modre, Konopa Veľký Grob, Šenkvická muzika
a Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka v SRo ;

• Mgr. Mgr. art. Matej Čertík – pedagóg VŠMU – katedra bábkarskej tvorby –
vyučovanie predmetov Umelecký prednes a Metodika umeleckého prednesu, réžia
slávnostného večera víťazov Medzinárodného festivalu vo Valašskom Meziříčí;
• MgA. Mgr. Barbora Jurinová – podpredsedníčka Združenia tvorivej dramatiky
Slovenska, EDUdrama – vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ, seminárov pre
pedagógov, dramaturgia predstavení pre rodiny s deťmi, spolupráca s NOC a ŠPÚ;
• Mgr. art. Miriam Kalinková – stála členka US Bratislavského bábkového divadla
a spolupráca so zoskupením Med a prach;
• Mgr. art. Jana Mikitková – réžia, dramaturgia a produkcia II. ročníka Festivalu
AMPLIÓN – nový kabaret a pouličné umenie v Banskej Štiavnici,šéfredaktoreka
festivalových novín Amplión. Réžia inscenácie kabaretu Dúhové rozprávky
v Bratislavskom bábkovom divadle. Dramaturgia inscenácie Posledná husička
v Kremnickom divadle v podzemí. Scenár a réžia autorského kabaretu k 100.výročiu
Československa Prečo sa morka prala s krůtou s Ansámblom nepravidelného divadla
v Mestskej knižnici v BA a v Kremnici;
• Mgr. Eva Hanušová – moderovanie koncertu Morena v Pisztoriho paláci;
• Mgr. art. Erik Rothenstein - profesionálny hráč na saxofóne – hral so skupinou československý BIG BAND Matúša Jakabčica, s vlastným zoskupením Erik Rothenstein
Band – Jazz. Spolupracuje s rôznymi hudobníkmi a kapelami (Celeste Buckingham –
Rado Band orchester Pavla Zajačka). Je autorom projektov na workshopy pre
materské školy „ako vetrík rozfúkal píšťalôčku“, pracuje na saxofónovom zborníku
„detské piesne“ za účelom vydania v hudobnom fonde;
• Peter Štrpka – aranžuje skladby pre súbor zobcových fláut „Luskáčik“ a veľmi
úspešné sú jeho úpravy pre komorný sláčikový orchester „Junior“, ktoré odzneli na
koncertoch v Holandsku a Rakúsku;
• Mgr. Art. Martina Mestická – koncertuje so súbormi „Muzica aeterna“ a
„Solamente naturali“;
• Mgr. Juraj Šušanik – aktívny hráč na bicie nástroje – spolupráca s klaviristom
a skladateľom Ferom Bálešom na projekte Básne múzické;
• Marian Slávka – aktívny hráč na bicie nástroje – skupina Longital a spolupráca
s Oskarom Rózsom;
• Mgr. art. Pavol Kušík – aktívny hráč na kontrabase a basovej gitare - s orchestrom
Fats Jazz Band, v divadelnom predstavení Pamiatkar, Divadlo SĽUK;
• Michal Matejka - účinkuje s orchestrami: Cluster Ensemble, Funeral Mardung Band,
Threnoscope, Veni Ensemble, Prag Improvising Orchestra, Fats Jazz Band;
• Mgr. art. Hana Kopecká – lektorka kurzu RC Prešporkovo;
• Mgr. art. Etela Nôtová – spolupráca s FS Gymnik – príprava tanečníkov na
prehliadku Akademická Nitra 2018;
• Mgr. art. Jana Scheinerová, ArtD. – členka medzinárodnej poroty Youth Music
Festival – Slovakia folk;
• Veronika Farkašová – vedenie vyučovacej praxe študentov VŠMU HF – klávesové
nástroje, členka skúšobnej komisie pre záverečné skúšky z predmetov Vyučovacia
prax na základnom stupni a Didaktika a metodiky hra na akordeóne;
• Mgr. art. Paulína Hoššová – účasť na výstave „Z kruhu von“ – moderná a súčasná
keramika v SNG – Schaubmarov mlyn (máj 2018 – január 2019);

• Mgr. Ingrid Abrahámfyová – príprava a realizácia výstavných podujatí pre Bibianu
– medzinárodný dom umenia, vrátane výtvarných dielní pre mladších žiakov
a workshopov pre študentov: Emócie, HU HÚÚÚ a HOP POP UP;
• Akad. mal. Blažej Mikus – účasť na autorskej výstave A1 + 1 = 4 v CCCentrum
v Petržalke;
• Anna Gondášová - členka Mestskej školskej rady;
Počet nepedagogických zamestnancov (NP) k 15. 9. 2017:
Celkový evidenčný počet nepedagogických zamestnancov vo fyzických osobách bol
k 15. 9. 2017 spolu 12, prepočítaný stav 12.

IV. Aktivity školy:
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2017/2018:
Názov aktivity školy
27. -29.9.2017
Celoslovenská súťažná prehliadka
žiakov ZUŠ v sólovej hre na
cimbale.
27.11.2017
Koncert žiakov sláčikového
oddelenia „Sláčikový advent“
v Zichyho paláci.
30.11.2017
Verejný koncert školy v Kine
Lamač.
7.12.2017
Adventný koncert speváckeho
oddelenia „Vianočné snenie“
v koncertnej sále na Sekulskej.
8.12.2017
Mikulášsky koncert „Šup
skladbičky do čižmičky“ vo
Dvorane VŠMU na Zochovej ul.1.
Na koncerte sa predstavil KSO
mladších žiakov, gitarový súbor,
sólisti a komorné zoskupenia
mladších žiakov hudobného odboru
a LDO.
8.12., 9.12.2017
„Vinšujeme Vám...“ bol názov
Vianočných vystúpení DFS
Čečinky a FS Čečiny v Dome
kultúry Dúbravka.

Počet
účinkujúcich

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

75

Cieľ: Vzájomná výmena skúseností učiteľov hry
na cimbale, porovnanie výsledkov práce
jednotlivých ZUŠ na Slovensku.
Prínos: Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia.

48

Cieľ: Vytvorenie priestoru pre žiakov sláčikového
oddelenia
Prínos: Prezentácia výsledkov práce verejnosti.

18

26

65

125

Cieľ: Vytvorenie priestoru pre žiakov hudobného
odboru z elokovaného pracoviska v Lamači.
Prínos: Prezentácia výsledkov práce verejnosti.
Cieľ: Vytvorenie priestoru pre žiakov speváckeho
oddelenia.
Prínos: Prezentácia výsledkov práce pred
verejnosťou.
Cieľ : Prvé verejné vystúpenia najmladších žiakov
školy.
Prínos : získavanie skúseností, motivovanie
žiakov.

Cieľ : prezentácia najväčšieho súboru na škole.
Prínos : zachovávanie folklórnych tradícií pre
ďalšie generácie.

11.12.2017
Adventný koncert žiakov
hudobného odboru „Vianoce sa
blížia“ sa konal v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca. Účinkoval
KSO Junior, TO, komorné
zoskupenie p. Jarmily Mušitzovej,
Súbor zobcových fláut Luskáčik,
sólisti a komorné zoskupenia HO,
tanečníci z triedy p. Jany
Scheinerovej.
14.12.2017
„Tiché kúzlo Vianoc“ - Adventný
koncert Komorného sláčikového
orchestra a Detských speváckych
zborov Margarétka a Kresánik
a sólistov v Kostole Narodenia
Panny Márie na Dlhých Dieloch.
18.12.2017
Vianočný koncert hudobného
odboru, oddelenia keyboard,
akordeón, bicie nástroje
v koncertnej sále školy na Sekulskej
ulici.
19.12.2017
Súťaž v improvizácii- „Improliga“
v divadelnej sále školy na Sekulskej
ulici.
19.12.2017
Vianočný koncert žiakov
hudobného odboru
v Spoločenskom dome v Záhorskej
Bystrici.
20.12.2017
Stretnutie divadelných súborov
Ochechule zo ZUŠ Jozefa
Rosinského z Nitry a nášho DS
LANO, divadelná sála školy na
Sekulskej ulici.
21.1.2018
Novoročný koncert v kostole sv.
Margity v Lamači.

69

Cieľ: Verejná prezentácia práce hudobného
a tanečného odboru školy.
Prínos: vytvorenie spolupatričnosti žiakov
v orchestri a v súboroch, získavanie zručností.

84

Cieľ : predstaviť Veľký orchester a spevácke
zbory školy. Uviesť úpravy skladieb s Vianočnou
tematikou, špeciálne vytvorené pre súbory školy.
Prínos: vytvorenie spolupatričnosti žiakov
v súboroch, získavanie zručností. Koncert mal
vynikajúcu úroveň a boli naň výborné ohlasy.

22

Cieľ: prvé verejné vystúpenia najmladších žiakov
školy.
Prínos : získavanie skúseností, motivovanie
žiakov.

23

Cieľ : rozvoj dramatických žiakov LDO
v improvizácii
Prínos : získavanie skúseností, motivovanie
žiakov.
Cieľ: vystúpenie žiakov hudobného odboru
z elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici
s vianočnou tematikou.
Prínos: Prezentácia výsledkov práce na verejnosti.

26.1.2018
Novoročný koncert žiakov
z elokovaného pracoviska
v Spoločenskom dome v Záhorskej
Bystrici.

32

26

16

Cieľ: nadviazanie spolupráce medzi odbormi
Prínos : porovnanie práce LDO oddelení oboch
škôl.

79

Cieľ : predstaviť Veľký orchester a spevácke
zbory školy – Margarétka a Kresánik. Uviesť
úpravy skladieb s Novoročnou tematikou,
špeciálne vytvorené pre súbory školy.
Prínos: vytvorenie spolupatričnosti žiakov
v súboroch, získavanie zručností. Koncert mal
vynikajúcu úroveň a boli naň výborné ohlasy.
Cieľ: vystúpenie žiakov hudobného odboru
z elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici
s Novoročnou tematikou.
Prínos: Prezentácia výsledkov práce na verejnosti.

12.2.2018
„Poetická výberovka" - večer
umeleckého prednesu v divadelná
sále školy na Sekulskej ulici.
15.2.2018
„Klavírny maratón“
v Spoločenskom dome v Záhorskej
Bystrici.
19.-21.2.2018
„Kresánkov akord“
na ZUŠ Karloveská 3.

16

22.2.2018
„Príbehy a básne“ – večer
prednesov v Divadelnej sále na školy
na Sekulskej ulici.
26.2.2018
„Roztancovaný svet I“ predstavenie tanečného odboru ZUŠ
v Dome kultúry Dúbravka.
26.2.2018
„Môj prvý koncert“ – koncert PK
gitara v koncertnej sále na
Karloveskej ulici.
27.2.2018
Koncert žiakov hudobného odboru
v Kine Lamač.

16

76

90

16

27

19.3.2018
18
Večer prednesu LDO III.
kategória v Divadelnej sále školy na
Sekulskej ulici.
20.3.2017
„Koncert dychového oddelenia“
v koncertnej sále školy na Sekulskej
ulici s názvom „Jarné
prebúdzanie“.
26.3.2018
Koncert študentov hry na
akordeón HF VŠMU v koncertnej
sále školy na Karloveskej ulici.
10.4.2018
„Roztancovaný svet II“ predstavenie tanečného odboru ZUŠ
v Dome kultúry Dúbravka.
12.4.2018
„Ruka k ruke s trochou džezu“
v Pálffyho paláci na Zámockej ulici.

16

Cieľ: Verejná prezentácia žiakov literárnodramatického oddelenia
Prínos: Prezentácia výsledkov práce LDO.
Cieľ: Verejná prezentácia práce klavírneho
oddelenia v Záhorskej Bystrici
Prínos: Prezentácia výsledkov práce klavírneho
oddelenia v Záhorskej Bystrici.
Cieľ: Zatraktívnenie predmetu Hudobná náuka
v hudobnom odbore školy
Prínos: Zvýšenie úrovne vyučovania hudobnej
náuky v jednotlivých ročníkoch.
Cieľ: verejná prezentácia práce literárnodramatického oddelenia.
Prínos: Motivácia žiakov tohto oddelenia
a možnosť vzájomnej konfrontácie.
Cieľ : Dať možnosť verejne vystupovať všetkým
žiakom tanečného odboru.
Prínos : Propagácia výsledkov práce tanečného
odboru.
Cieľ: Verejná prezentácie výsledkov práce
strunového oddelenia.
Prínos: Motivácia žiakov tohto oddelenia
a možnosť vzájomnej konfrontácie.
Cieľ : Verejná prezentácia výsledkov práce
kolegov a žiakov z elokovaného pracoviska
v Lamači.
Prínos: Prezentácia výsledkov práce.
Cieľ: Verejná prezentácie výsledkov práce
literárno-dramatického oddelenia, príprava na
súťaž Hviezdoslavov Kubín.
Prínos: Motivácia žiakov tohto oddelenia
a možnosť vzájomnej konfrontácie.
Cieľ: Verejná prezentácie výsledkov práce
dychového oddelenia.
Prínos: Motivácia žiakov tohto oddelenia
a možnosť vzájomnej konfrontácie.

4

Cieľ: Propagácia nástroja akordeónu.
Prínos: Spropagovanie nástroja študentmi VŠMU
na našej škole.

112

Cieľ : Verejná prezentácia výsledkov práce
kolegov a žiakov z elokovaného pracoviska
v Lamači.
Prínos: Prezentácia výsledkov práce.
Cieľ: Propagácia jazzovej hudby u žiakov
hudobného odboru.
Prínos: Motivácia žiakov klavírneho oddelenia.

32

15.4.2018
32
„Rodinný koncert“
v Spoločenskom dome v Záhorskej
Bystrici.
18.4.2018
19
Koncert žiakov 1. ročníkov „Z
triedy na pódium“ v Malej
koncertnej sále školy na
Karloveskej ulici.
23.4.2017
65
„POP SPRING“
Koncert popovej, rockovej a jazzovej
hudby v Karloveskom centre kultúry.
26.4.2018
Absolventský koncert Kristíny
Duchoslavovej – cimbal v koncertnej sále školy na Sekulskej
ulici.
3.5.2018
Absolventský koncert v koncertnej
sále Dvorana na VŠMU.

1

6

4.5.2018
8
Absolventské predstavenie LDO
„Zasnívaná“ v divadelnej sále školy
na Sekulskej ulici.
4.5.2018
Vernisáž výstavy Romantizmus
v slovenskom výtvarnom umení
v Koncertne sále školy.

42

15. 5. 2018
Koncert ku Dňu matiek „Našim
mamičkám“ v Zichyho paláci.

22

17.5.2018
Koncert v Kine Lamač.

17

17.5.2018
12
Absolventské predstavenie žiakov
LDO z triedy p. Martiny Jánošíkovej
v Divadelnej sále na Sekulskej s
názvom „Chrbtom k Vám“.

Cieľ: Verejná propagácia práce žiakov HO
z elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici.
Prínos: propagácia školy, spoločné muzicírovanie
učiteľov a žiakov školy.
Cieľ : Dať možnosť verejne vystupovať
najmladším žiakom hry na keyboard.
Prínos : Propagácia výsledkov práce
keyboardového oddelenia.
Cieľ : Predstaviť kapely a komorné zoskupenia
populárnej hudby
Prínos : propagácia populárnej hudby
vystúpeniami sólistov a rôznych hudobných
formácií.
Cieľ: Prezentácia absolventských výkonov žiakov
prvého a druhého stupňa hudobného odboru
a ŠPD.
Prínos: Posúdenie výsledkov celého štúdia v HO.
Absolvovalo 6 žiakov z cimbalovej triedy pani
Beáty Čečkovej.
Cieľ: Prezentácia absolventských výkonov žiakov
prvého a druhého stupňa hudobného odboru
a ŠPD.
Prínos: Posúdenie výsledkov celého štúdia v HO.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce –
predstavenia LDO pod režijným vedením Mgr.
art. Mateja Čertíka, pohybová spolupráca Mgr.art.
Etela Nôtová.
Prínos: Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia.
Cieľ: Oboznámenie sa s výtvarným umením na
území dnešného Slovenska od najstarších čias –
tento krát výstava Romantizmus v slovenskom
výtvarnom umení.
Prínos: Je to ďalšia zo série výstav žiakov
výtvarného odboru, ktorá mapuje od obdobia
keltov kultúrne dejiny Slovenska.
Cieľ: Tematicky ladený koncert žiakov
hudobného odboru v spolupráci s LDO.
Prínos : Propagácia výsledkov práce najmladších
žiakov.
Cieľ : Dať možnosť verejne vystupovať všetkým
žiakom hudobného odboru z elokovaného
pracoviska v Lamači.
Prínos : Propagácia výsledkov práce hudobného
odboru.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce –
predstavenia LDO pod režijným vedením Mgr.
art. Martiny Jánošíkovej.
Prínos: Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia.

18.5.2018
„Koncert pre Janku“ v Pálffyho
paláci.

9

19.-20.5.2018
Celoslovenská súťaž „Cimbalový
Prešporok 2018“ v ZUŠ Jozefa
Kresánka na Sekulskej ulici.
20.5.2018
Predstavenie tanečného odboru
„Roztancovaný svet III“ v DK
Dúbravka.

72

114

21.5.2018
23
Verejný koncert „Hurá na
prázdniny“ v Spoločenskom dome
v Záhorskej Bystrici.
24.5.2018
105
ZUŠ OPEN – Slovakia 2018
happening na Námestí sv. Františka
v Karlovej Vsi a v záhrade knižnice
v Záhorskej Bystrici.
24.5.2018
24
Koncert v Kine Lamač.
25.5.2018
8
Absolventský recitál huslistu
Patrika Petráša z triedy Jany
Spálovej vo Dvorane VŠMU, ktorý
bol obohatený tanečným vystúpením
pod vedením pani Banásovej
a recitáciou pripravenou pánom
Čertíkom.
29.-30.6.2018
19
Večery prednesov v priestoroch
Mestskej knižnice na Kapucínskej ul.
4.6.2018
Prvý Absolventský koncert žiakov
HO v Zichyho paláci..

14

5.6.2018
Druhý Absolventský koncert
žiakov HO v Zichyho paláci.

12

6.6.2018
„Tanečné defilé“ – absolventské
predstavenie žiakov TOv DK
Dúbravka.

Koncert bol venovaný kolegyni Janke Spálovej
k jej životnému a pracovnému jubileu (50 rokov).
Cieľ: Prezentácia výsledkov práce bývalých aj
terajších žiakov pani Spálovej.
Prínos: Motivácia žiakov strunového oddelenia.
Cieľ: Prezentácia výsledkov práce žiakov hry na
cimbale.
Prínos: Porovnanie práce pedagógov hry na
cimbale z rôznych slovenských ZUŠ-iek.
Cieľ : Dať možnosť verejne vystupovať všetkým
žiakom tanečného odboru.
Prínos : Propagácia výsledkov práce tanečného
odboru.
Cieľ: Prezentácia práce hudobného odboru
z elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici.
Prínos: Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia.
Cieľ : Prezentácia práce a propagácia ZUŠ po
celom Slovensku.
Prínos : Zviditeľnenie ZUŠ-iek vystúpeniami na
verejných priestoroch.
Cieľ : Prezentácia práce žiakov hudobného odboru
v Lamači.
Prínos : Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia.
Cieľ: Prezentácia absolventského výkonu
talentovaného žiaka prijatého na Štátne
konzervatórium v Bratislave.
Prínos: Prezentácia výsledkov práce na verejnosti.

Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
oddelenia LDO.
Prínos: Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
absolventov hudobného odboru.
Prínos: Posúdenie výsledkov práce absolventov
HO.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
absolventov hudobného odboru.
Prínos: Posúdenie výsledkov práce absolventov
HO.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
absolventov tanečného odboru.
Prínos: Posúdenie výsledkov práce absolventov
TO.

6.6.2018
Premiéra autorskej inscenácie Deti
a dospelí v divadelnej sále
v Lamači.
7.6.2018
Tretí Absolventský koncert žiakov
HO v Koncertnej sále školy na
Sekulskej.
7.6.2018
Vernisáž prác absolventov VO
v Koncertnej sále školy na
Sekulskej.
8.6.2018
Absolventský koncert Michala
Pajtáša – gitara a Juraja Bendíka
–
8.-9.6.2018
Divadelný festival DS Lano „LALANOFEST“ na EP ZŠ
Malokarpatské nám. v Lamači.
11.6.2018
„Hurá na prázdniny“
Záverečný verejný koncert HO
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca.
18.6.2018
Koncert populárnej hudby POPri
Dunaji vo V-klube na námestí SNP.

13

Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
oddelenia LDO.
Prínos: Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia.

8

Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
absolventov tanečného odboru.
Prínos: Posúdenie výsledkov práce absolventov
TO.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
absolventov výtvarného odboru.
Prínos: Posúdenie výsledkov práce absolventov
VO.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
absolventov hudobného odboru.
Prínos: Posúdenie výsledkov práce absolventov
HO.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce tried
a súborov oddelenia LDO.
Prínos: Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia.

20.6.2018
Absolventský klavírny koncert
Mateja Petroviča z triedy Miriam
Gašparíkovej v Pálffyho paláci.
20.6.2018
Záverečné predstavenie žiakov Evy
Hanušovej (LDO) s názvom
Sebecký obor v divadelnej sále
Lamax.
27.6.2018
Absolventský recitál kontrabasistu
Lukáša Lenča z triedy Pavla Kušíka
v koncertnej sále školy na Sekulskej
ulici.

3

25

9

69

46

Cieľ: Verejná prezentácia práce hudobného
odboru školy.
Prínos: vytvorenie spolupatričnosti žiakov
v orchestri a v súboroch, získavanie zručností.

32

Cieľ: Verejná prezentácia práce súborov a kapiel
populárnej a džezovej hudby.
Prínos: Motivácia žiakov, podpora súborov
a kapiel.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
absolventov hudobného odboru.
Prínos: Posúdenie výsledkov práce absolventov
HO.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce –
predstavenia LDO pod režijným vedením Evy
Hanušovej.
Prínos: Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia.
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Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
absolventov hudobného odboru.
Prínos: Posúdenie výsledkov práce absolventov
HO.

Okrem uvedených aktivít ZUŠ Jozefa Kresánka zorganizovala 22 interných koncertov
školy, triedne koncerty v každej triede dva krát v roku, otvorené hodiny pre rodičov,
samostatné koncerty jednotlivých oddelení, záverečné skúšky v primárnom vzdelávaní,
absolventské skúšky, prijímacie skúšky žiakov PŠ, komisionálne skúšky na udelenie
rozšíreného vyučovania, otvorené hodiny atď.

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:

Názov aktivity
2.9.2017
Slovenský Grob – otváranie
podujatia Kráľovstvo husaciny.
3.9.2017
„Dni majstrov ÚĽUVu" na
Hlavnom námestí v Bratislave.

23.9.2017
Medzinárodný festival vodníkov
v Bratislave.

Počet žiakov

Vyhodnotenie cieľa aktivity a účinkujúci

29

Na podujatí zameranom na udržiavaní tradícií
regiónu účinkoval DFS Čečinka pod vedením
pani Čečkovej, Kordošovej a Nôtovej.
Na najväčšom festivale v uliciach Bratislavy sa
prezentovali DFS Čečinka a FS Čečina pod
vedením p. Čečkovej, Melníka, Kordošovej. Po
vystúpení v školičke tanca učili prítomných
divákov ľudové tance zo západného Slovenska.
Na významnom podujatí zameranom najmä na
detského diváka sa predstavil DFS Čečinka,
ktorý sa predstavil na Hviezdoslavovom námestí a
Pripravili p. Scheinerová, Nôtová, Kordošová
a Čečková.
Na Michalských hodoch v Líščom údolí
účinkovala v piatok džezová kapela pod vedením
Erika Rothensteina a trio Pavol Machálek,
Pavol Kušík, Juraj Šušaník, speváčka Dáša
Balacenková – príprava p. E.Poláková. V sobotu
sa predstavil aj DFS Čečinka pod vedením p.
Čečkovej, Scheinerovej, Kouřila a Kordošovej
a FS Čečina pod vedením p. Melníka.
Kolegovia Mária Fuchsbergerová, Zuzana
Vontorčíková a trio Pavol Machálek, Pavol Kušík
a Juraj Šušaník vynikajúco reprezentovali školu
a Slovensko na koncerte v krásnej synagóge sa
za prítomnosti prezidentky EMU Heleny Mafli
a predstavili sa spolu s učiteľmi z Mariboru,
Pomázu a hostiteľmi z Hudobnej školy Josipa
Slavenského.
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29.-30.9.2016
65
Michalské hody v Karlovej Vsi –
Námestie sv. Františka, Líščie údolie,
MČ Karlova Ves a Karloveské
centrum kultúry.

30.9.- 2.10.2017
5
Koncert učiteľov v rámci projektu
UNESCOs International music day
Project 2017 v Novom Sade.

1.– 6.10.2017
15
Medzinárodný detský festival „Joy
of Europe – Radosť Európy“
v Belehrade v Srbsku..

7.-8.10.2017
Majstrovské kurzy huslistky
Midori Godo z Japonska.

1

10.10.2017
2
Koncert žiakov ZUŠ a výstava prác
žiakov ZUŠ pri príležitosti
Európskeho dňa rodičov a škôl
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca.

10.10.2017
Konferencia CFO Fórum
Slovensko (Chief Financial Officer)
v Hoteli Hilton v Bratislave.

5

19.-21.10.2017
Medzinárodný festival poézie vo
Valašskom Meziříčí

2

21.-22.10.2017
Majstrovské kurzy Alexandry
Soumm.
23. 10. 2017
Karloveské centrum kultúry na
Molecovej ul. - vystúpenie žiakov
školy pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším.

1

38

DFS Čečinka vynikajúco reprezentoval školu,
Bratislavu a Slovensko na 48. ročníku
medzinárodného stretnutia detí „JOY OF
EUROPE“
Hlavnou myšlienkou nesúťažného festivalu je
vytvárať vzťahy medzi národmi prostredníctvom
umenia na javisku, ale aj mimo neho, keďže deti
sú ubytované v rodinách. 18 súborov z 18-tich
krajín sa predstavilo rôznymi žánrami – spevom,
hrou na husle, ľudovým tancom, scénickým
tancom, akrobaciou... Spolu s litovským
speváckym zborom sme mali česť vystupovať na
prijatí u primátora Belehradu. Organizátori
festivalu vyzdvihli spoluprácu s našou školou –
zakaždým sme do Belehradu vyslali súbor na
vysokej umeleckej úrovni. Nesklamali ani naše
deti, ktoré si rodiny a naša tlmočníčka nevedeli
vynachváliť a dôstojne reprezentovali školu,
Bratislavu aj Slovensko.
Kurzy boli určené študentom VŠMU,
konzervatórií a ZUŠ. Jediným reprezentantom
slovenských ZUŠ bol Patrik Petráš z triedy Jany
Spálovej. Dostal certifikát a pochvalu Midori
Godo.
Slovenská rada rodičovských združení
zorganizovala koncert žiakov ZUŠ a výstavu prác
žiakov ZUŠ pri príležitosti Európskeho dňa
rodičov a škôl. Našu školu reprezentovali Patrik
Petráš a Kristína Duchoslavová. Vernisáž výstavy
Folklórne tradície môjho kraja sa konala v Justiho
sieni. Naša škola bola odmenená Pamätným
listom, medailou a rozprávkovou knihou.
Na významnej konferencii predstaviteľov
európskych bánk v hoteli Hilton vystúpili žiaci
z tried p. uč. Polákovej a p. uč. Šušaníka, Kušíka
a Matejku - Balacenková, Matejíčková, Čulíková a
Ramacsay.
Na medzinárodnom festivale poézie
reprezemtovali školu žiačky LDO Alex Madová
a Anna Lehotská z triedy J. Mikitkovej a M.
Čertíka
Na majstrovských kurzoch svetoznámej huslistky
sa zúčastnil žiak Patrik Petráš z triedy Jany
Spálovej.
V KCK na Molecovej ul. vystupovali žiaci školy
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vystúpenia
sa zúčastnili žiaci z tried p. Farkašovej,
Mikitkovej, Bednárovej a Mestickej. Celé
podujatie ukončilo vystúpenie DFS Čečinka pod
vedením pani Čečkovej a Nôtovej.

26.10.2017
XII. ročník Festivalu Eugena
Suchoňa – stretnutia interpretov víťazov národných súťaží ZUŠ
v Pezinku.
9.11.2017
Odovzdávanie Cien za vedu
a techniku 2016 v rámci Týždňa
vedy a techniky na Slovensku.
Slávnostné odovzdávanie cien sa
konalo v Historickej budove NR
SR, kde sa zišla elita slovenskej
akademickej a vedeckej obce.
Hostiteľkou podujatia bola
ministerka školstva Martina
Lubyová.

2
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10.11.2017
38
Oslavy 55. Výročia založenia ZŠ na
Hargašovej ulici v Záhorskej
Bystrici.
23.11.2017
2
Medzinárodný koncert „Hudba nás
spája“ v Šamoríne.

23. a 24.11.2017
8
Oslavy 40. výročia ZŠ na
Malokarpatskom námestí 1 v Kine
Lamač.
22.-26.11.2017
Medzinárodný festival PAN, 2017
v Liptovskom Mikuláši.

9

24.11.2017
29
Rozsvietenie vianočného stromčeka
primátorom Ivom Nesrovnalom na
Hlavnom námestí.

V DK v Pezinku nás na stretnutí váťazoc
národných súťaží reprezentovala Magdaléna
Štefanicová a Patrik Petráš z triedy Jany Spálovej.
Patrik Petráš získal Cenu primátora. Klavírny
sprievod Alena Hučková.
Kolegyne Janka Spálová, Zuzana Bednárová
a Martina Mestická so svojimi žiakmi účinkovali
v programe na prestížnom podujatí Odovzdávanie
Cien za vedu a techniku 2016 v rámci Týždňa
vedy a techniky na Slovensku. Ceny za vedu
a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu SR pani Martina Lubyová,
ktorá okrem poďakovania vyzdvihla vysokú
umeleckú úroveň našich žiakov. Cenu M. R.
Štefánika odovzdal veľvyslanec Francúzskej
republiky na Slovensku. Gratuláciu ku
krásnym výkonom našich žiakom vyslovila aj
rektorka VŠMU pani Mária Heinzová.
Kolegovia z elokovaného pracoviska v Záhorskej
Bystrici prispeli prípravou programu do
veľkolepých osláv 55. výročia ZŠ na Hargašovej
5, v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.
Žiačky pani Jarmily Mušitzovej Ester Illéšová
a Hane Mikulcová s korepetítorkou Annou
Bartókovou reprezentovali školu na
medzinárodnom koncerte „Hudba nás spája“
v Šamoríne.
Žiaci z TO a LDO p. Dagmar Surovičovej a Jany
Mikitkovej v mene našej ZUŠ účinkovali
v slávnostnom programe ZŠ na Malokarpatskom
námestí 1 k 40. výročiu založenia školy v Kine
Lamač.
Medzinárodný festival PAN, ktorý sa konal
v dňoch 22.-26. novembra 2017 v Liptovskom
Mikuláši sa zúčastnili žiaci LDO pod
pedagogickým vedením Evy Hanušovej.
DSZ Margarétka a Kresánik s pedagógmi Emíliou
Polákovou, Renátou Štubniakovou, Alenou
Hučkovou, Danou Tschegg a Jozefom Chabroňom
účinkoval na Hlavnom námestí pri rozsvietení
vianočného stromčeka primátorom Ivom
Nesrovnalom.

2.12.2017
29
Žiaci našej školy účinkovali na
benefičnom koncerte pre RESOTU
p. Srholca v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca.

5.12.2017
6
Na oceňovaní osobností SAV
v Malej kongresovej sále VEDA na
Štefánikovej 3.
6. -12.12.2017
23
Výstava pác žiakov predsálie
Zrkadlovej siene Primaciálneho
paláca.
7.12.2017
18
Vystúpenie na rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca.

14.12.2017
Vystúpenie pre Slovenský kultúrny
inštitút v Budapešti.

40

15.12.2017
Vystúpenie na nádvorí
Bratislavského hradu.

29

16.12.2017
Historická budova Slovenského
národného divadla.

32

17.12.2017
Karloveské kultúrne centrum na
Karloveskej ulici.
20.12.2017
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.

42
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Pod vedením pedagógov p. Jany Spálovej, Jarmily
Mušitzovej, Emílie Polákovej, Renáty
Štubniakovej, korepetítorka Alena Hučková,
dirigent Jozef Chabroň. Na koncerte vystúpili
huslista Patrik Petráš, DSZ Margarétka a Kresánik,
komorné zoskupenie Jarmily Mušitzovej i naša
kolegyňa klaviristka Zuzana Vontorčíková.
Vystúpenie našich žiakov ako aj a moderovanie
celého koncertu našou kolegyňou Máriou
Slaninovou prispelo k vysokej úrovni tohto
hodnotného spomienkového a benefičného večera.
V kultúrnom programe účinkovalo Sláčikové
kvarteto p. Márii Šulekovej a duo flauta-gitara
Filip Dinuš a Michal Pajtáš z tried pani Martiny
Mestickej a Zuzany Bednárovej.
Inštalácia výtvarných prác v predsálí Zrkadlovej
siene Primaciálneho paláca pri zasadnutí
poslancov MZ.
Na rokovaní poslancov MZ pripravili program
žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru
pod vedením p. Zuzany Bednárovej, Evy
Hanušovej a Petra Štrpku, ktorí pripravili program
vianočných piesní a kolied so súbormi zobcových
fláut Luskáčik, dychovým kvintetom a gitarovým
kvartetom. Obrovský aplauz sa dostala malá
recitátorka Sofia Šoralová
DFS Čečinka vynikajúco reprezentoval školu
a Slovensko v Slovenskom kultúrnom inštitúte
v Budapešti. DFS Čečinka sa predstavil
s vianočným programom „Vinšujeme Vám...“ za
osobnej prítomnosti viacerých veľvyslancov
a iných významných osobností. Vystúpenie
pripravili a zrealizovali pani Beáta Čečková, Etela
Nôtová, Viera Kordošová a Miloš Valouch.
DFS Čečinka vystupoval na nádvorí
Bratislavského hradu na Vianočných trhoch.
Vystúpenie pripravili a zrealizovali pani Beáta
Čečková, Etela Nôtová, Viera Kordošová a Miloš
Valouch.
DFS Čečinka vystupovala v historickej budove
SND pre Slovenský zväz poľovníkov, pripravila
pani Beáta Čečková, Etela Nôtová, Viera
Kordošová, Miloš Valouch.
DFS Čečinka uviedol svoj Vianočný program
s názvom „Vinšujeme Vám“ pre obyvateľov
Karlovej Vsi.
Žiaci hudobného odboru účinkovali pre
Ministerstvo školstva SR. Účinkovať budú cimbal
p. Mušitzová, gitarové kvarteto p. Bednárová, spev
p. Jazudeková a Luskáčik p. Štrpka.

20.12.2017
Obchodný dom Centrál.
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25.1.2018
9
Novoročné stretnutie primátora
Bratislavy s veľvyslancami
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca.
17.2.2018
2
Výchovný koncert pre základné
školy v koncertnej sieni Slovenskej
filharmónie.
18.2.2018
2
Rodinný koncert v koncertnej sieni
Slovenskej filharmónie.
26.2.2018
16
Program pre seniorov
v Karloveskom centre kultúry na
Molecovej ulici.
27.2.2018
3
Beseda s herečkou Zitou Furkovou
v Zichyho paláci.
1.-2.3.2018
Husľová dielňa Žilina.

4

12.-14-3.2018
Tvorivé dielne starej hudby, ktoré
organizovalo Centrum starej hudby.

3

14.3.02018
26
Domov dôchodcov Pri kríži,
Dúbravka.
21.3.2018
1
Prehliadka keyboardistov v ZUŠ
Hálkova
27.2.2018
3
Kultúrny program pri príležitosti
oceňovania učiteľov starostkou MČ
Karlova Ves p. Čahojovou v sobášnej
sieni MČ nám. Sv. Františka.

Žiaci hudobného odboru, tanečného odboru
a DFS Čečinka vystúpili v OD Centrál vo
vianočnom programe.
Program zabezpečili kolegovia p. Jana Spálová,
Jana Jazudeková a Juraj Šušanik.

S orchestrom Slovenskej filharmónie v Redute sa
predstavili naši žiaci Júlia Nemcová - husle
z triedy Jany Spálovej a Nina Kačurová – zobcová
flauta z triedy Petra Štrpku.
S orchestrom Slovenskej filharmónie v Redute sa
predstavili naši žiaci Júlia Nemcová - husle
z triedy Jany Spálovej a Nina Kačurová – zobcová
flauta z triedy Petra Štrpku.
V programe pre seniorov sa predstavili žiaci
hudobného a literárno-dramatického odboru školy.
Na besede so známou herečkou vystúpili žiaci
hudobného odboru pod vedením Martiny
Mestickej, Beáty Harvanovej a Vlasty
Rončkevičovej.
Na Husľovej dielni v dňoch 1. a 2. marca 2018
v Žiline vynikajúco reprezentovali školu pani Jana
Spálová a Vlasta Halašová so svojimi žiakmi.
Júlia Nemcová – laureátka minuloročnej HD
z triedy Jany Spálovej nás vynikajúco
reprezentovala na abonentnom koncerte so
Štátnym orchestrom v Žiline s dirigentom
Simonom Chalkom. Novými laureátkami HD stali
Hana Petrášová a Monika Nemcová, obe
z triedy Jany Spálovej. Klavírnu spoluprácu mali
pani Iveta Majláthová a Alena Hučková.
Vlasta Rončkevičová a Pavol Kušík a ich žiaci
vynikajúco reprezentovali školu v dňoch 12. - 14.
marca na Konzervatóriu na Konventnej ulici.
Pavol Kušík a jeho žiak Lukáš Lenč reprezentovali
školu na záverečnom koncerte podujatia vo
Dvorane VŠMU.
Na vystúpení účinkovala tanečná a spevácka
skupina Čečinky pod vedením p. Čečkovej,
Nôtovej a Kordošovej.
Na Prehliadke keyboardistov v ZUŠ Hálkova
reprezentovali školu pani zástupkyňa Anna
Buranovská a jej žiak Marek Zitta, 3. roč. NS.
Účinkovali duo gitara – flauta Filip Dinuš - Michal
Pajtáš a sólo gitara Michal Pajtáš pedagógov pani
Zuzany Bednárovej a Martiny.

24.3.2018
Hudobno-tanečná fakulta VŠMU.

4

6.4.2018
3
Koncert a seminár Hrajeme hrajeme v ZUŠ Taussigova v Prahe
8.
11.4.2018
Našu ZUŠ navštívili rakúski
a slovenskí experti na úrovni
ministerstiev školstva.
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15.4.2018
19
Podujatie Beh Devín – Bratislava.
16.-17.4.2018
3
Detský klavírny maratón
v Cikkerovom múzeu v rámci
projektu Students Meet professionals,
ktorý pravidelne organizuje Cirkevné
konzervatórium.
18.4.2018
2
Klavírny seminár s doc. Františkom
Perglerom na ZUŠ Miloša
Ruppeldta.

21.4.2018
Bratislavské mestské dni.

104

Žiačky tanečného odboru Martina Marková,
Vanesa Veselá (3.r.NS) a Zuzana Hladká, Natália
Ligáčová (4.r.NS) z triedy Dagmar Surovičovej sa
s úspechom predstavili v praktickej časti
diplomovej práce Adriany Tancošovej na VŠMU.
Všetky zúčastnené dievčatá boli pochválené
docentkou VŠMU Michaelou Motlochovou.
Našu školu vynikajúco reprezentovali pani Viera
Miškovicová a Katarína Uhliarová a ich žiaci –
klaviristi - súrodenci Jonáš a Hugo Pavelkovci
a Matej Škubla, ktorí premiérovali nové klavírne
skladby Milana Dvořáka pre žiakov ZUŠ.
Návšteva sa konala v rámci ich spoločného 3dňového pracovného stretnutia na našom
Ministerstve školstva. Rakúski hostia boli nadšení
a úprimne poďakovali všetkým kolegom, ktorých
prácu mali možnosť vidieť a počuť. Veľké
poďakovanie kolektívu vyslovila aj pani Rybová
a pán Palkovič z nášho ministerstva.
Hudba a spevácka skupina DFS Čečinka
vystupoval na podujatí Beh Devín – Bratislava.
Učiteľka klavíra Silvia Pašková a jej žiaci Kristián
Novák, Sofia Jakubovie a Alexander Pomšár
vynikajúco reprezentovali školu na Detskom
klavírnom maratóne v Cikkerovom múzeu v rámci
projektu Students Meet professionals, ktorý
pravidelne organizuje Cirkevné konzervatórium.
Kristián Novák dostal Cenu za interpretáciu.
Učiteľky klavírneho oddelenia Beata Harvanová
a Viera Miškovicová a ich žiaci Jonáš Pavelka
a Mária Rosinová sa dňa 18. 4. 2018 zúčastnili
Klavírneho seminára s doc. Františkom Perglerom
na ZUŠ Miloša Ruppeldta. Okrem veľkej pochvaly
od doc. Perglera dostali obaja naši reprezentanti
diplomy za absolvovanie otvorenej hodiny pod
jeho vedením a za interpretáciu skladieb.
V sobotu sa na Bratislavských mestských dňoch
2018 na Hlavnom námestí predstavilo SOS Trio
pod vedením Erika Rothensteina a tanečný odbor
pod vedením Jany Scheinerovej, Etely Nôtovej,
Dagmar Surovičovej, Hany Kopeckej a Zuzany
Banásovej.
Zároveň od 9.00 do 17.00 bol otvorený na
Hlavnom námestí stánok školy, ktorý pripravili
pedagógovia výtvarného odboru. V ňom sa
propagovala škola a deti si mohli niečo nakresliť či
vymodelovať.

22.4.2018
Bratislavské mestské dni.

30

24.4.2018
Nitrianska hudobná jar.

40

26.4.2018
Koncert talentov v Třinci.

2

9. – 11.5.2018
XIII. Európsky festival mladých
hudobníkov „Watergate“
v holandskom meste Sneek a jeho
okolí.

62

13.5.2018
Oslavy Dňa matiek
v Spoločenskom dome Záhorská
Bystrica.

19

15.5.2018
Podujatie Vedec roka v Zrkadlovej
sieni

4

18.5.2018
6
Program pre Miestne zastupiteľstvo
Karlova Ves.

19.5.2018
Majáles v Líščom údolí v Karlovej
Vsi.

38

20.5.2018
Festival v Kostolnom na Myjave
pri príležitosti 10. výročia úmrtia
Stanka Cibulku.
21.5.2018
Kultúrne vystúpenie v rámci besedy
so Zitou Furkovou v Zichyho
paláci.

18
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V nedeľu popoludní sa na Bratislavských
mestských dňoch predstavil hudobný odbor školy
dvojhodinovým koncertom v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca, na ktorom sa predstavili
sólisti a komorné zoskupenia.
Komorný sláčikový orchester Junior pod vedením
Janky Spálovej sa predstavil na Nitrianskej
hudobnej jari v Koncertnej a výstavnej sieni v
Synagóge v Nitre.
Žiaci Michal Pajtáš z triedy Zuzany Bednárovej
a Niko Čársky z triedy Petra Štrpku, v sprievode
korepetítorky Aleny Hučkovej vynikajúco
reprezentovali školu na Koncerte talentov v Třinci,
kde účinkovali na pozvanie našej družobnej školy.
Festival bol organizovaný pod záštitou Európskej
únie hudobných škôl „EMU“, ktorá združuje
hudobné školy z 28 krajín Európy. Zúčastnilo sa
ho 180 súborov z 20 krajín Európy na základe
nahrávok. Každý súbor mal 3 vystúpenia – dva
v centre Sneeku a jedno v blízkom okolí (Čečinka
v meste Workum, Junior v mestečku Ijlst). 6000
účastníkov festivalu sa stretlo na otváracom
podujatí a na veľkolepom záverečnom koncerte
spojenom s diskotékou.
Žiaci pani Jany Scheinerovej, Dagnar Surovičovej
a Karola Kouřila vystupovali na oslavách Dňa
matiek v Spoločenskom dome Záhorská Bystrica
organizovaných Mestskou časťou Záhorská
Bystrica.
Program na podujatie Vedec roka v utorok 15. 5.
2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
zabezpečili kolegyne Milka Poláková a Jana
Spálová.
V piatok 18. mája 2018 pripravili p. Jana Spálová
a Zuzana Bednárová hodnotný hudobný program
pre Miestne zastupiteľstvo Karlova Ves pri
príležitosti vernisáže k výstave fotografií Viliama
Klasu.
V sobotu 19. mája 2018 vystúpili v kultúrnom
programe na Majálese v Líščom údolí DFS
Čečinka, tanečná a spevácka skupina, pod
vedením Etely Nôtovej a Viery Kordošovej.
DFS Čečinka – ľudová hudba a spev pod vedením
P. Čečkovej a Kordošovej – vystupovali
v Kostolnom na Myjave pri príležitosti 10. výročia
úmrtia Stanka Cibulku.
Kultúrne vystúpenie v rámci besedy so Zitou
Furkovou v Zichyho paláci pripravili žiaci z tried
pani Marcelky Kukumbergovej, Vlasty
Rončkevičovej a Beatky Harvanovej.

23.5.2018
Vystúpenie v Domove seniorov Pri
kríži.
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23.5.2018
Jarný koncert pre seniorov
s názvom „Ozveny storočia 1918 2018“ v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca.
27.5.2018
IV. Medzinárodné folklórne
stretnutie troch generácií v
Trenčianskych Tepliciach.

1

1.6.2018
„Slovensko, spievaj!“ prehliadka
detských speváckych zborov
v Koncertnom štúdiu SRo na Mýtnej
3.6.2018
Vystúpenie v Devíne na Devínskych
hodoch.

62

8.6.2018
Výchovný koncert v Záhorskej
Bystrici v rámci MDF Bratislava.
10.6.2018
Galaprogram MDF 2018 na
Hlavnom námestí.

38

13.6.2018
Festivale v koncertnej
sále Mozartea v Salzburgu.
14.6.2018
Deň otvorených dverí v
prezidentskom paláci.
17.6.2018
Karlovešťania v Starom meste na
Hlavnom námestí.

36

17.6.2018
Vystúpenie pre dôchodcov
v Záhorskej Bystrici pri príležitosti
ich životných jubileí.
19.6.2018
Koncert víťazov celoslovenských
súťaží EMCY v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca.
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32
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3

Program pre seniorov za prítomnosti
predstaviteľov MČ Dúbravka
v Domove seniorov Pri kríži pripravili p. Zuzana
Bednárová, Emília Poláková, Hana Kopecká,
Martina Mestická.
Dňa 23. mája 2018 v Zrkadlovej sieni na Jarnom
koncerte pre seniorov s názvom „Ozveny storočia
1918 -2018“ pod záštitou primátora Iva
Nesrovnala pripravila program p.Veronika
Mihálková.
Dňa 27.5. v nedeľu DFS Čečinka s veľkým
úspechom účinkovala na festivale s názvom IV.
Medzinárodné folklórne stretnutie troch generácií
v Trenčianskych Tepliciach, ktorého súčasťou bol
aj priamy prenos do rádia Regina. Program
pripravili: Ján Kružiak, Viera Kordošová, Etela
Nôtová a Beáta Čečková.
Naša škola bola prezentovaná speváckym zborom
Margarétka a Kresánik a Komorným
sláčikovým orchestrom Junior pod taktovkou
Jozefa Chabroňa.
DFS Čečinka, hudba a spevácka skupina
predviedla vystúpenie v Devíne na Devínskych
hodoch. Pripravili p. Kordošová, Čečková,
Kružliak.
Účinkovali DFS Čečinka pod vedením Jany
Scheinerovej a FS Čečina pod vedením Martina
Melníka.
V Galaprograme medzinárodného detského
folklórneho festivalu účinkoval DFS Čečinka pod
vedením Beáty Čečkovej, Etely Nôtovej a Martina
Melníka.
Na festivale v Salzburgu účinkoval Komorný
sláčikový orchester Junior pod vedením pani Jany
Spálovej.
Na Dni otvorených dverí účinkoval v 3x
v prezidentskej záhrade DFS Čečinka, pripravili
p.Čečková, Nôtová a Kordošová.
Na podujatí účinkoval FS Čečina pod vedením
Martina Melníka, spevácka skupina DFS Čečinky
pod vedením Viery Kordošovej a kapela Trio SOS
Erika Rothensteina.
Pedagógovia tanečného odboru p. Surovičová,
Scheinerová, Kouřil a Cupec pripravili vystúpenie
pre dôchodcov v Záhorskej Bystrici pri príležitosti
ich životných jubileí v Spoločenskom dome v ZB.
Z našej školy sa predstavili kontrabasista Lukáš
Lenč z triedy Pavla Kušíka, Beata Kopačková z
cimbalovej triedy Beáty Čečkovej a Magdaléna
Štefanicová z husľovej triedy Jany Spálovej.
Korepetovala Alena Hučková.

Kultúrny program pripravili so svojimi žiakmi p.
Miriam Trgová a Dana Tschegg.

21.6.2018
6
Kultúrny programu na Miestnom
úrade Karlova Ves pri príležitosti
ocenenia troch najlepších žiakov
mestskej časti pani starostkou Danou
Čahojovou.
22.6.2018
6
Detský korunovačný sprievod
v uliciach Bratislavy.

29.-30.6.2018
Medzinárodný folklórny festival
v Dulovciach.
30.6.2018
Urban Art Fest na
Hviezdoslavovom námestí
v Bratislave.
3.7.2018
Slávnostné otvorenie Majstrovstiev
Európy v Raftingu v areáli Divoká
voda v Čuňove.

Naši žiaci sa zapojili do nového projektu Múzea
mesta Bratislavy pod názvom "Prvý detský
korunovačný sprievod". Pre túto príležitosť si
vyrobili historické kostýmy pripomínajúce
obdobie baroka, s ktorými sa následne v sprievode
úspešne predviedli. V súťaži, ktorá bola súčasťou
sprievodu naši žiaci získali 2 ceny, jednu v
kategórii 6-9 ročných - Sofia Šoralová - a druhú v
kategórii 10-13 ročných - Martin Černák - za
kreativitu kostýmu a jeho umelecké stvárnenie. Na
príprave žiakov sa podieľala p. učiteľka LDO Eva
Hanušová a za VO Branislava Miklánková a
p.Blažej Mikuš.
Na MFF v Dulovciach 2018 účinkoval DFS
Čečinka pod vedením pani Beáty Čečkovej, Viery
Kordošovej a Etely Nôtovej.
FS Čečina pod vedením Martina Melníka a DFS
Čečinka pod vedením Jany Scheinerovej
účinkovali na Urban Art Feste na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
FS Čečina a spevácka skupina DFS Čečinky
účinkovali v areáli Divoká voda v Čuňove na
otváracom ceremoniáli Majstrovstiev Európy
v raftingu. Pripravili Beáta Čečková, Martin
Melník a Viera Kordošová.
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Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila – súťaže:
Názov aktivity - súťaže

Počet
žiakov

27.9.2017
Medzinárodná kontrabasová súťaž
Karla Ditters von Ditersdorfa v Banskej 1
Bystrici.

Umiestnenie žiakov
Kontrabasista Lukáš Lenč z triedy Pavla Kušíka
získal krásne 2. miesto (iba o 2 body ho predbehla
česká kontrabasistka). Predsedom poroty bol prvý
kontrabasista parížskej Opery. Klavírny sprievod
Alena Hučková.

27.-29.9.2017
Celoslovenská súťažná prehliadka
žiakov ZUŠ v sólovej hre na cimbale.
Súťaž sa konala v rámci Svetového
kongresu cimbalistov a koncert víťazov
našej celoslovenskej súťaže si vypočuli
účastníci kongresu nielen z celej
Európy, ale aj z Číny, Japonska,
Mexika, USA, Izraela, Iránu, Taiwanu,
Singapuru atď.

11

20.-21.10.2017
Celoslovenská tanečná súťaž žiakov
ZUŠ "MY DANCE 2016", ktorú
organizovala ZUŠ Myjava.

75

14.11.2017
Krajská súťaž festivalu poézie
BENIAKOVE CHYNORANY v
bratislavskom V-klube.

1

Výsledky našich žiakov:
2. kategória: strieborné pásmo - Viliam Mušitz,
Matej Štepanovský, Jozef Veselka,
pedagóg Jarmila Mušitzová
4. kategória: strieborné pásmo - Lucia
Románová, pedagóg Jarmila Mušitzová
zlaté pásmo - Kristína Duchoslavová, pedagóg
Jarmila Mušitzová
Michal Nôta, Benjamín Havlík, pedagóg Beáta
Čečková
6. kategória: strieborné pásmo - Ján Mikuláš
Zigo, pedagóg Beáta Čečková
zlaté pásmo - Beáta Kopačová,
pedagóg Beáta Čečková
7. kategória: strieborné pásmo - Laura
Krajčovičová, pedagóg Jarmila Mušitzová
zlaté pásmo - Ester Illéšová, Hana
Mikulcová, pedagóg Jarmila Mušitzová
Klavírny sprievod Petra Mazúchová, Anna
Bartóková.
Ako každý rok bola úroveň zúčastnených
choreografií vysoká, ale podarilo sa nám uspieť
veľmi dobre. V kategórii „ľudový tanec
s možnosťou kompozície až štylizácie“:
kategória deti 2: 2. miesto, 2 NS z triedy Hany
Kopeckej
kategória juniori: 2. miesto, 4NS z triedy Etely
Nôtovej
kategória mládež: 2. miesto, 4/II.st.
s choreografiou Etely Nôtovej
V sobotu v kategórii „scénický tanec“:
kategória deti 2: 3. miesto, 1NS z triedy Jany
Scheinerovej
Žiak Michal Nôta navyše získal cenu poroty za
najlepšieho tanečného interpreta.
Anna Lehotská z triedy LDO Jany Mikitkovej sa
zúčastnila krajskej súťaže festivalu poézie
BENIAKOVE CHYNORANY v bratislavskom
V-klube. Súťažila v 2. kategórii a získala 3.
miesto s postupom na celoslovenské kolo, ktoré
sa uskutoční začiatkom decembra v obci
Chynorany.

25.-26.11.2017
Husľová súťaž "Prešporský
Paganini" - súťaž v hre na husliach
s medzinárodnou účasťou.
Organizátor Staré Mesto Bratislava.

7

29.11.2017
Celoslovenská gitarová súťaž
v Prievidzi, ktorú organizovala ZUŠ
Ladislava Stančeka v Prievidzi.
4. -5.12.2017
Celoslovenská súťaž v klavírnych
duách a v sólovom speve „Dni Miloša
Ruppeldta na ZUŠ M. Ruppeldta“.

2

27.2.2018
Vo V-klube sa uskutočnilo okresné
kolo IV. kategórie v prednese poézie a
prózy Hviezdoslavov Kubín. Všetci
naši žiaci si odniesli umiestnenie a
niektorí postúpili na krajské kolo do
Modry.

7

1.– 2.3.2018
Husľová dielňa Žilina.

5

14.3.-16.3.2018
Krajská súťaž Stretnutie s malou
Táliou.

11

5

Dosiahnuté výsledky našich žiakov:
2.kategória:
3.miesto - Tereza Čambalová – pedagóg Jana
Spálová
3.miesto - Hana Petrášová – pedagóg Jana
Spálová
1.miesto - Júlia Nemcová – pedagóg Jana
Spálová
3.kategória:
čestné uznanie - Jozef Remiš – pedagóg Jana
Spálová
4.kategória:
1.miesto - Patrik Petráš – pedagóg Jana Spálová
Cenu najlepšieho pedagóga získala pani Jana
Spálová. Cenu najlepšieho korepetítora získala
Alena Hučková.
Žiak pani Zuzany Bednárovej Michal Bulejka
získal 2.miesto v zlatom pásme v A1 kategórii a
Michal Pajtáš získal 1. miesto v zlatom pásme v
C1 kategórii.
Klavírne duo
2.kategória - čestné uznanie Lucia Stanová
a Lujza Harmanová ped. Viera Miškovicová
Spev:
1.kategória- 2.miesto Dorota Medveczká
pedagóg Emília Poláková.
Výsledky:
POÉZIA:
1. miesto s postupom: Anna Lehotská, pedagóg:
Mgr. art. Jana Mikitková
2. miesto: Jakub Peter Senko, pedagóg: Mgr. art.
Miriam Kalinková
2. miesto: Michal Hrušovský, pedagóg: Mgr. art.
Martina Jánošíková
3. miesto: Naďa Balacenková, pedagóg: Mgr. art.
Miriam Kalinková
PRÓZA:
1. miesto s postupom: Nina Olešová, pedagóg:
Mgr. art. Jana Mikitková
3. miesto: David Jakubík, pedagóg: Mgr. Mgr.
art. Matej Čertík
3. miesto: Lukáš Hudcovský, pedagóg: Mgr. art.
Miriam Kalinková.
Laureátkami Husľovej dielne sa stali Hana
Petrášová a Monika Nemcová z triedy Jany
Spálovej. Klavírnu spoluprácu mali Iveta
Majláthová a Alena Hučková.
Žiačky 2. ročníka 1. časti, I. st. LDO z triedy Evy
Hanušovej z Lamača získali v zlatom pásme 2.
miesto a odporúčanie na celoslovenskú
prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Zlatá
priadka 2018 s inscenáciou Sebecký obor.

17.3.2018
Krajská súťaži detských ľudových
hudieb v Modre.
20.3.2018
Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
v Petržalke.
20.3.2018
Na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave
sa uskutočnilo obvodné kolo I.
kategórie súťaže v prednese poézie a
prózy Hviezdoslavov Kubín.

12

2

5

Stredná DĽH Čečinky pod vedením pána Jána
Kružliaka získala zlaté pásmo s postupom do
celoslovenského kola do Habovky.
Naša žiačka Hanka Zongorová získala 2. miesto
v II. kategórii - próza. Pedagogické vedenie
Matej Čertík.
Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a
dvaja z nich postupujú do krajského kola.
POÉZIA:
1. miesto: Kristína Bendzáková, pedagóg: Mgr.
art. Jana Mikitková
2. miesto s návrhom na postup: Nela Senková,
pedagóg: Mgr. art. Jana Mikitková
PRÓZA:
3. miesto: Ladislav Šipeky, pedagóg: Mgr. Mgr.
art. Matej Čertík.

22.-23.3.2016
18. ročník celoslovenskej súťaže
Schneiderova Trnava 2018 v 4 ručnej
hre na klavíri, hre na husliach
a komornej hre.

19

Umiestnenia:
Štvorručná hra na klavíri:
1.kategória
zlaté pásmo a Cena ZUŠ Mikuláša Schneidera
Trnavského Jonáš Pavelka – Hugo Pavelka,
pedagóg: Mgr. art. Viera Miškovicová
3.kategória
bronzové pásmo Lucia Stanová - Lujza
Harmanová, pedagóg: Mgr. art. Viera
Miškovicová
Hra husliach a komorná hra:
1.kategória
strieborné pásmo Erik Martinský, pedagóg Jana
Spálová
2.kategória
zlaté pásmo a Cena na interpretáciu skladby
Oskar Krajčí, pedagóg Jana Spálová
zlaté pásmo a Cena ZUS M. Sch.-Trnavského Hana Pelanová, pedagóg Mgr. art.Vlasta
Halašová
strieborné pásmo - Ema Pilinská, pedagóg Mgr.
art. Vlasta Halašová
bronzové pásmo - Katarína Fialová, pedagóg
MgA. Mária Šuleková
3.kategória
zlaté pásmo a Cena garanta poroty - Monika
Nemcová, pedagóg Jana Spálová
strieborné pásmo - Júlia Rovanová, pedagóg
Mgr. Zuzana Lörincová
strieborné pásmo - Natália Vavrušová, pedagóg
MgA. Mária Šuleková
4.kategória
zlaté pásmo a Cena spoločnosti M. Sch.Trnavského - Júlia Nemcová, pedagóg Jana
Spálová
zlaté pásmo – Tereza Čambalová, pedagóg Jana
Spálová
strieborné pásmo – Hana Petrášová, pedagóg
Jana Spálová
strieborné pásmo – Tamara Tavaliová, pedagóg
MgA. Mária Šuleková
5.kategória
zlaté pásmo a Víťaz kategórie - Patrik Petráš,
pedagóg Jana Spálová
strieborné pásmo – Mária Macková, pedagóg
Jana Spálová
3.kategória komorná hra sláčikové duá, triá,
kvartetá
bronzové pásmo Hnátová Terézia – Daniel
Zliechovec, pedagóg Jana Spálová
Cena pre najlepšieho pedagóga Víťaza
kategórie Jana Spálová
Cena najlepšiemu korepetítorovi MgA. Alena
Hučková a Mgr. art. Viliam Gräffinger.

23.3.2018
V Nových Zámkoch sa konala tanečná
súťaž Zlatý kľúčik.

41

26. a 27.3.2018
V dňoch 26. a 27. marca 2018 sa na
ZUŠ Eugena Suchoňa uskutočnilo
okresného kolo II. a III. kategórie v
prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín. Viacerí naši
žiaci postupujú do krajského kola.

12

6.4.2018
Celoslovenská husľová súťaž R.
Orságha v Kremnici.

2

10.4.2018
V Modre uskutočnila krajská súťaž v
prednese poézie, prózy a divadiel
poézie, Štúrova Modra.

18

Žiaci PŠ z triedy Hany Kopeckej s choreografiou
Mušky získali diplom za tanečné prevedenie.
Žiaci 1. ročníka z triedy Dáši Surovičovej získali
s choreografiou Klope dáždik 3.miesto a diplom
za tanečné prevedenie a muzikalitu. Žiaci
4.ročníka z triedy Jany Scheinerovej
s choreografiou Menuet získali diplom za
choreografické spracovanie. Žiaci 4.ročníka
z triedy Etely Nôtovej získali 1.miesto
s choreografiou Sen.
II. kategória:
POÉZIA:
1. miesto s postupom: Saša Rybaničová,
pedagóg: Mgr. art. Jana Mikitková
2. miesto s postupom: Aneta Pavlove, pedagóg:
Mgr. art. Miriam Kalinková
PRÓZA:
1. miesto s postupom: Adam Burčík, pedagóg:
Mgr. art. Barbora Jurinová
2. miesto: Ema Balážová, pedagóg: Mgr. art.
Miriam Kalinková
III. kategória:
POÉZIA:
1. miesto s postupom: Jule Pabst, pedagóg: Mgr.
art. Miriam Kalinková
2. miesto: Paulína Sedláčková, pedagóg: Mgr.
art. Jana Mikitková
PRÓZA:
2. miesto s postupom: Niko Čársky, pedagóg:
Mgr. Mgr. art. Matej Čertík.
Výsledky našich žiakov:
Zlaté pásmo získala Hana Pelanová, pedagóg
Vlasta Halašová,
Bronzové pásmo získala Emma Pilinská,
pedagóg Vlasta Halašová,
Klavírny sprievod Alena Hučková.
Výsledky:
PRÓZA:
3. miesto v zlatom pásme: Alex Madová,
pedagóg: Mgr. art. Jana Mikitková
POÉZIA:
3. miesto v striebornom pásme: Anna Lehotská,
pedagóg: Mgr. art. Jana Mikitková
V kategórií divadiel poézie získal DS Lano za
inscenáciu Denníky v réžii Mgr. art. Martiny
Jánošíkovej 2. miesto v striebornom pásme s
návrhom na postup na celoštátnu prehliadku do
Dolného Kubína.

15.4.2018
Regionálna kvalifikačná tanečná
súťaž Showtime.

37

20.4.2018
Festival moderného tanca 2017
v Bojniciach.

36

27.4.2018
1
Celoslovenská súťaž Maľovaná ZUŠka v Banskej Bystrici.

29.4.2018
Medzinárodná baletná súťaž „Na
špičkách” v Brne.

2

1.5.2018
Talenty pre Európu a celoslovenská
súťaž Talenty pre Slovensko
v Dolnom Kubíne.

2

3.5.2018
Slovenská súťaž Talenty pre
Slovensko v Dolnom Kubíne.

4

Tanečná skupina Minigma získala vo
výkonnostnej kategórii “B” s choreografiou “Rio
Birds” Zlaté umiestnenie s počtom bodov 62 a s
choreografiou „Magic Box“ 2. miesto s počtom
bodov 60.
Tanečná skupina Divertída získala vo
výkonnostnej kategórii „A“ s choreografiou
„Helium“ Zlaté umiestnenie s počtom bodov 77 a
s choreografiou „Burlesque“ Strieborné
umiestnenie s počtom bodov 71.
Všetky choreografie pripravila Zuzana Banásová,
všetky choreografie postúpili na Majstrovstvá
Slovenska do Levíc.
Žiačky tanečného odboru z triedy Zuzany
Banásovej sa zúčastnili na Súťaži moderného
tanca Bojnice 2018 a umiestnili sa:
TS Divertída s choreografiou „Helium” - zlaté
pásmo a choreografia „Burlesque” - 3. miesto v
striebornom pásme.
TS Minigma s choreografiou “Magic Box” strieborné pásmo.
Na celoslovenskej súťaži Maľovaná ZUŠ-ka
v Banskej Bystrici v rámci DIS Jána Cikkera sa
umiestnila žiačka 3. ročníka Bianka Budošová
z triedy pani učiteľky Slávky Brezinovej v zlatom
pásme.
Na Medzinárodnej baletnej súťaži „Na špičkách” v
Brne sa žiaci Linda Polónyiová a Martin
Michalec pod pedagogickým vedením Zuzany
Banásovej umiestnili na krásnom 3. mieste s
choreografiou „Radúz a Mahulena”.
V medzinárodne súťaži našu školu úspešne
reprezentovali huslisti Patrik Petráš (III.
kategória) a Júlia Nemcová (II. kategória)
z triedy Janky Spálovej s korepetítorkou Alenkou
Hučkovou. Obaja naši účastníci v silnej
medzinárodnej konkurencii postúpili do II. kola
a získali Čestné uznanie.
V slovenskej súťaži Talenty pre Slovensko
získali:
Juraj Bendík a Rafaela Trgová (violončelo)
z triedy pani Trgovej bronzové pásmo (III.kat);
Zoja Veliká (kontrabas) z triedy Pavla Kušíka
strieborné pásmo (II.kat.)
Lukáš Lenč (kontrabas) z triedy Pavla Kušíka
platinová cena.
Pavol Kušík získal cenu pre pedagóga.
Klavírny sprievod Anna Bartóková a Simona
Matyšáková.

11.5.2018
Majstrovstvá Slovenska vo
výrazových tancoch v Leviciach.
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9.- 10.5.2018
3
Krajské kolo prednesu poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa
uskutočnilo v DK Ružinov.

18.5.2018
Celoslovenská interpretačná súťaž
v hre na klavíri Nitrianska Lutna
2018.

2

Na Majstrovstvách Slovenska vo výrazových
tancoch získali žiaci p. Zuzany Banásovej v
kategórii deti 9-12 rokov s choreografiou „Rio
Birds” - zlaté umiestnenie, v kategórii Dospelí s
choreografiou „Helium” - Zlate umiestnenie a s
choreografiou „Burlesque” - Strieborné
umiestnenie. S vysokým počtom bodov sme
získali aj postup na Majstrovstva Európy v
Rumunsku.
V 1.kategórii krajského kola prednesu poézie a
prózy Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo
9.mája v DK Ružinov získala naša žiačka:
Kristínka Bendzaková z triedy Jany Mikitkovej
1. miesto s postupom na celoslovenskú
prehliadku Hviezdoslavovho Kubína do
Dolného Kubína.
V 2.kategorii krajského kola prednesu poézie a
prózy Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo
10.mája v DK Ružinov získali naši žiaci:
POÉZIA: Saša Rybaničová 3.miesto:,pedagóg:
Mgr. art. Jana Mikitková
PRÓZA: Adam Burčík 3.miesto:pedagóg: Mgr.
art. Barbora Jurinová.
V piatok 18. mája 2018 sa uskutočnila
celoslovenská interpretačná súťaž v hre na klavíri
Nitrianska Lutna 2018 ktorej sa zúčastnili žiaci
pani Mgr. art. Miriam Gašparíkovej a získali
umiestnenia: 3. miesto v 2. kategórii Bo Min
Kim a 1.miesto a Cenu EMCY Slovakia za
objavnú dramaturgiu súťažného repertoáru v 4.
kategórii Bo Kun Kim. Diplom za úspešnú
pedagogickú prípravu získala Miriam
Gašparíková.

19. – 20.5.2018
Celoslovenská súťaž „Cimbalový
Prešporok 2018“, organizovala ZUŠ
Jozefa Kresánka Bratislava.
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19.5.201
Tanečná súťaž Senecká dúha .
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18.-20.5.2018
Celoštátna súťaž umeleckého
prednesu poézie, prózy, monológu
a experimentu s medzinárodnou
účasťou v Kremnici.

2

Na súťaži sa zúčastnili žiaci Beáty Čečkovej
a Jarmily Mušitzovej, ktorí vynikajúco
reprezentovali našu školu a získali nasledovné
umiestnenia:
II. kategória:
Jozef Veselka – zlaté pásmo – z triedy Jarmily
Mušitzovej;
Matej Štepanovský – strieborné pásmo –
z triedy Jarmily Mušitzovej;
III. kategória:
Michaela Orviská – strieborné pásmo – z triedy
Jarmily Mušitzovej;
IV. kategória:
Hana Mikulcová – zlaté pásmo – z triedy Jarmily
Mušitzovej;
Benjamín Havlík – strieborné pásmo - z triedy
Beáty Čečkovej;
Michal Nôta – bronzové pásmo – z triedy Beáty
Čečkovej;
V. kategória:
Kristína Duchoslavová – strieborné pásmo –
z triedy Jarmily Mušitzovej;
VI. kategória:
Dana Hanková – zlaté pásmo – z triedy Beáty
Čečkovej;
Beata Kopačková – zlaté pásmo – z triedy Beáty
Čečkovej;
Ján Mikuláš Zigo – zlaté pásmo – z triedy Beáty
Čečkovej;
VII. kategória:
Ester Illéšová - zlaté pásmo – z triedy Jarmily
Mušitzovej.
V sobotu 19. mája na tanečnej súťaži Senecká
dúha získali žiačky z triedy Zuzany Banásovej 1.
miesto s choreografiou „Indická vášeň“
v kategórii tance iných národov.
Na celoštátnej súťaži umeleckého prednesu poézie,
prózy, monológu a experimentu s medzinárodnou
účasťou sa umiestnili:
Sofia Fratričová z triedy p. uč. Čertíka získala
strieborné pásmo v II. kategórii Poézia
Kristína Vrábliková z triedy p. uč. Hanušovej
získala bronzové pásmo v II. kategórii Próza.

8.6.2018
5
Medzinárodná husľová súťaž Júliusa
von Beliczaya v Komárne.

12.6.2018
Medzinárodná súťaž „Rajecká
hudobná jar“ v Rajci.

2

16.-17.6.2018
Vidiečanova Habovka – vrcholná
slovenská súťaž ľudových hudieb pre
deti a mládež v Habovke.
20.-21.6.2018
Celoslovenská prehliadka umeleckého
prednesu Hviezdoslavov Kubín v
Dolnom Kubíne.

12

12

Výsledky:
2.kategória
zlaté ocenenie Oskar Krajčí,
pedagóg Jana Spálová
zlaté ocenenie Júlia Nemcová,
pedagóg Jana Spálová
5.kategória
zlaté ocenenie Patrik Petráš,
pedagóg Jana Spálová
strieborné ocenenie Magdaléna
Šolcová, pedagóg Gabriela Šimurdová
bronzová ocenenie Mária
Macková, pedagóg Jana Spálová
Výsledky:
Filip Dinuš – priečna flauta z triedy Martiny
Mestickej je víťazom 4. kategórie (1. cena),
zároveň je Laureátom celej súťaže a získal aj Cenu
za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora.
Alisa Ladejščikova – priečna flauta z triedy Dany
Tchegg získala v 4. kategórii Cenu mesta Rajec.
Alenka Hučková dostala Cenu za najlepšiu
korepetíciu.
Stredná kapela DFS Čečinky pod vedením pána
J. Kružliaka a B. Čečkovej sa umiestnila
v striebornom pásme.
Pedagogička Jana Mikitková a jej žiačka
Kristína Bendzáková vystúpila v spoločnom
programe najlepších prednesov 1. kategórie,
mala pochvalné hodnotenie odbornej poroty a
získala strieborné pásmo.

Všetky náklady súvisiace s účasťou na súťažiach – účastnícke poplatky, cestovné
náklady, poistenie, ubytovanie, stravovanie a pod. sú hradené výlučne z prostriedkov rodičov,
grantov a sponzorov.
Okrem uvedených umiestnení žiakov na súťažiach získali žiaci školy aj ďalšie
ocenenia:
Na Stretnutí talentovanej mládeže s primátorom Bratislavy boli za vynikajúcu
reprezentáciu Bratislavy ocenení traja študenti – Lukáš Lenč (kontrabas) z triedy Pavla
Kušíka, Patrik Petráš (husle) z triedy Jany Spálovej a Michal Pajtáš (gitara) z triedy
Zuzany Bednárovej.
Na tanečnej súťaži My Dance Myjava 2017 získal žiak Michal Nôta z triedy Mgr. art.
Etely Nôtovej cenu poroty - najlepší tanečný interpret v ľudovom tanci.
Na XII. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa – stretnutia interpretov - víťazov
národných súťaží ZUŠ v DK v Pezinku získal Patrik Petráš z triedy Jany Spálovej Cenu
primátora Pezinka.
Na 18.ročníku celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava 2018 v 4 ručnej hre na
klavíri získali Cenu ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Jonáš Pavelka – Hugo
Pavelka z triedy Mgr. art. Viery Miškovicovej a v hre na husliach Cenu za
interpretáciu skladby - Oskar Krajčí. Cenu garanta poroty - Monika Nemcová, Cenu

spoločnosti M. Sch. Trnavského - Júlia Nemcová všetci z triedy Jany Spálovej a Cenu
ZUS M. Sch. Trnavského - Hana Pelanová z triedy Mgr. art. Vlasty Halašovej.
Na Detskom klavírnom maratóne v Cikkerovom múzeu v rámci projektu Students
Meet professionals žiak z klavírnej triedy Sylvie Paškovej Kristián Novák dostal Cenu za
interpretáciu.
Na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Rajecká hudobná jar získal Filip Dinuš z
triedy pani Martiny Mestickej Cenu za najlepšiu interpretáciu a Titul laureáta súťaže a
Alisa Ladejščikova z triedy pani Dany Tschegg získala Cenu mesta Rajec.
Ďakovný list za mimoriadnu reprezentáciu školy a Cenu riaditeľky školy
v uplynulom školskom roku dostali: Filip Dinuš v hudobnom odbore, Klára Sládečková
v tanečnom odbore, Bianka Budošová vo výtvarnom odbore a Alex Madová v literárnodramatickom odbore.
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

MŠVVŠ SR vyhlasovateľ
a prispievateľ,
ZUŠ Jozefa Kresánka
organizátor.

6. a 7. ročník súťaže
„Cimbalový Prešporok“
celoslovenská súťažná
prehliadka žiakov ZUŠ
v sólovej hre na cimbale

Porovnanie výsledkov práce žiakov 27. -29.9.2017
a pedagógov ZUŠ v hre na
a
cimbale.
19.-20.5.2018
Žiaci a pedagógovia ZUŠ.

Hudobná škola Josipa
Slavenskeho
V Novom Sade - Srbsko

UNESCOs
International music day
Project 2017. Koncert
učiteľov z umeleckých
škôl z Maďarska,
Slovinska, Slovenska
a Srbska v Synagóge
v Novom Sade pri
príležitosti
Medzinárodného dňa
hudby.

Výmena skúseností učiteľov hudby 30.9.- 2.10.
zo 4 krajín, prezentácia skladieb
2017
týchto krajín, zapojenie žiakov do
projektu, reprezentácia Slovenska
a Bratislavy na medzinárodnej
úrovni.

Mesto Belehrad pod
záštitou prezidenta
Srbskej republiky

Medzinárodný detský
festival „Joy of Europe
– Radosť Európy“
v Belehrade v Srbsku.

Stretnutie detí z krajín Európy,
nadviazanie priateľstiev
s rovesníkmi, reprezentácia
Slovenska, Bratislavy a školy.
Deti do 15 rokov.

2.– 7. október
2017

ZUŠ Jozefa Kresánka a
Deti a umenie n. f.

„Romantizmus vo
výtvarnom umení“ výstava prác žiakov

Tvorivou formou priblížiť žiakom
bohatstvo výtvarného umenia
z obdobia romantizmu na území
dnešného Slovenska.
Žiaci výtvarného odboru.

4. máj 2018

Európska únia
hudobných škôl „EMU“

XIII. Európsky festival
mladých hudobníkov
„Watergate“

Prezentácia výsledkov práce
mladých hudobníkov z 20 krajín
Európy. 6000 účastníkov festivalu

9. – 11. máj
2018

Koncert bol určený širokej
verejnosti a žiakom Hudobnej
školy Josipa Slavenského.

v holandskom meste
Sneek a jeho okolí.

sa stretlo na otváracom podujatí
a na veľkolepom záverečnom
koncerte spojenom s diskotékou.
Našu ZUŠ reprezentovali 2 súbory
– Čečinka orchester Junior.
Koncerty boli určené širokej
verejnosti – účasť bola veľká.

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou:
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Jozefa Kresánka vykonaná inšpekcia
Štátnou školskou inšpekciou.

VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ:
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Jozefa Kresánka vykonaná žiadna
finančná a ekonomická kontrola Útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR
Bratislavy.

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:
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. Na všetkých
elokovaných pracoviskách má ZUŠ Jozefa Kresánka k dispozícii samostatné priestory, teda aj
v priestoroch ZŠ sú pre činnosť ZUŠ vyhradené samostatné triedy, v ktorých vyučujú iba
učitelia ZUŠ. Problémy s priestormi sú v MČ Záhorská Bystrica, nakoľko v tejto MČ je
obrovský prílev žiakov ZŠ a dostavba priestorov školy mešká. Výtvarný odbor preto tento rok
vyučoval v krízovom režime.
V objekte na Karloveskej 3, kde sídli riaditeľstvo školy je v havarijnom stave
kanalizácia, rozvody vody, ale aj elektroinštalácia je stará a opotrebovaná. Chýba regulácia
kúrenia. Akútne treba riešiť zvukovú izoláciu tried, vrátane odhlučnenia dverí. Postupne
podľa finančných možností vymieňame interiérové vybavenie tried. Akútne je riešenie
prístavby viacúčelovej kongresovej (koncertnej) sály, ktorú potrebujeme kvôli nácvikom
školského orchestra, pracovným poradám učiteľov, ale aj na organizovanie koncertov, súťaží,
výstav a iných predstavení.
Oveľa horší – až kritický - je technický stav budovy školy na Sekulskej 3. Havarijný
stav kanalizácie spôsobuje podmývanie budovy a tým „sadanie“ časti budovy. Praskajú steny,
padá omietka. V súčasnosti stabilizujeme základy časti budovy. Akútna je výmena okien musí byť realizovaná z kapitálových výdavkov, nakoľko sa nejedná len o bežnú výmenu
okien, ale aj o zamurovanie ich spodnej časti spolu so zateplením budovy. V zlom stave je

elektroinštalácia, nie je vyregulované kúrenie, chýba zvuková izolácia tried, výmenu si žiada
aj plot okolo areálu budovy atď. V návrhu rozpočtu na 3 roky pravidelne žiadame kapitálové
výdavky na odstránenie týchto nedostatkov.
Veríme, že z prostriedkov Európskej investičnej banky v rámci projektu ELENA sa
v dohľadnom čase podarí zrealizovať opravy aspoň niektorých havarijných stavov. Objekt si
už bol pozrieť aj poslanec EP.
V uplynulom školskom roku sme otvorili novú divadelnú sálu na elokovanom
pracovisku na Malokarpatskom námestí v Lamači s novou technikou a zariadením. Elokované
pracovisko na Sekulskej sme vylepšili výmenou podláh v dvoch tanečných triedach
a v divadelnej sále, upravili sme zborovňu pre učiteľov, dali sme vymaľovať niektoré
priestory tohto pracoviska a pod.
Postupne sa škole darí obnovovať park hudobných nástrojov, hlavne klavírov, a to
nielen z rozpočtu školy, ale aj z prostriedkov za vzdelávacie poukazy a z neinvestičného
fondu Deti a umenie. Aj v uplynulom školskom roku sme doplnili nové pianína, akordeóny,
kontrabasy, violončelá, keyboardy, husle, gitary atď.
Z rozpočtu školy sa hradia povinné revízie kotlov, bleskozvodov, hasiacich prístrojov.
V súlade s pokynmi mesta bola vykonaná dva krát deratizácia pracovísk.
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia je stále čo zlepšovať. Pri jeho
realizácii vychádzame z finančných možností zriaďovateľa a školy.

VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
v roku 2017:
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta čerpala škola vo výške 1 456 790.- €.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ – „školné“ 188 633,82.- €.
Skutočnosť plnenia všetkých príjmov je 197 612,96.-€ čo je prekročenie príjmov
oproti pôvodnému záväznému ukazovateľu vo výške 13 575,96.-€. Z toho príspevok
zo štátneho rozpočtu na organizovanie celoslovenskej súťaže v hre na cimbale vo
výške 2 821.-€ bol použitý v súlade s účelom podľa zmluvy.
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 14 343.- € boli použité na
ladenie klavírov, nákup materiálu a učebných pomôcok pre výtvarný odbor, nákup
PC, hudobných nástrojov, nôt a iných učebných pomôcok.
Rozpočet školy – bežné a kapitálové výdavky - v roku 2017 po úpravách: 1 668 746.€ bol plnený na 99,46 %.
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.
5. Iné – od mestských častí Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica, z grantov Ars
Bratislavensis a ostatných sponzorských darov.

IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský
rok 2017/2018 a vyhodnotenie jeho plnenia:
V školskom roku 2017/2018 si škola vytýčila nasledovné ciele:
1. V oblasti rozvoja umeleckého vzdelávania a výchovy zabezpečiť vysokú
odbornosť a kvalitu umeleckého vzdelávania a výchovy.
2. V oblasti skvalitňovania personálnych podmienok zabezpečiť kvalitný, tvorivý
a motivovaný pedagogický kolektív školy.
3. V oblasti materiálno-technických podmienok školy zlepšovať ich podľa
aktuálnych finančných možností.
V prvej oblasti - v rozvoji umeleckého vzdelávania - pedagogický kolektív školy:
• využíval nové metódy a formy vzdelávania, ktoré získaval v kontinuálnom vzdelávaní;
• venoval mimoriadnu pozornosť talentovaným žiakom (rozšírené vyučovanie);
• pripravoval žiakov na súťaže a verejné vystúpenia;
• propagoval novú slovenskú hudbu a slovenskú kultúru doma i v zahraničí;
• rozvíjal súborovú prácu a komornú hru;
• rozvíjal medziodborovú spoluprácu;
• venoval sa vyučovaniu rôznych štýlov a žánrov;
• zorganizoval obrovské množstvo verejných podujatí školy;
• viedol žiakov k návštevám koncertov, predstavení a výstav;
• zorganizoval ďalšie dva ročníky celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na cimbale;
• prezentoval vynikajúce výsledky práce v oblasti umeleckého vzdelávania v zahraničí;
V oblasti personálnych podmienok vedenie školy:
• formovalo pedagogický kolektív, dopĺňalo ho po odchode dlhoročných kolegov
novými, kvalifikovanými odborníkmi so záujmom o pedagogickú činnosť;
• podporovalo odborný a pedagogický rast pedagogických zamestnancov;
• podporovalo odborný rast nepedagogických zamestnancov;
• podporovalo účasť PZ na ďalšom vzdelávaní, na seminároch, workshopoch,
školeniach, súťažiach a pod.
• motivovalo PZ pochvalami;
V materiálno-technickej oblasti:
• zabezpečenie nových hudobných nástrojov, najmä klavírov;
• zabezpečenie ladenia klavírov;
• obnova interiérového vybavenia tried najmä na EP na Majerníkovej 60;
• nákup notového materiálu pre rôzne nástroje v hudobnom odbore;
• nákup učebných pomôcok a IKT ;
• zabezpečenie nových kostýmov pre TO;
• zabezpečenie materiálu a pomôcok pre VO;
Vytýčené ciele a jednotlivé úlohy v školskom roku 2017/2018 boli splnené.

X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov
opatrení – SWOT analýza:
Silné stránky školy:
• vynikajúce výsledky v príprave žiakov na celoslovenské a medzinárodné súťaže;
• výborná príprava žiakov a študentov na prijímacie skúšky na školy s umeleckým
a umelecko-pedagogickým zameraním;
• vzdelaní, kvalitní, tvoriví a obetaví pedagogickí zamestnanci;
• veľké množstvo možností na prezentáciu výsledkov práce – verejné koncerty,
predstavenia, výstavy a iné aktivity;
• možnosť realizácie sa žiakov a študentov v kvalitných súboroch, v orchestroch,
speváckych zboroch, v kapelách a iných komorných zoskupeniach;
• veľký – pretrvávajúci záujem o štúdium na našej ZUŠ zo strany rodičov a žiakov –
výborné renomé;
• vysoké pracovné nasadenie kolektívu školy – vynikajúce organizačné schopnosti
niektorých kolegov;
• podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy v rámci
celoživotného vzdelávania zo strany vedenia školy;
• podpora školy zo strany zriaďovateľa – hlavného mesta SR Bratislavy;
• dobrá spolupráca s mestskými časťami, v ktorých škola pôsobí;
• pomoc a podpora rodičov žiakov školy;
• výborná poloha kmeňovej budovy školy – dobrá prístupnosť;
• množstvo kontaktov na spoluprácu doma i v zahraničí;
Slabé stránky a návrhy opatrení:
• zlý technický stav budov školy vyžadujúci rekonštrukciu (okná, rozvody, izolácie)
návrhy opatrení: plánovanie finančných prostriedkov v návrhu rozpočtov školy na
ďalšie roky, komunikácia so zriaďovateľom, hľadanie mimorozpočtových zdrojov;
• slabá propagácia činnosti školy v médiách;
návrhy opatrení: osloviť rodičov a známych s kontaktmi na médiá;
• nedostatočná kontrolná činnosť na elokovaných pracoviskách školy zo strany vedenia
školy;
návrh opatrení: dôsledné dodržiavanie plánu hospitačnej činnosti;
• veľká vyťaženosť pedagogických zamestnancov a malé možnosti na ich finančné
ohodnotenie;
návrh opatrení: komunikácia so zriaďovateľom a hľadanie riešení;
• chýbajúca multifunkčná miestnosť na koncerty, výstavy, skúšky orchestra a porady
učiteľov;
návrh opatrení: hľadanie mimorozpočtových zdrojov na nadstavbu koncertnej sály;
Príležitosti:
• podpora činnosti 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;
• výborná spolupráca so školami vyššieho typu;
Riziká:
• slabé finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
klesajúci rozpočet na odmeny zamestnancov;
• zbytočná byrokratická záťaž hlavne pre vedenie školy;
• viacerí PZ školy na konci svojho produktívneho veku;
• veľa elokovaných pracovísk – náročné riadenie;
• správa dvoch zverených budov bez kvalifikovaného personálu;

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 a vysoké školy umeleckého zamerania v SR alebo
v zahraničí spolu 12 žiakov, z toho traja sú prijatí súbežne na dve školy:
Patrik Petráš - Konzervatórium v Bratislave – hra na husliach, pedagóg Jana Spálová;
Magdaléna Štefanicová – Konzervatórium v Bratislave – hra na husliach, pedagóg Jana Spálová; Artur
Hritz - Konzervatórium v Bratislave – dirigovanie, pedagóg Veronika Farkašová;
Daniel Bobok - Konzervatórium v Bratislave, hra na klavíri, pedagóg Pavol Machálek;
Justína Nováková - Konzervatórium v Bratislave – mimoriadne štúdium, hra na violončele – pedagóg
Vlasta Rončkevičová;
Viktória Králiková – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej – balet – ped. Zuzana Banasova;
Vanesa Veselá – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej – balet – ped. Dagmar Surovičová;
Vanesa Veselá – Tanečné konzervatórium v Košiciach – balet – ped. Dagmar Surovičová;
Hana Šajbidorová – Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, propagačné výtvarníctvo - pedagóg
Ingrid Abrahamfyová;
Samuel Kráner - Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, grafický dizajn – pedagóg Blažej
Mikus;
Samuel Kráner - Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave, animovaná tvorba pedagóg Blažej Mikus;
Dominika Černáková – Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby v Bratislave, pedagóg
Mgr. Branislava Miklánková;
Dominika Černáková - Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave, pedagóg
Branislava Miklánková;
Dávid Baranovič – Stredná škola polygrafická, grafik digitálnych médií – pedagóg Milan Hrčka;
Ladislav Málik – Súkromná stredná umelecká škola dizajnu – pedagóg Milan Hrčka;
Rosa Pokorná – Filmová fakulta – katedra produkcie – pedagóg Martina Jánošíková;

Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov.

XI. Ďalšie informácie o škole:
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Vedenie školy má snahu vytvárať vhodné psychohygienické pracovné podmienky pre
všetkých zamestnancov a žiakov školy. Vo vnútornom poriadku školy sa žiakom ukladá
povinnosť prichádzať na vyučovanie v dostatočnom časovom predstihu, rovnako
pedagogickým zamestnancom (minimálne 10 minút), aby sa pripravili a „naladili“ na samotné
vyučovanie.
Vedenie školy kontroluje rovnomerné rozdelenie pracovného času pedagogických
zamestnancov a dodržiavanie prestávok vo vyučovaní. Pedagogickí zamestnanci školy sa
snažia zadeľovať rozvrh hodín žiakom tak, aby čo najviac zohľadnili časové možnosti žiakov
(prípadne rodičov), rešpektujú ich nároky na obedňajšie a iné prestávky medzi jednotlivými
vyučovacími hodinami, snažia sa o nadväznosť vyučovacích predmetov – napr. hlavného
predmetu a hudobnej náuky, alebo iného predmetu. Pedagógovia berú do úvahy všetky
povinnosti žiakov vyplývajúce z ich štúdia v ZŠ, SŠ či VŠ a snažia sa nepreťažovať ich.

Spolupráca školy
2.1 Spolupráca s rodičmi detí
Predpokladom kvalitných výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti školy je aj dobrá
spolupráca s rodičmi žiakov školy. Na ZUŠ Jozefa Kresánka je táto spolupráca veľmi dobrá.
Škola pravidelne informuje rodičov o prospechu a dosahovaných výsledkoch žiaka
prostredníctvom žiackej knižky, formou triednych koncertov a otvorených hodín.
Záujmy rodičov zastrešuje Výbor Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka volený
Plenárnou schôdzou ZRŠ.
Rodičia pomáhajú škole pri organizovaní verejných vystúpení a podujatí žiakov, pri
organizovaní pracovných sústredení žiakov, pri prevoze rekvizít a hudobných nástrojov na
vystúpenia, pomáhajú pri zhotovovaní kostýmov, radia pri riešení právnych problémov a pod.
Pomáhajú škole zabezpečovať finančné prostriedky na aktivity školy, ale aj na materiálnotechnické vybavenie školy. Navštevujú verejné podujatia školy a propagujú jej činnosť.
2. 2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi
združeniami, nadáciami.
ZUŠ Jozefa Kresánka spolupracuje s mnohými organizáciami, občianskymi
združeniami, nadáciami ako sú:
• Metodicko - pedagogické centrum Bratislava - poskytuje vzdelávanie PZ v rámci
kontinuálneho vzdelávania;
• Štátny pedagogický ústav – spolupráca na tvorbe Štátneho vzdelávacieho programu;

• Okresný úrad v sídle kraja – odbor školstva – spolupráca pri finančnom zabezpečení
celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na cimbale;
• Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – spolupráca pri
rokovaniach smerujúcich k zlepšovaniu postavenia učiteľa;
• Deti a umenie, neinvestičný fond pri ZUŠ Jozefa Kresánka, ktorý založili rodičia
žiakov školy pre potreby finančnej podpory školy. Neinvestičný fond je príjemcom
2% daní z príjmu fyzických a právnických osôb. Financuje všetky aktivity školy –
prenájmy sál, účastnícke poplatky na súťaže, prepravu žiakov na výmenné podujatia,
náklady na sústredenia žiakov, abonentky pre žiakov, náklady na kostýmy, učebné
pomôcky a pod.;
• Malokarpatské osvetové stredisko v Modre – organizátor hudobných, divadelných
a folklórnych podujatí;
• EPTA - odborné vzdelávanie PZ hry na klavíri;
• EMCY – združuje významné európske súťaže pre mladých hudobníkov a zjednocuje
ich kritériá. Jej členom je aj Celoslovenská súťaž v hre na cimbale, ktorej
vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR a organizátorom ZUŠ Jozefa Kresánka;
• ZUŠ Jozefa Kresánka je členom Asociácie základných umeleckých škôl SR.
Riaditeľka školy zároveň bola jej predsedníčkou od založenia v roku 2000 až do
marca 2018. Prostredníctvom AZUŠ SR má škola priamy kontakt s dianím v
hudobnom školstve v Európe.
Za mimoriadne prospešnú spoluprácu možno považovať spoluprácu s umeleckými
školami vyššieho typu ako sú:
• VŠMU
• Štátne konzervatórium v Bratislave
• Cirkevné konzervatórium v Bratislave
• Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
• Stredná škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru
Tieto školy pre nás pripravujú metodické dni, dni otvorených dverí, semináre,
workshopy, otvorené hodiny, ale organizujeme s mini aj spoločné koncerty a vystúpenia,
ktoré sú pre našich žiakov mimoriadne motivujúce.
Významná je tiež spolupráca s družobnými školami, s ktorými pripravujeme
predovšetkým výmenné koncerty, semináre pre učiteľov a aktivity na základe grantov (napr.
z Višegradského fondu). Sú to školy:
• Hudobná škola Josipa Slavenskeho v Novom Sade v Srbsku
• Hudobná škola Ferencza Liszta v Györi
• Základná umelecká škola v Třinci
• Základná umelecká škola Klapkova 8 v Prahe
• Základná umelecká škola v Uničove
• Panstwowa szkola I. a II. stopnia v Jastrebiu Zdroju v Poľsku
• Základná umelecká škola Štefana Németha Šamorínskeho v Šamoríne
• Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre atď.
Nemenej významná je aj spolupráca s materskými a základnými školami v mestských
častiach Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica, ktoré propagujú našu činnosť najmä pred
prijímacími skúškami so ZUŠ.

2.3. 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 poskytuje finančné prostriedky na chod školy prostredníctvom
rozpočtu, ale aj prostredníctvom grantov a metodicky usmerňuje v oblasti legislatívy.
Mimoriadne oceňujem možnosť organizovať koncerty školy v krásnych bratislavských
palácoch vďaka zriaďovateľovi za prijateľných finančných podmienok.
So zriaďovateľom spolupracujeme najmä pri zabezpečovaní kultúrneho programu pri
rôznych príležitostiach – koncert pre seniorov, Talentovaná mládež, pri prezentácii práce ZUŠ
na podujatí Bratislavské mestské dni – otvorená radnica a pod.
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. ZUŠ pravidelne tiež organizuje svoje samostatné
verejné koncerty, výstavy a predstavenia v týchto mestských častiach.
Mestské časti Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica poskytujú škole finančné
prostriedky na aktivity a na nákup učebných pomôcok. Poskytujú kontajnery na odvoz lístia
a iného organického odpadu, prednostne riešia špecifické problémy školy, priestory na
elokovaných pracoviskách a pod.
2.4 Iná spolupráca
Na báze zabezpečenia kultúrneho programu žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka
spolupracujeme aj s ďalšími inštitúciami ako sú
• Kancelária prezidenta republiky
• Kancelária Národnej rady SR
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
• Ministerstvo zahraničných vecí SR
• Karloveské centrum kultúry
• Únia nevidiacich a slabozrakých
• Malokarpatské osvetové stredisko
• domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, nemocnice, základné školy, materské
školy a pod.
Zabezpečením kultúrneho programu týmto inštitúciám pri rôznych príležitostiach
získavajú naši žiaci potrebné skúsenosti s účinkovaním na verejných vystúpeniach.
V závere by som rada vyslovila veľké poďakovanie všetkým vyššie uvedeným
inštitúciám a združeniam za vynikajúcu spoluprácu, všestrannú pomoc a podporu.
Predovšetkým ďakujem zriaďovateľovi školy – hlavnému mestu SR Bratislave, pánovi
primátorovi Ivovi Nesrovnalovi, celému oddeleniu kultúry, školstva a športu, ale aj finančnej
sekcii a všetkým zamestnancom magistrátu a poslancom.

Rovnako úprimne chcem poďakovať celému kolektívu ZUŠ Jozefa Kresánka za
celoročnú namáhavú a obetavú prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti umeleckého
vzdelávania.
Na základe podkladov vedúcich predmetových komisií, zástupcov riaditeľa školy
Mgr. Ivety Majláthovej, Mgr. Ľubomíra Današa, Anny Buranovskej a referentky Ivety
Juríčkovej vypracovala

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava
I. Základné informácie o škole
a) Identifikačné údaje
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky 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
www.zusistrijska@bratislava.sk
e-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk
b) Vedúci zamestnanci školy
Meno riaditeľa:
Mgr. Vladimír Dianiška
Funkčné obdobie:
2017-2021
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
Mgr. Júlia Pokludová, PhD.
Mgr.art. Zuzana Michalíková
Jarmila Kirinovičová

štatutárny zástupca riaditeľa
zástupca riaditeľa
vedúci nepedagogických zamestnancov

c) Údaje o rade školy
Členovia RŠ:
Oto Gregor
predseda (delegovaný zriaďovateľom)
Mgr. Miloš Duchoslav
podpredseda (delegovaný za rodičov)
Mgr. Jana Martanovičová
člen (delegovaný zriaďovateľom)
PaedDr. Marián Valovič
člen (delegovaný zriaďovateľom)
• Dipl. Ing. arch. Branislav Kaliský
člen (delegovaný zriaďovateľom)
Miroslava Gajdošíková
člen (delegovaná za rodičov)
Daniel Čaniga
člen (delegovaný za rodičov)

RNDr. Pavol Beňuška
Mgr. art. Zuzana Michalíková
Štefan Florián
Jarmila Kirinovičová

člen (delegovaný za rodičov)
člen (delegovaná za pedagogických zamestnancov)
člen (delegovaný za pedagogických zamestnancov)
člen (delegovaná za nepedagogických zamestnancov)

Funkčné obdobie rady školy: 2014 - 2018
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
10.10.2017 - prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018,
prerokovanie školského vzdelávacieho programu na šk. rok 2017/2018, príprava
šk. roka 2017/2018
07.02.2018 – prerokovanie výročnej finančnej správy za rok 2018
29.05.2018 – voľby do rady školy na nasledujúce štvorročné obdobie
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy
Umelecká rada – zasadá minimálne 2x počas školského roka, vyjadruje sa k plneniu UP,
ŠkVP.
Pedagogická rada – zasadá spravidla v prvý utorok v mesiaci, kde sa okrem štandardných
záležitostí súvisiacich s VVP, riešia klasifikačné prípady a pod.
II. Údaje o žiakoch školy

Žiaci ZUŠ
Údaje o počte žiakov k 30.06.2018

3

4

24 164

5

56 300

6

Počet
žiakov
spolu
/stlpce 26/

7
9

Skupinová forma
vyučovania

2

Hudobný
Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

Literárnodramatický

1

Výtvarný

ZUŠ

Tanečný

odboroch

Údaje o počte žiakov k 30.06.2018 /žiak je
len raz započítaný/

Individuálna
forma vyučovania

z toho žiakov v jednotlivých

Počet žiakov
spolu /stĺ. 8+9/

8

9

10

553

247

246

493

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ)

Absolventi ZUŠ
Údaje o počte absolventov k 30.06.2018

Údaje o počte absolventov k 30.06.2018

Výtvarný

Literárnodramatický

1

Tanečný

ZUŠ

Hudobný
Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

odboroch

2

3

4

5

11

30

14

42

6

Počet
žiakov
spolu
/stlpce 26/

Skupinová forma
vyučovania

absolvent je len raz započítaný/

Individuálna
forma vyučovania

z toho žiakov v jednotlivých

Počet žiakov
spolu /stĺ. 8+9/

8

9

10

7
0

97

42

52

94

Žiaci boli hodnotení v súlade so školskou legislatívou, s metodickým usmernením MŠ
SR a v súlade s vnútornými kritériami školy. Výsledky hodnotenia sú zachytené v príslušnej
dokumentácii. Oproti minulým rokom mierne klesol počet žiakov s prospechom prospel
s vyznamenaním.
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie školskom
roku 2017/2018).
V školskom roku 2017/2018 prebiehal VVP v štandardnom režime v piatich odboroch:
• hudobný odbor
• tanečný odbor
• výtvarný odbor
• literárno-dramatický odbor
• odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
Základným východiskom bol štátny vzdelávací program, z ktorého vychádza aj školský
vzdelávací program školy.
.
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy/ŠZ
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2017:

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2017

ZUŠ, Istrijská 22, 841 07 Bratislava

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci

Prep.
Fyzický počet Prep.počet Fyzický počet počet
34

28

5

5,93

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačný predpoklad, avšak z hľadiska
zachovania kontinuity vo VVP vyučujú niektorí krátkodobo v časti svojho úväzku aj
neaprobované predmety. Tento jav spôsobili odchody niektorých zamestnancov a obtiaže so
získaním kvalifikovanej náhrady, najmä v predmetoch hra na klavíri a hra na gitare.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ:

FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania
ZUŠ, Istrijská 22, 841 07
Bratislava

Adaptačné (uvádzanie do
praxe)
začaté

ukončené

1 pedagóg

1.9.2017

30.6.2018

1 pedagóg

4.12.2017

30.6.2018

1 pedagóg

Vzdelávanie vedúcich
pedagog. Zamest.
začaté

ukončené

6.4.2017 prebieha

Noví žiaci ZUŠ
Údaje o počte nových žiakoch k
15.09.2017

Literárnodramatický

2

3

4

5

35

15

56

8

6

Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ:

Počet
žiakov
spolu
/stlpce 26/

7
2

116

Skupinová forma
vyučovania

Výtvarný

1

Tanečný

ZUŠ

Hudobný
Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

odboroch

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2017
/je len raz započítaný/

Individuálna
forma vyučovania

z toho žiakov v jednotlivých

Počet žiakov
spolu /stĺ. 8+9/

8

9

10

55

59

114

Riaditeľ ZUŠ Mgr. Vladimír Dianiška odovzdal ocenenie Učiteľ roka 2017
pedagogičke Mgr.art. Márii Hanny pri príležitosti osláv Dňa učiteľov dňa 27.3.2018 za
vynikajúcu prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacej činnosti a prípravu žiačky
na spevácke súťaže.
Mimoriadna reprezentácia
PZ ZUŠ (CVČ) na celoštátnych alebo medzinárodných
podujatiach:
*Na celoštátnych a medzinárodných podujatiach a súťažiach v šk. r. 2017/2018
reprezentovali našu školu žiaci a pedagógovia z hudobného a výtvarného odboru. Vynikajúce
výsledky dosiahli žiaci a pedagógovia výtvarného odboru: pedagogička Tatiana Kuzmová
získala diplom za prípravu žiakov na XIX Medzinárodnú výtvarnú súťaž Toruň – Poľsko 2017,
kde získala jej žiačka Adela Polčicová – zvláštnu cenu poroty a žiak Šimon Rajecký diplom za
účasť. Na celoslovenskej súťaži základných umeleckých škôl Maľovaná zuška v Banskej
Bystrici, získala Cenu Ex Aequo: Monika Olejová od pedagogičky Patrície Pálešovej a Cenu
predsedu poroty: Nela Kochová od pedagogičky Tatiany Kuzmovej.
V hudobnom odbore v speváckom oddelení reprezentoval našu ZUŠ Boris Horínek,
od pedagogičky Ľudmily Hudecovej, ktorý získal „Speciální cenu poroty“ na súťaži Hlas
Slezska. 1. ročník Československé pěvecké soutěže mladých talentů. V speváckom oddelení
reprezentovala našu ZUŠ aj Natália Fratričová, pedagogičky Zuzany Hollósiovej, ktorá získala
1. miesto v súťaži Popové hlasy 2018.
Tradične kvalitne reprezentoval školu a mesto aj dychový orchester FOR Bratislava
junior pod vedením Mgr. Vladimíra Dianišku, na celoslovenskej súťaži detských
a mládežníckych dychových hudieb získal 1. miesto v zlatom pásme. Orchester FOR
Bratislava participoval na rôznych kultúrnych podujatiach a koncertoch, dychfestoch
(Piešťany, Hradište), koncertoch pre magistrát hl. mesta: Kytica pozdravov (október 2017),
Bratislavské mestské dni (apríl 2018), Oceňovanie talentovanej mládeže (jún 2018) a i.

Prehľad súťaží a festivalov v šk. roku 2017/2018 - hudobný odbor.

15.11.2017 Prehliadka mladých gitaristov. ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava,
Terézia Kotrbčíková – strieborné pásmo. Pedagóg: Jozef Jánošík

27.4.2018 Krajská postupová súťaž detských a mládežníckych dychových hudieb. MOS
Modra, BSK. FOR Bratislava junior- zlaté pásmo, Pedagóg: Vladimír Dianiška

3.5.2018 Talenty pre Slovensko 2018. 4. Celoslovenská súťaž v hre na viole, violončele
a kontrabase. Dolný Kubín. Agáta Škrabanová, vcl. – bronzové pásmo, II. kat. Pedagóg:
Zuzana Michalíková

9.5.2018 Popové hlasy 2018. Celoslovenská súťaž v speve. ZUŠ, Pribinova 5, Hlohovec.
Natália Fratričová – 1. miesto, Pedagóg: Zuzana Hollósiová

11.-12.5.2018 Malokarpatský slávik 2018. Súťaž spevákov amatérov – populárnej piesne.
MOS Modra. Zúčastnené žiačky: Natália Fratričová, Kristína Neczliová – bez ocenenia.
Pedagóg: Zuzana Hollósiová
25.5.2018 Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch pre ZUŠ. Org.: ZUŠ,
SNP 5, Nové Zámky. Peter Čaniga – strieborné pásmo, ped.: Matej Vavro, Adrián Slatkovský
– bronzové pásmo, Pedagóg: David Krajčí.
1.6.2018 Slovensko spievaj! Bratislava spievaj! Prehliadka detských a mládežníckych zborov
v Bratislave. Detský spevácky zbor ZUŠkárik, Pedagóg: Júlia Pokludová
8.6.2018 Hlas Slezska. 1. ročník Československé pěvecké soutěže mladých talentů.
Boris Horínek – speciální cena poroty. Pedagóg: Ľudmila Hudecová
Výtvarný odbor:
XIX Medzinárodná výtvarná súťaž Toruň – Poľsko 2017. Adela Polčicová – zvláštna cena
poroty. Diplom za účasť Šimon Rajecký. Diplom za prípravu žiakov na súťaž Tatiana Kuzmová
Maľovaná ZUŠKA 2018. XIV. Ročník celoslovenskej prehliadky žiakov výtvarných odborov
ZUŠ. Detský umelecký festival, Banská Bystrica 7.4.2018. Téma: Písmo.
Cena Ex Aequo: Monika Olejová / Pedagóg: Patrícia Pálešová
Cena predsedu poroty: Nela Kochová / Pedagóg: Tatiana Kuzmová
Zlaté pásmo:
I. kat. Zuzana Karasová /Pedagóg: Anna Horváthová
II. kat. Roman Maršálek/ Pedagóg: Tatiana Kuzmová
Ivan Dritomský / Pedagóg: Tatiana Kuzmová
Tomáš Holzmann/ Pedagóg: Tatiana Kuzmová
Jozef Zavarský/ Pedagóg: Anna Horváthová
Lucia Alexandra Jamborová/ Pedagóg: Patrícia Pálešová

III. kat. Radana Walterová/ Anna Horváthová
17.5.2018 Vesmír očami detí. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Alžbeta
Škrabanová – 1. miesto / Pedagóg: Tatiana Kuzmová
8. ročník súťaže Bratislava, moje mesto - 8. 6. 2018 s témou “Príbeh jedného miesta”.
Org.: Mestská knižnica, Bratislava:
Výtvarná časť
2. kategória :
1. miesto: Ondrej Zeman /Pedagóg: Tatiana Kuzmová
2. miesto : Ondrej Taragel / Pedagóg: Tatiana Kuzmová
3. kategória
2. miesto: Lenka Zajíčková / Pedagóg: Tatiana Kuzmová
Aktivity školy
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré
organizovala škola v školskom roku 2017/2018
Názov aktivity školy
14 x Interné koncerty v šk r.
2017/2018. Koncertná sála ZUŠ
(ďalej len KS ZUŠ)
8.11.2017 Portréty.
KS ZUŠ
29.11.2017 Jesenné múzy.
Zichyho palác.
1.12.2017 FOR Bratislava hrá
pre Bratislavu. DK Dúbravka
6.12.2017 Mikulášsky koncert.
KS ZUŠ

Počet
účastníkov
242 žiakov
+ 33 ped.
19 ž.
+ 16 ped.
22 ž.
+ 16 ped.
74 ž.
+ ped.
21 ž.
+ 16 ped.

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos
Prezentácia žiakov a pedagógov
sebarealizácia a motivácia žiakov.

ZUŠ,

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, propagácia súčasnej hudby
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
hudobného odboru ZUŠ, sebarealizácia
a motivácia žiakov
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov

12.12.2017 Vianočný vinš.
Istra Centrum v DNV
20.12.2017 Vianočné dielne
v ZUŠ.

54 ž.
+ 10 ped.
98 ž.
+ 28 ped.

3.2.2018 V. Ples ZUŠ.

36 ž.

DK Záhorská Bystrica

+ 12 ped.

15.2.2018 Violončelový
workshop. KS ZUŠ
20.2.2018 Koncert gitarového
oddelenia ZUŠ.
KS ZUŠ.
28.2.2018 Koncert POP hudby.
KS ZUŠ
21.3.2018 Koncert barokovej
hudby. KS ZUŠ
23.3.2018 A. Christie: Pasca na
myši. T-he Divadlo

8ž

12.-15.4.2018 Umelecké
sústredenie pre žiakov ZUŠ.

ZUŠ,

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov
Verejná prezentácia žiakov dychového
a speváckeho oddelenia a pedagógov ZUŠ.
Sebarealizácia a motivácia žiakov. Hosť

+2ž
22ž +5 ped. Prezentácia
žiakov
a pedagógov
strunového oddelenia ZUŠ, sebarealizácia
a motivácia žiakov.
17 ž.
+ 11 ped.
20 ž.
+ 10 ped.
12ž
+ 3 ped.

Istra Centrum
23.-25.3.2018 Dni divadla –
Hriňová.

Prezentácia žiakov a pedagógov
sebarealizácia a motivácia žiakov.

4 ž.
+1 ped.

Prezentácia žiakov a pedagógov
sebarealizácia a motivácia žiakov.

ZUŠ,

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov.
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
literárno-dramatického oddelenia ZUŠ,
sebarealizácia a motivácia žiakov.
Sústredenie žiakov Literárno-dramatického
odboru ZUŠ.

33ž + 6 ped. Sústredenie žiakov hudobného odboru
ZUŠ.

Chata Fugelka. Dubová
16.4.2018 Gitarový workshop
KS ZUŠ
18.4.2018 Koncert dychového
oddelenia ZUŠ.
KS ZUŠ

26 ž.
+ 4 ped.
23 ž.
+ 11 ped.

Prezentácia žiakov strunového oddelenia
ZUŠ spojená s prednáškou.
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
dychového oddelenia ZUŠ, sebarealizácia
a motivácia žiakov.

2. -3.5.2018 Výchovné koncerty
pre žiakov ZŠ a MŠ v DNV. ZUŠ
10.5.2018 Koncert sláčikového
oddelenia ZUŠ.

38 ž.
+ 19 ped.
23 ž.
+ 9 ped.

KS ZUŠ
11.5.2017 Deň otvorených dverí
v ZUŠ.
15.5.2018 Koncert ku Dňu
rodiny. Istra Centrum
16.5.2018 Absolventský
koncert.

150 ž.
+ 36 zamest.
46 ž.
+ 6 ped.
13 ž.
+ 14 ped.

Prezentácia žiakov a pedagógov
sebarealizácia a motivácia žiakov.

ZUŠ,

Prezentácia
žiakov
a pedagógov
sláčikového oddelenia ZUŠ, sebarealizácia
a motivácia žiakov.
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov.
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
HO, TO a LDO ZUŠ, sebarealizácia
a motivácia žiakov.
Prezentácia žiakov a pedagógov
sebarealizácia a motivácia žiakov.

ZUŠ,

Zichyho palác
18.5.2018 R. Cooney: Všetko
najlepšie.

5ž
+ 2 ped.

Prezentácia absolventov literárno-dram.
odboru ZUŠ.

Istra Centrum
28.5.2018 Vernisáž výstavy
prác žiakov VO ZUŠ.

8 ž.
+ 5 ped.

MKCHS v DNV
28.5.-13.6.2018 Výstava prác
žiakov VO ZUŠ. Múzeum
kultúry Chorvátov na Slovensku
v DNV
30.5.2017 Absolventský
koncert. Samuela Čoreja.

Žiaci VO
+ 11 ped.

2 ž.
+ 17 ped.

MCHKS
7.6.2018 Ozveny storočia.
Koncert učiteľov.

3ž
+ 26 ped.

Hudobný program v rámci podujatia.
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
HO ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
VO ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov.

Polorecitál absolventa S. Čoreja – husle.
Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ,
sebarealizácia a motivácia žiakov.
Verejná prezentácia pedagógov ZUŠ pri
príležitosti 100. výr. založenia ČSR.

MKCHS v DNV
19.6.2018 Päť za jednu.
Istra Centrum

5 ž. + 2 ped. Premiéra
divadelnej
hry
v podaní
absolventov Literárno - dramatického
odboru v ZUŠ.

22.6.2018 A. Christie: Pasca na
myši. T-he Divadlo

12ž
+ 3 ped.

Istra Centrum
25.6.2018 Ahoj prázdniny!
DK Dúbravka
27.6.2018 Odovzdávanie
absolventských vysvedčení
a ocenení žiakom ZUŠ.

75 ž.
+ 23 ped.
10 ž.

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
literárno-dramatického oddelenia ZUŠ,
sebarealizácia a motivácia žiakov.
Záverečné vystúpenie žiakov a pedagógov
tanečného odboru a hudobného odboru
ZUŠ.
Hudobný program v rámci podujatia.

+ 8 ped.

Areál ZUŠ

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
(aktivity, počet účastníkov, pedagógov a vyhodnotenie cieľa napr. umiestnenie žiakov na
súťaži)
Názov aktivity
15.9.2017 Sv. omša vo
Waitovom lome. Farnosť
v Devínskej Novej Vsi.

Počet
účastníkov
18 ž.
+ 4 ped.

28.9.2017 Flautový seminár.
Nitra
7.-8.10.2017 Talenty pod
Poľanou. Detva

2 ped.
18 ž.
+ 5 ped.
20 ž.

Org. Bratislava, hl. mesto SR

+ 8 ped.

Org. Klub dôchodcov v Dev.
Novej Vsi

Dychový
orchester FOR Bratislava.
Pedagóg: Vladimír Dianiška. Verejná
prezentácia dych. orchestra FOR BA junior
a pedagógov ZUŠ
pedagógov ZUŠ.

12.10.2017 Kytica pozdravov.

25.10.2017 Koncert pre
seniorov.

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie
žiakov

8 ž.
+ 4 ped.

Dychový
orchester FOR
Pedagóg: Vladimír Dianiška

Bratislava.

Kultúrny program pri oceňovaní seniorov
primátorom hl. mesta. Verejná prezentácia
žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia
a motivácia žiakov
Kultúrny program
v rámci podujatia.
Verejná prezentácia žiakov hudobného
odboru a pedagógov ZUŠ.

26.-27.10.2017 Festival ZUŠ E.
Suchoňa. Pezinok
2.11.2017 Leaders of today
curating the future.

1ž.+2 ped.

Adam Pokluda – tuba /Ped.: Ľ. Horák.
Súťažná prehliadka laureátov celosl. súťaží.
Reprezentácia dychového odd. ZUŠ.

1ž

Spevácky program v rámci podujatia.
Verejná prezentácia žiaka hudobného
odboru a pedagógov ZUŠ.

+2 ped.

Org. Veľvyslanectvo GB v
Bratislave
9.11.2017 Fotofórum. MCHKS.

2 ped.

Spevácky program v rámci podujatia.
Verejná
prezentácia
pedagógov
hudobného odboru ZUŠ.

1 ž.

Reprezentácia žiačky Terézie Kotrbčíkovej
na súťaži, kde získala strieborné pásmo vo
svojej kategórii. Pedagóg: Jozef Jánošík.

Org. Istra Centrum a MCHKS

15.11.2017 Súťaž: Prehliadka
mladých gitaristov.
Org.: ZUŠ E. Suchoňa,
Bratislava

+ 1 ped.

22.11.2017 Pocta sv. Cecílii.

59 ž.

Org.Farnosť v Dev. Novej Vsi

+ 16 ped.

4.12.2017 Drotári.
Vernisáž výstavy v MCHKS.
14.12.2017 Unikátne Vianoce.
Org.: Magistrát hl. mesta SR
Bratislavy
15.12.2017 Koncert jubilantom.
Org.: Mestská časť DNV
8.2.2018 Karneval.
Org. Istra Centrum a ZUŠ
25.2.2017 Chorvátsky bál.
Istra Centrum
Org. Spolok Chorvátov v DNV

2 ž.
+ 2 ped.

Sv. omša s hudobnými vstupmi žiakov
a pedagógov ZUŠ. Verejná prezentácia.
Kultúrny program
vrámci podujatia.
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov

45ž +9 ped. Kultúrny program
v rámci podujatia.
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov
32 ž +
12 ped.
43 ž.
+18 ped.

Kultúrny program
v rámci podujatia.
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov

9 ž + 5 ped. Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra
FOR Bratislava a pedagógov ZUŠ.

7.4.2018. Maľovaná ZUŠKA.
XIV. Ročník celoslovenskej
prehliadky žiakov výtvarných
odborov ZUŠ. Detský umelecký
festival, Banská Bystrica Téma:
Písmo.

9 ž.
+ 3 ped.

Cena Ex Aequo: Monika Olejová, Pedagóg:
Patrícia Pálešová
Cena predsedu poroty: Nela Kochová,
Pedagóg: Tatiana Kuzmová
Zlaté pásmo: 7 ž. (viď Prehľad súťaží...)

21.4.2018 Bratislavské mestské
dni. Koncert v Primaciálnom
paláci a na Hlavnom námestí
v Bratislave. Stánok.

108 ž.
+ 22 ped.

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov

Org. Magistrát hl. mesta SR
Bratislavy
27.4.2018 Krajská postupová
súťaž
detských
a mládežníckych
dychových
hudieb. DK Dúbravka

5 ped.

Dychový orchester FOR Bratislava juniorzlaté pásmo, Pedagóg: Vladimír Dianiška
Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov

Org.: MOS Modra, BSK.

30.4.2018 Stavanie mája.
Org. MÚ MČ Dev. Nová Ves
3.5.2018 Talenty pre Slovensko
2018. 4. Celoslovenská súťaž
v hre na viole, violončele
a kontrabase. Dolný Kubín.

9.5.2018 Popové hlasy 2018.
Celoslovenská súťaž v speve.
Org.: ZUŠ, Pribinova 5,
Hlohovec.

16 ž.
+2 ped.
1 ž.

Kultúrny program v rámci podujatia.
Verejná prezentácia žiakov dych. oddelenia
a pedagógov ZUŠ.
Ocenenie:

+ 2 ped.

Agáta Škrabanová, vcl. – bronzové pásmo,
II. kat. Pedagóg: Zuzana Michalíková

2ž

Natália Fratričová – 1. miesto, Pedagóg:
Zuzana Hollósiová

+ 1 ped.

Zúčastnená
ocenenia

Kristína Neczliová – bez

11.-12.5.2018 Malokarpatský
slávik 2018. Súťaž spevákov
amatérov – populárnej piesne.
Org: MOS Modra.

16.5.2018 Mytológia hudby.
Org.: Slov. Rozhlas
17.5./2018: Vesmír očami detí.
Celoslovenská výtvarná súťaž.
Org.: Slovenská ústredná
hvezdáreň v Hurbanove.

20.5.2018 Festival slov. nár.
piesne. Org. Matica Slovenská v
DNV
25.5.2018
Celoslovenská
súťažná prehliadka v hre na
bicích nástrojoch pre ZUŠ.
Org.: ZUŠ, SNP 5, Nové Zámky.

1.6.2018 Bratislava spievaj!
Slovensko spievaj! Prehliadka
detských zborov v Bratislave.
Slov. rozhlas.

2 ž.
+ 1 ped.

Pedagóg: Zuzana Hollósiová

2ž
+ 2 ped.
17 ž.
+ 3 ped.

4 ž.
+ 2 ped.
2 ž.
+ 1 ped

17 ž.
+ 2 ped.

Org. Únia speváckych zborov
Slovenska
2.6.2018 MDD.
Org. Istra Centrum a neziskové
organizácie v DNV

Zúčastnené žiačky: Natália Fratričová,
Kristína Neczliová – bez ocenenia.

8 ž.
+3 ped.

Verejná prezentácia žiakov literárno-dram.
odboru ZUŠ.
Alžbeta Škrabanová – 1. miesto / Pedagóg:
Tatiana Kuzmová

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov.
Peter Čaniga – strieborné pásmo, ped.:
Matej Vavro, Adrián Slatkovský – bronzové
pásmo, Pedagóg: David Krajčí.

Verejná prezentácia žiakov speváckeho
zboru
ZUŠkárik
a pedagógov
ZUŠ,
sebarealizácia a motivácia žiakov, zvýšenie
kvality
spev.
zboru,
popularizácia
zborového spevu.

Program
v rámci podujatia. Verejná
prezentácia žiakov TO a pedagógov ZUŠ.

8. 6. 2018 8. ročník súťaže
Bratislava, moje mesto - s
témou “Príbeh jedného
miesta”. Org.: Mestská
knižnica, Bratislava.

3ž

Výtvarná časť

+1 ped.

2. kategória :
1. miesto: Ondrej Zeman
2. miesto: Ondrej Taragel, Lenka Zajíčková
/Pedagóg: Tatiana Kuzmová

8.6.2018 Stretnutie primátora
s talentovanou mládežou hl.
mesta SR Bratislavy.

16 ž. +
6 ped.

Hudobný program a konferans vrámci
podujatia. Verejná prezentácia žiakov HO
a pedagógov ZUŠ.

Org. Magistrát hl. mesta Ba
8.6.2018 Hlas Slezska.

1ž

Boris Horínek – speciální cena poroty.
Pedagóg: Ľudmila Hudecová

25 ž.

Verejná prezentácia súboru FOR Bratislava,
sebarealizácia a motivácia žiakov.

1. ročník Československé
pěvecké soutěže mladých
talentů.
Krnov, ČR.
10.6.2018 Juniáles. Deň
farnosti.

+ 9 ped.

Org. ZUŠ, Farnosť v DNV,
12.6.2018 Program literárnodram. odboru pre DS Senecio.

8ž
+ 1 ped.

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

Org.: DS Senecio, DNV
14.6.2018 Slávnostná rozlúčka
žiakov MŠ v Karlovej Vsi.

15 ž. + 3
ped.

Pedagóg: Vladimír Dianiška

Org.: MŠ Majerníkova,
Bratislava
29.6.2018 Dychfest. Piešťany
Org. ZDHS
30.6.2018 Dychfest.Partizánske
Org. ZDHS

Program
vrámci podujatia. Verejná
prezentácia súboru FOR Bratislava junior.

18 ž.
+ 6 ped.
18 ž.
+ 6 ped.

Program
v rámci podujatia. Verejná
prezentácia súboru FOR Bratislava.
Program
v rámci podujatia. Verejná
prezentácia súboru FOR Bratislava.

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy

Vyzývateľ na
predkladanie projektu,
resp. vlastný projekt
školy/CVČ

Názov projektu

Umelci z Istrijskej,
Umelecké sústredenie
Istrijská 22,
pre žiakov ZUŠ.
Dotácia z MČ Bratislava Chata Fugeľka, Dubová
Devínska Nová Ves,

Cieľ projektu a cieľová skupina

Termín
začatia
realizácie a
ukončenia
realizácie

Príprava žiakov dych. oddelenia 12.4.a speváckeho zboru ZUŠkárik na 15.4.2018
súťaže a festivaly

Umelci z Istrijskej,
Istrijská 22,
ARS Bratislavensis

Studňa lásky – príprava, Prezentácia žiakov a pedagógov 1.4.2018naštudovanie
všetkých odborov ZUŠ
31.12.2018
a nacvičovanie muzikálu

Združenie dychových
hudieb Slovenska
(ZDHS)

Dychfest ZDHS
(Piešťany – Partizánske)

Združenie dychových
hudieb Slovenska
(ZDHS)

Tvorivé dielne Združenia Nadobúdanie
interpretačných 18.08.dychových hudieb
zručností,
25.08.2018
Slovenska
získavanie orchestrálnej praxe
Rekreačné zariadenie
Relax Tesáre, okr.
Topoľčany

–
Účinkovanie na celoslovenskom 29.06.
01.07.
2018
festivale
dychových
hudieb
s medzinárodnou účasťou

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
Na škole nebola inšpekcia.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ
Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2017,
predloženého na rokovanie MsZ dňa 29.06.2017 a schváleného na pokračujúcom
zastupiteľstve dňa 27.09.2017 schváleného uznesením č. 902/2017 a poverenia na výkon
kontroly č. 14/2017 zo dňa 29.09.2017 bola vykonaná zamestnancami útvaru mestského
kontrolóra v čase 29.09. – 13.10.2017 kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou č. 4/2013 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Všetky opatrenia boli
splnené.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Počas školského roka sa podarilo:
• vybaviť klimatizačnými jednotkami 5 miestností v škole

• vymaľovať kancelárie
• zvukovo odizolovať 2 učebne
Rekonštrukcia budovy ku koncu augusta 2018 bola v štádiu prebiehajúceho verejného
obstarávania.
Až do ukončenia rekonštrukcie podkrovia sme z hľadiska priestorov kapacitne
poddimenzovaní. Tento stav sa podpísal aj pod skutočnosť, že ešte stále nemôžeme prijať
viac žiakov. Nedokončenie podkrovia spôsobuje v časti budovy aj veľké úniky tepla, nakoľko
strop nad učebňami nie je dostatočne izolovaný. Vykurovací systém je zastaralý, vyžaduje si
investície, rovnako aj osvetlenie v interiéroch bude nutné postupne vymieňať.
Vlastníkom budovy je Bratislava, hlavné mesto SR, zriaďovateľ školy. Budova je využitá,
z hľadiska použiteľných kapacít na 100%. V prípade jej dostavby a rekonštrukcie všetkých jej
traktov by bolo možné redukovať vyučovanie na elokovaných pracoviskách. Rekonštrukcia
by mohla byť nápomocná k ďalšiemu skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti. Bolo by
možné vytvoriť kvalitnejšie odborné učebne pre všetky odbory v ZUŠ.
V súčasnosti predpokladáme, že rozbehnuté procesy ohľadne rekonštrukcie podkrovia budú
do decembra 2018 minulosťou.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy/ŠZ v roku
2017/18
-

Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 651 465,- €
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné: 56 000,- €
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške: 5 760 ,- €, použité: 5 760 ,- €

IX. Ciele, ktoré si škola/ŠZ určila v koncepcii rozvoja školy/ŠZ na školský rok 2017/2018
a vyhodnotenie jeho plnenia.
Personálna oblasť
V personálnej oblasti bol stav pedagogických zamestnancov, vrátane elokovaných
pracovísk, s prihliadnutím na počet žiakov a priestorové možnosti školy kapacitne
nepostačujúci. Situáciu skomplikovali aj neočakávané odchody učiteľov počas letných
prázdnin a v prvom polroku školského roka, najmä v predmete hra na klavíri. Tu odišli 3
učitelia. Vyzerá to, že bude čoraz ťažšie motivovať mladých ľudí, aby nastúpili do VVP,
vzhľadom k nízkym platom. Personálna oblasť sa do budúcna stáva nevyspytateľnou, a to
najmä pre školy vzdialené od centra mesta, ako napr. ZUŠ Istrijská 22.
Výchovno-vzdelávací proces (VVP)
Aktualizácia školského vzdelávacieho programu sa deje postupne. Neplánujeme ho
rozširovať, nakoľko jeho základ, štátny vzdelávací program je dostatočne obsiahly.
(Pracujeme na postupnom zúžení školského vzdelávacieho programu na minimum
a postupovať len v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
K skvalitneniu VVP prispeli aj nové hudobné nástroje, zaobstarané z kapitálových
výdavkov (klavírne krídlo, tuba a barytónsaxofón).

V rámci medzinárodnej spolupráce sa ZUŠ partnersky a aj účasťou svojich žiakov
podieľala na medzinárodnom podujatí Dychfest Združenia dychových hudieb Slovenska 29.
jún 2018 – Piešťany, spoluúčasť – dychový orchester ZUŠ Uničov ČR, detský dychový
orchester Budafoki Fúvósegylet z Budapešti. Financované: Združenie dychových hudieb
Slovenska, rozpočet ZUŠ, OZ EMANUEL, Fond na podporu umenia, SOZA.
Na celoslovenskej úrovni projekt pokračoval s účasťou našich školských dychových
orchestrov aj 30.06.- 01.07. 2018 v Partizánskom.

Interiér a exteriér budovy školy
Táto téma bola rozpracovaná v úvode a v kapitole priestorové a materiálno-technické
zabezpečenie VVP. Menej závažné opravy riešime s oddelením správy nehnuteľností.
Rekonštrukcie podkrovia by mala byť ukončená do konca roka 2018. Zostáva výmena
zostávajúcich starých okien v časti budovy za plastové okná. Ohľadom exteriéru, jeho údržby,
spolupracujeme s MČ BA DNV a ňou zriadenými subjektmi.

X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2017/2018,
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2017/2018

*O výsledkoch píšem na mieste označenom *.

Z hľadiska priestorov sa nám podarilo v niektorých minimalizovať presluchy z iných
miestností inštalovaním zvukovo izolačných materiálov.
Na VVP vplýva priestorová „napätosť“, zatekanie do niektorých priestorov školy. Tú
by pomohlo odstrániť dokončenie podkrovia. Tiež v mesiacoch máj-september pri vyšších
horúčavách je na hrane únosnosti pracovať v školských priestoroch. Preto sme už učebne
a kancelárie, vybavili klimatizačnými jednotkami a v tomto procese budeme pokračovať aj
naďalej. V zimných mesiacoch nedokáže súčasné kúrenie dostatočne vyhriať miestnosti na 1.
poschodí, nakoľko strecha nie je dostatočne odizolovaná a preniká do nich chlad.

SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY

rozvoj
orchestrálnej
a súborovej hry

muzikalita žiakov HO

kvalitné pedagogické zloženie

SLABÉ STRÁNKY





nedostavané podkrovie
priestorové vybavenie
byrokracia
nedostatok učiteľov gitary,


víťazi súťaží

orientácia
grantových schémach

klavíra

a korepetítorov

v niektorých

PRÍLEŽITOSTI

vytváranie
súborov
(hudobných, tanečných, divadelných)

vytváranie
multižánrových
projektov
⚫
špičkový multižánrový dychový
orchester

nahrávacie audio štúdio

RIZIKÁ
◼
pôsobenie na hrane kapacít
budovy

odchod pedagógov do škôl,
kde majú lepšie priestorové
vybavenie

nedostatok pedagógov
❑
mladé kolegyne – odchody
na rodičovskú dovolenku

odchod žiakov – rovnaký
dôvod ako u pedagógov
⬧ riziká havárií, ktoré môžu negatívne
ovplyvniť VVP

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. 1 žiak /ped. Z. Hollósiová, bol prijatý na základe talentových skúšok na Strednú odborná
škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava
2. 1 žiak /ped. J. Jánošík, bol na základe talentových skúšok prijatý na Cirkevné
Konzervatórium v Bratislave.

XI. Ďalšie informácie o škole

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Priestory školy spĺňajú predpísané hygienické normy. Problematické sú „presluchy“ medzi
niektorými susediacimi učebňami. Tento problém sme už z vlastných prostriedkov aspoň
čiastočne eliminovali v niektorých miestnostiach. Skutočným riešením by bolo dokončenie
podkrovia s následným prenesením časti vyučovania do nových priestorov.

Odborné učebne sú patrične vybavené a zariadené, či z hľadiska interiéru, ako aj z hľadiska
učebných pomôcok (napr. hudobná náuka, divadelná miestnosť – zdieľaná aj odborom
multimediálnej a audiovizuálnej tvorby, koncertná sála, učebne pre HO, VO, TO).

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.
2.2. Spolupráca s právnickými
združeniami, nadáciami.

osobami

(neziskovými

organizáciami,

občianskymi

Škola má veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou s vyššie spomenutým Rodičovským
združením - OZ Umelci z Istrijskej, s OZ EMANUEL, so Združením dychových hudieb
Slovenska ale spolupracuje aj s ďalšími organizáciami čí inštitúciami. Napr. s Farským
úradom v MČ BA DNV, so základnými školami v DNV 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.
Dobrá spolupráca je aj s niektorými mestami a obcami v SR a ich kultúrnymi zariadeniami
(Brezno, Sabinov, Detva, MČ BA Staré Mesto, Petržalka, Vajnory a iné).
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom

Škola má veľmi dobrú spoluprácu so zriaďovateľom – hlavným mestom Bratislavou, o čom
svedčia rôzne spoločné projekty, (Bratislavské mestské dni, oceňovanie seniorov v rámci
akcie Kytica pozdravov poskytnutie priestorov na výstavy pre výtvarníkov a iné. Taktiež je
vysoká úroveň spolupráce s bratislavskými mestskými ZUŠ.
Tento druh spolupráce je pre nás samozrejmosťou.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Františka Oswalda, Daliborovo nám., 2,
Bratislava
I. Základné informácie o škole
a) Identifikačné údaje
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie č.1,
Bratislava

Názov školy: Základná umelecká škola Františka Oswalda
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 01.06.2016.
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie:
Mgr. Anna Šestáková – pedagogická zástupkyňa pre individuálne vyučovanie;
Mgr. art. Diana Višacká – pedagogická zástupkyňa pre kolektívne vyučovanie.

c) Údaje o rade školy:
Členovia rady školy:
Eliška Bakošová – delegovaná za nepedagogických zamestnancov;
Ing. Bohumil Babál – delegovaný za rodičov;
Mgr. Jakub Bednárik – delegovaný za hlavné mesto;
Anna Belohorcová – delegovaná za rodičov;
JUDr. Peter Dolník – podpredseda, delegovaný za rodičov;
PhDr. Ľudmila Farkašovská – delegovaná za hlavné mesto;
Marian Greksa – delegovaný za hlavné mesto;
Mgr.art. Jana Martinčeková – delegovaná za hlavné mesto;
Mgr.art. Eliška Orem Macháčková –predsedkyňa, delegovaná za pedagogických
zamestnancov;
10. Jarmila Škorupová – delegovaná za rodičov;
11. Mgr. Miloš Tomašovič, PhD. - delegovaný za pedagogických zamestnancov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zasadnutia Rady školy a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
September:
25.09.2017 - per rollam zo dňa 25.09.2017 prerokované:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám.2, Bratislava

za školský rok 2016/2017.
Školský vzdelávací program ISCED 1B, ISCED 2B, 1. ročník, 2.ročník II.
stupňa štúdia pre dospelých..
Prerokovanie dokumentácie o projekte „PROJEKT PDN 123“ .
Odpoveď/stanovisko Rady školy pre investora:

Rada školy pri Základnej umeleckej škole Františka Oswalda, Daliborovo nám.2. 851 01
Bratislava, vyjadrila stanovisko k investičnému zámeru „PROJEKT PDN 123“ ( ZUŠ,
Námestie, Polyfunkčný objekt) pre pána Igora Zorada zastupujúceho ABZ finance s.r.o.,
Daliborovo nám.3, 851 01 Bratislava:

V súvislosti s investičným zámerom „PROJEKT PDN 123“ Bratislava –Petržalka, Daliborovo
námestie Vám oznamujeme že po prerokovaní materiálu „PROJEKT PDN 123“ v Rade školy
súhlasíme
s predloženým materiálom zadávateľa ABZ finance s.r.o. Daliborovo nám.3 , 851 01
Bratislava, spracovanej spoločnosťou OBERMEYER HELIKA s.r.o., Dúbravská cesta 2,
Bratislava za predpokladu že:
1) Výmena pozemkov a majetkové vzťahy budú vyriešené s Magistrátom hl. mesta SR
Bratislavy.
2) Budova ZUŠ Františka Oswalda, vyprojektovaná v súlade s materiálom Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Základné a odporúčané
materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
v základnej umeleckej škole“ bude postavená ako prvá, z dôvodu kontinuálneho
zabezpečenia vyučovania a presťahovania zariadenia pôvodnej ZUŠ do novej
budovy.
3) Nová budova ZUŠ Františka Oswalda bude mať 4 nadzemné podlažia so zastavanou
plochou 520 m2, podľa Dokumentácie pre územné rozhodnutie.
4) Areál ZUŠ Františka Oswalda bude z bezpečnostných dôvodov oplotený.
5) Pre potreby ZUŠ Františka Oswalda bude vybudovaných 6 parkovacích miest. Prístupová
komunikácia a parkovacie miesta prináležiace ZUŠ Františka Oswalda budú využívané
iba zamestnancami, t.j. že vzhľadom na polohu a lokálny charakter ZUŠ Františka
Oswalda bude preferovaná pešia návštevnosť objektu.
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy
Umelecká rada
13.09.2017 - Prerokovanie a schválenie Tematického plánu umeleckej rady na školský rok
2017/2018.
Plánované projekty HO, TO, LDO a verejné výstavy žiakov VO.
Plány práce predmetových komisií.

24.01.2018 - Hodnotenie práce predmetových komisií v prvom polroku školského roka
2017/2018.
Materiálno-technické zabezpečenie umeleckých odborov.
20.06.2018 – Hodnotenie práce predmetových komisií v druhom polroku školského roka
2017/2018.
Školský vzdelávací program – 3. ročník II. stupňa základného štúdia a štúdia
pre dospelých v HO, TO, LDO; 2.ročník II. stupňa vo VO.

Pedagogická rada a pracovné porady
24.08.2017 - Prerokovanie a schválenie Plánu práce na školský rok 2017/2018.
Školský vzdelávací program ISCED 1B, ISCED 2B, 1. roč. II. stupňa a štúdia
pre dospelých VO, 2.roč. II. stupňa a štúdia pre dospelých HO, TO, LDO.
VZN hl. mesta SR Bratislavy č.5/2016 z 30. júna 2016 o určení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.
25.08.2017 – Vnútorný poriadok školy.
Zadelenie žiakov a aktualizácia zoznamov žiakov v acs agende.
06.09.2017 – Pokyny k štatistickému zisťovaniu.
Čestné prehlásenia žiakov k zberu údajov.
Rozvrhy hodín.
Učebné plány na 1.polrok školského roka 2017/2018.
13.09.2017 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám.2, Bratislava
za školský rok 2016/2017.
Vzdelávacie poukazy.
20.09.2017 - Štruktúra kariérových pozícií pedagogických zamestnancov v šk. roku
2017/2018.
Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/2018.
Príprava projektov: New music for Kids,
Galakoncert talentovaných žiakov ZUŠ Bratislavy s R. Rikkonom.
11.10.2017 - Rozpis pracovného času PZ platný v 1. polroku šk. roka 2017/2018.
15.11.2017 - Štvrťročná klasifikácia žiakov a rozbor výchovno-vzdelávacej činnosti.
Príprava Galakoncertu talentovaných žiakov ZUŠ Bratislavy s R.Rikkonom.

07.12.2017 - Príprava vianočných podujatí:
Vianočné trhy v Petržalke;
Vianočný unikát;
Vianočný koncert v Dome Rafael;
Vianočný koncert;
Skúšky kontrahujúcich žiakov.
24.01.2018 - Polročná klasifikácia žiakov, rozbor výchovno-vyučovacích výsledkov za
1.polrok školského roka 2017/2018.
Informácie o žiakoch, ktorí prerušili alebo predčasne ukončili štúdium.
Zadelenie žiakov PŠ na hlavný predmet.
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie zameranej na kontrolu materiálnotechnického zabezpečenia vyučovania v jednotlivých odboroch.
Študijné plány žiakov na druhý polrok školského roka 2017/2018.
14.02.2018 - Plán dovoleniek na kalendárny rok 2018.
Prerokovanie Štruktúry kariérových pozícií v šk. roku 2017/2018.
Prerokovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania v šk. roku 2017/2018.
14 .03. 2018 - Príprava Jarného koncertu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave.
Rozpis pracovného času PZ v 2. polroku šk.roka 2017/2018.
Príprava projektu „Bratislavské mestské dni“.
Príprava veľkonočného koncertu pre Dom sociálnych služieb Rafael.
11.04.2018 - Klasifikácia žiakov a rozbor výchovno-vyučovacích výsledkov za 3.štvrťrok
školského roka 2017/2018.
Príprava Jarného koncertu pre seniorov, ktoré organizuje hlavné mesto SR
Bratislava.
Príprava prijímacích skúšok.
14.05.2018 - Príprava absolventských skúšok ISCED 1B, ISCED 2B, II. stupeň, ŠPD.
Príprava skúšok žiakov prípravných ročníkov.
Príprava ďalších projektov:
7.soirée mladých bratislavských organistov;
3.muzikologická konferencia;
Tanečné matiné;

Absolventské koncerty;
ZUŠ Fest.
20.06.2018 – Záverečná klasifikácia žiakov, rozbor výchovno-vyučovacích výsledkov za 4.
štvrťrok 2017/2018.
Prerokovanie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy Františka
na roky 2019-2022.

Oswalda

II. Údaje o žiakoch školy
a)
Údaje o počte žiakov, odboroch podľa výkazu o počte žiakov k 15.09.2017:
Spolu: 683 žiakov
Hudobný odbor: 456žiakov
Výtvarný odbor: 149 žiakov
Tanečný odbor: 48 žiakov
Literárno-dramatický odbor: 30 žiakov

Žiaci ZUŠ
Údaje o počte žiakov k 30.06.2018

50

153

30

Počet žiakov spolu
/stlpce 2-6/

5

6

7

450

0

683

Skupinová forma
vyučovania

4

Audiovizuálnej
a multimediálnej
tvorby

3

Literárnodramatický

2

Hudobný

1

Výtvarný

ZUŠ

Tanečný

odboroch

Individuálna forma
vyučovania

Údaje o počte žiakov
k 30.06.2018 /žiak je len raz
započítaný/

z toho žiakov v jednotlivých

Počet
žiakov
spolu
/stĺ. 8+9/

8

9

10

388

198

586

Absolventi ZUŠ
Údaje o počte absolventov k 30.06.2018
ZUŠ

z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Počet žiakov spolu
/stlpce 2-6/

Údaje o počte absolventov
k 30.06.2018 absolvent je
len raz započítaný/

2

21

0

6

74

Skupinová forma
vyučovania

5

Individuálna forma
vyučovania

Audiovizuálnej
a multimediálnej
tvorby

4

Hudobný

Výtvarný
3

Literárnodramatický

Tanečný
2

1

Počet
žiakov
spolu
/stĺ. 8+9/

8

9

10

7

0

97

74

23

97

Noví žiaci ZUŠ
Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2018
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b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 30.06.2018:

Hudobný odbor:
Spolu navštevovalo: 450 žiakov.
V prípravnom ročníku potvrdenie o absolvovaní štúdia získalo 22 žiakov.
V hudobnom odbore bolo klasifikovaných 421 žiakov.
Z toho: prospelo s vyznamenaním: 382 žiakov.
prospelo: 39 žiakov.
Neklasifikovaní: 7 žiakov.

Tanečný odbor:
Spolu navštevovalo: 50 žiakov.
V prípravnom ročníku potvrdenie o absolvovaní štúdia získalo 16 žiakov.

120

217

V tanečnom odbore bolo klasifikovaných 34žiakov.
Z toho: prospelo s vyznamenaním: 34 žiakov.
prospelo: 0 žiakov.
Neklasifikovaní: 0 žiakov.

Výtvarný odbor:
Spolu navštevovalo: 153 žiakov.
V prípravnom ročníku potvrdenie o absolvovaní štúdia získalo 5 žiakov.
Vo výtvarnom odbore bolo klasifikovaných 145 žiakov.
Z toho: prospelo s vyznamenaním: 145 žiakov.
prospelo: 0 žiakov.
Neklasifikovaní: 3žiaci.

Literárno-dramatický odbor:
Spolu navštevovalo: 30 žiakov.
V prípravnom ročníku potvrdenie o absolvovaní štúdia získalo 6 žiakov.
V literárno-dramatickom odbore bolo klasifikovaných 23 žiakov.
Z toho: prospelo s vyznamenaním: 22 žiakov
prospelo : 1 žiak
Neklasifikovaní: 1 žiak.

Záverečné skúšky:
Hudobný odbor:
V školskom roku 2017/2018 absolvovalo v HO 74 žiakov.
Záverečné skúšky ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie v hlavnom predmete sa
uskutočnili dňa 28.05.2018.
S úspechom absolvovalo 36 žiakov.
(Záverečné skúšky ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie v predmete Hudobná náuka sa
uskutočnili dňa 15.05.2018.
S úspechom absolvovalo 26 žiakov.)
Záverečné skúšky ISCED 2B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie v hlavnom predmete
sa uskutočnili 28.05.2018.

S úspechom absolvovalo 21 žiakov.
Záverečné skúšky ISCED 2B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie v predmete Hudobná
náuka sa uskutočnili dňa 23.05.2018
S úspechom absolvovalo 16 žiakov.
Záverečné skúšky absolventov II. stupňa základného štúdia sa uskutočnili dňa 29.05.2018.
S úspechom absolvovalo 9 žiakov.
Záverečné skúšky absolventov Štúdia pre dospelých sa uskutočnili 29.05.2018.
S úspechom absolvovalo 8 žiakov.

Výtvarný odbor:
V školskom roku 2017/2018 absolvovalo vo VO 21 žiakov.
Inštalácia záverečných prác žiakov VO bola uskutočnená dňa 06.06.2018.
ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie s úspechom absolvovalo 13 žiakov.
ISCED 2B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie s úspechom absolvovalo 5 žiakov.
II. stupeň základného štúdia úspešne ukončili 3 žiaci.

Tanečný odbor:
V školskom roku 2017/2018 absolvovalo v TO 2 žiaci.
Záverečné skúšky ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie sa uskutočnili dňa 05.06.2018.
S úspechom absolvovalo 0 žiakov.
Záverečné skúšky ISCED 2B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie sa uskutočnili dňa
05.06.2018.
S úspechom absolvovali 2 žiačky.
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v ZUŠ
v školskom roku 2017/2018
V školskom roku 2017/2018 škola neotvorila žiadny nový študijný odbor.
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy k 15.09.2017
ZUŠ

Pedagogickí zamestnanci
Fyzický počet
42

Prep. počet
39,9

Nepedagogickí zamestnanci
Fyzický počet
5+2

Prep. počet
5

dodávateľsky

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 15.09.2017:
V školskom roku 2017/2018 pôsobilo v ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
v Bratislave 42 pedagogických zamestnancov, 5 nepedagogických zamestnancov, 2
zamestnankyne vykonávali činnosti dodávateľsky. 1 pedagogická zamestnankyňa
pokračovala v čerpaní rodičovskej dovolenky. Počas školského roka odišli na MD 2
pedagogické zamestnankyne.

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Všetci pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v školskom roku 2017/2018 v Základnej
umeleckej škole Františka Oswalda, Daliborovo nám.2 v Bratislave boli 100% kvalifikovaní
a spĺňali podmienky pre výkon pedagogickej činnosti.
Niekoľko PZ si zvyšovalo alebo rozširovalo vzdelanie na vysokých školách
a konzervatóriách:
PaedDr. Mgr.art. Silvia Adamová: Pedagogická fakulta UK, katedra hudobnej výchovy –
doktorandské štúdium – pokračuje.
Mgr.art. Lucia Berešová: Súkromné konzervatórium, Nitra – spev –pokračuje.
Mgr.art. Mgr. Adam Brutovský, PhD.: Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava – doktorandské
štúdium – ukončené.
Mgr.art. Alžbeta Džurňáková: HTF VŠMU Bratislava – magisterské štúdium, hra na klavíri –
ukončené.
Mgr.art. Nikolaj Nikitin: Pedagogická fakulta UK, katedra hudobnej výchovy – doktorandské
štúdium – pokračuje.
Bc. Katarína Polóniová: PF UK – magisterské štúdium – pokračuje.
Mgr.art. Peter Stašík: AMU Banská Bystrica – doktorandské štúdium – pokračuje.

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ:
V školskom roku 2017/2018 sa pedagogickí zamestnanci vzdelávali na príležitostných
seminároch a školeniach:
23.-25.08.2017 – Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA. Organizátor:
HTF VŠMU, Konzervatórium v Bratislave, Asociácia učiteľov hudby
Slovenska. Miesto konania: Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava. Účasť:
7 pedagogických zamestnancov.
11.11.2017 – Interpretačné kurzy hry na husliach s Daliborom Karvayom. Organizátor: ZUŠ
Vrbenského, Bratislava. Účasť: 3 pedagogickí zamestnanci.

14.11.2017 – Workshop „Zobcová flauta v ZUŠ“. Lektor: Mgr.art. Katarína Dučai. Miesto
konania: ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava. Účasť:
1pedagogický zamestnanec.
04.12.2017 – Odborné školenie k zákonu NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov. Organizátor: agentúra Vesna n.o. ,
Smolenická 14, Bratislava. Miesto seminára: zasadacia sála BSK Sabinovská
16, Bratislava. Účasť: 1 vedúci pracovník, 1 nepedagogický zamestnanec.
19.02.2018 – Seminár „Ochrana osobných údajov – aplikovaný pre školy“. Organizátor:
agentúra Vesna, n.o. Smolenická 14, Bratislava. Miesto seminára: zasadacia
sála BSK Sabinovská 16, Bratislava. Účasť: 1 vedúci pracovník, 1
nepedagogický zamestnanec.
26.03.2018 - Archívnictvo a registratúrny poriadok pre verejný sektor v zmysle aktuálnych
legislatívnych zmien a problémy aplikačnej praxe verejného sektora.
Organizátor: agentúra Vesna, n.o. Smolenická 14, Bratislava. Miesto seminára:
zasadacia sála, internát DRUŽBA, Bratislava. Účasť: 1 nepedagogický
zamestnanec.
09.04.2018 - Majstrovské organové kurzy pod vedením prof. Christiana Schmitta.
Organizátor: VŠMU. Miesto konania: sála Slovenského rozhlasu. Účasť: 1
pedagogický zamestnanec.
17.04.2018 - Odborný gitarový seminár Jozef Zsapka. Organizátor: Konzervatórium
Topoľčany. Účasť: 1 pedagogický zamestnanec.
11.05.2018 - Odborný gitarový seminár – Pavel Steidl. Organizátor: VŠMU Bratislava.
Účasť: 1 pedagogický zamestnanec
20.06.2018 - Medzinárodný gitarový festival J.K.Mertza – kurzy Pavel Steidl. Účasť: 1
pedagogický zamestnanec.
21.06.2018 - Medzinárodný gitarový festival J.K.Mertza – prednáška Thomas Offerman.
Účasť: 1 pedagogický zamestnanec.
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Květoslava Fraitová:
22.03.2018 - Diplom za prípravu žiakov v štvorručnej hre na klavíri na 18. ročníku
celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ udelila Základná umelecká škola Mikuláša
Schniedera Trnavského, Trnava.
Mária Konrádová:
22.03.2018 - Diplom za prípravu žiakov v štvorručnej hre na klavíri na 18. ročníku
celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ udelila Základná umelecká škola Mikuláša
Schniedera Trnavského, Trnava.
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach:
Mgr.art. Barbora Drozdová:
04.04.2018 - prednes oslavnej básne pri príležitosti pietneho kladenia vencov pri príležitosti
73. výročia ukončenia bojov o Bratislavu.

Mgr.art. Mária Farkašová:
21.11.2017 – XX. Ročník festivalu Galantské hudobné dni. Klavírna spolupráca so sólistami
v rámci koncertu „Večer operných a operetných árií“.
Aladár Kováč:
25.03.2018 - natáčanie videoklipov pre SENZI TV
18.05.2018 - natáčanie videoklipov pre Občiansku TV
Mgr.art. Nikolaj Nikitin:
04.11.2017 - „Orfeus Junior 2017“ – 3. kreatívny workshop pre mladých hudobných
skladateľov v rámci 18.ročníka Študentského festivalu súčasnej hudby
ORFEUS 2017 . HTF VŠMU Bratislava.
Lektor: Nikolaj Nikitin – improvizácia.
10.11.2017 – Vyšegrádska doktorandská konferencia. Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovej, Praha. Príspevok „ Celotónová a chromatická stupnica v štýlovej
hudobnej improvizácii pre žiakov ZUŠ.“
MgA. Janko Siroma, Ph.D.
24.09.2017 - Organový recitál pri príležitosti roka reformácie, evanjelický kostol
Deák Ter, Budapešť Maďarsko.
30.09.2017 - Vzdelávacie kurzy pre kantorov evanjelickej cirkvi zvolenského seniorátu.
Evanjelický kostol Kremnica. Lektor J.Siroma.

08.10.2017 - Organový koncert na pamiatku reformácie. Evanjelický kostol Sládkovičovo.
15.10.2017 - Slávnosť reformácie pre bratislavský seniorát (BAS) v Modre Kráľovej.
Verejné vystúpenie so zborom duchovných BAS, vedúci a dirigent Janko
Siroma.
18.-20.10.2017-Teologická konferencia ECAV na Slovensku, kúpele Bardejov. Prednášajúci
Janko Siroma na tému: Reformácia a jej vplyv na vývoj organovej umeleckej
tvorby.
22.10.2017 - Benefičný organový koncert „pro Toma“ pre Tomáša Nemetha (svalová
distrofia), Uherské Hradište, Česká Republika.
29.10.2017 - Organový koncert z príležitosti posviacky nového evanjelického kostola
v Žiari nad Hronom.
31.10.2017 - Slávnosť reformácie. Slávnostný kantor a dirigent zboru duchovných
J.Siroma. Evanjelický kostol Strečnianska 15, Bratislava.
25.11.2017 - Kantorské organové kurzy pre Liptovsko-oravský seniorát s prednáškou na
tému Reformácia a jej vplyv na vývoj organa. Liptovský Mikuláš.
25.11.2017 - Organový koncert pri príležitosti reformácie. Evanjelický kostol Liptovský
Mikuláš.
29.11.2017 - Prehliadka Mladých slovenských organistov. Štátne Konzervatórium,
Tolstého 11, Bratislava. Prednáška pri príležitosti 500. výročia reformácie:
„Reformácia a jej vplyv na vývoj severonemeckej organovej tvorby.“
02.12.2017 - Kantorské kurzy v Tatranskom senioráte. Evanjelický kostol v meste PopradVeľká. Lektor J. Siroma.
03.12.2017 - Adventný organový koncert . Evanjelický kostol v Žiline.
09.12 .2017 - Adventný koncert slova a hudby. Evanjelický kostol Mýto pod Ďumbierom.
10.12. 2017 - Adventný koncert slova a hudby. Evanjelický kostol Kremnica.
17.12.2017 - Adventný organový recitál. Evanjelický kostol v Modre Kráľovej.
23.12.2017 - Vianočný organový koncert. Rímsko katolícky kostol Třebosice, Česká
Republika.
07.01.2018 - Novoročný koncert. Evanjelický kostol na Strečnianskej 15, Bratislava.
01.02.2018 - Konzultácie pre kantorov evanjelickej cirkvi na Slovensku, ktorí budú účastní
na televíznych prenosoch v roku 2018. Malý evanjelický kostol Bratislava
Staré Mesto. Lektor Janko Siroma.
10.02.2018 - Rokovanie o oprave organa v Evanjelickom kostole v Kovačici Srbsko.
16.-18.02.2018 -Kurzy pre kantorov v meste Soľ a v Rankovce na východe Slovenska.
Organové prednesy v rámci Hlavných služieb Božích.
20.02.2018 - Kolaudácia organu v Horných Salibách. Člen kolaudačnej komisie J.Siroma.
03. 03.2018 - Organové konzultácie a kurzy pre Novohradský seniorát. Poltár.
04.03.2018 - Koncert, Večer slova a hudby. Evanjelický kostol vPoltári.
28.04.2018 - Kurzy pre organistov žilinského seniorátu v evanjelickom kostole Turany.
29.04.2018 - Organový koncert v evanjelickom kostole v Turanoch.
26.05.2018 - Organový koncert. Kostol sv. Tomáša v Brne, Česká republika. Pri príležitosti
jubilea 70 rokov prof. Kamily Klugarovej.
23.06.2018 - Organové kurzy pre Šarišsko-zemplínsky seniorát v Pozdišovciach. Lektor
J.Siroma.
23.06.2018 - Organový recitál pri príležitosti Noci kostolov v Pozdišovciach.

29.06.2018 - Organový koncert v Evanjelickom chráme Božom vo Zvolene v rámci VI.
Evanjelických dní.
30.06.2018 - Organová hudba (umelecké vstupy) na slávnostnom programe vo Zvolene
pri príležitosti VI. Evanjelických dní.
11.-14.07.2018 -Celoslovenské organové letné kurzy 2018 v Bratislave, pre kantorov
evanjelickej cirkvi na Slovensku. Evanjelický kostol sv.Trojice, Strečnianska,
Bratislava. Lektor J.Siroma.
13.07.2018 - Koncert lektorov a žiakov v evanjelickom kostole v Bratislave- Prievoze
v rámci celoslovenských organových kurzov.
Mgr. Miloš Tomašovič, PhD.
15.02.2018 - 3.ročník regionálnej gitarovej súťaže „Gitarová Nitra“ – člen odbornej poroty.
13.04.2018 - „Celoslovenský gitarový festival Giraltovce 2018“ – člen odbornej
poroty.
19.04.2018 - 8.ročník celoslovenskej súťaže „Ružomberská klasická gitara 2018“ – člen
odbornej poroty.
17.-24.06.2018 – 43.ročník medzinárodného gitarového festivalu J.K.Mertza – člen
organizačného výboru.
Súťaže:
Bc. Vanda Demčáková:
05.12.2017 - 9.ročník súťaže základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“
v sólovom klasickom speve. ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská ul. Bratislava.
Kristína Trnovcová – 2.miesto v 1.kategórii;
Kristína Froncová – 3.miesto v 4.kategórii.
24.04.2018 – „Novodobo so Shakespearom“ – okresné kolo súťaže v anglickom jazyku.
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava.
Patrícia Lapínová – 1.miesto v speve 1C.
Mgr.art. Barbora Drozdová:
21.12.2017- „Šaliansky Maťko“ – školské kolo súťaže v umeleckom prednese. ZŠ Lachova
1, Bratislava.
Patrícia Lapinová – 1.miesto v 2.kategórii.
20.3.2018 - „Hviezdoslavov Kubín“, okresné kolo ZŠ Gessayova, Bratislava.
Účasť: 6 žiakov;
Hana Šindlerová – 2. miesto.
26.03.2018 - „Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča“, Zichyho palác, Bratislava.
Mgr. art. Barbora Drozdová – 2. miesto.
Květoslava Fraitová:
22.03.2018 – 18.ročník celoslovenskej súťaže v štvorručnej hre na klavíri. ZUŠ
M.Schneidera Trnavského, Trnava.
Alan Kušpál a Filip Včelík – zlaté pásmo v 2.kategórii v štvorručnej hre
na klavíri
+
Cena mesta Trnava v 2.kategóri v štvorručnej
hre na klavíri

Mária Konrádová:
22.03.2018 - 18.ročník celoslovenskej súťaže v štvorručnej hre na klavíri. ZUŠ
M.Schneidera Trnavského, Trnava.
Lea Paprnáková a Patrícia Lapinová – bronzové pásmo v 1.kategórii
v štvorručnej hre na klavíri.

Mgr. Erika Lozanová:
„smArt city 2018 Bratislava budúcnosti“ – téma: Keď budem veľký –á. Organizátor: hlavné
mesto SR Bratislava.
Účasť: 5žiaci.

Mgr. Miloš Tomašovič, PhD.
15.11.2017 – 12.ročník „Prehliadky mladých gitaristov“. ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova ul.
Bratislava.
Jakub Gunár – zlaté pásmo v 2.kategórii + víťaz kategórie;
Veronika Kajanová – strieborné pásmo v 5.kategórii.
13.04.2018 - „Celoslovenský gitarový festival Giraltovce 2018“, ZUŠ Giraltovce.
Hana Hirjaková – zlaté pásmo v 2.kategórii.
19.04.2018 - 8.ročník celoslovenskej súťaže „Ružomberská klasická gitara 2018“. ZUŠ
Ľ.Fullu, Ružomberok.
Jakub Gunár – 1.miesto v 1.kategórii + Laureát súťaže;
Hana Hirjaková – 1.miesto v 3.kategórii.
16.06.2018 - 7.ročník medzinárodnej gitarovej súťaže Zruč nad Sázavou 2018. Základná
umělecká škola Zruč nad Sázavou.
Jakub Gunár – čestné uznanie v 1.kategórii.
Ing. Jaroslava Voráková:
„Vianočná pohľadnica“ – medzinárodná súťaž organizovaná Oravským strediskom
v Dolnom Kubíne.
Účasť: 4 žiaci.
„smArt city 2018 Bratislava budúcnosti“ – téma: Keď budem veľký –á. Organizátor: hlavné

mesto SR Bratislava.
Účasť: 4 žiaci.
IV. Aktivity školy 2017/2018
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré
organizovala škola v školskom roku 2017/2018
Názov aktivity školy

Počet
účastníkov

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

Interný koncert

57 žiakov

Dátum: 18.10.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov, získavanie
skúseností pri verejnom vystupovaní,
motivácia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Farkašová, Berešová, Kováč, Janičkovičová,
Šranko, Mallineritsová,, Škorupová, Stašík,
Tomašovič, Ševčíková, Malatinská,
Demčáková, Jahelková, Ďurišová, Fraitová,
Jablokovová, Danková, Konrádová, Šagová.
Klavírny sprievod: p.uč. Malatinská, Šranko,
Džurňáková, Farkašová, Berešová .

Výstava prác žiakov VO

75 žiakov

Dátum: 18.10.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť.
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov:
p.uč. Lozanová.

Verejný koncert

24 žiakov

Dátum: 25.10.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť,

získavanie skúseností z verejného
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Farkašová, Berešová, Kováč, Janičkovičová,
Šranko, Mallineritsová,, Škorupová, Stašík,
Tomašovič, Ševčíková, Malatinská,
Jablokovová, Danková, Konrádová, Šagová.
Klavírny sprievod: p.uč. Malatinská, Šranko,
Džurňáková.
Koncert PORTRÉTY

33 žiakov

Dátum: 08.11.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
Bratislava.
Cieľ: Verejný koncert žiakov HO, ktorí
v rámci projektu New music for Kids
naštudovali diela skladateľov 20. a 21.
storočia. Koncert obohatili žiaci predmetu
IKT v hudbe vizuálnymi prezentáciami života
a diela tých skladateľov, ktorých diela odzneli
na koncerte.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jablokovová, Janičkovičová, Škorupová,
Tomašovič, Sršníková, Konrádová,
Ševčíková, Selingerová, Danková,
Demčáková, Jahelková, Orem Macháčková,
Ďurišová, Šagová, Fraitová, Mallineritsová.
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová,
Džurňáková, Berešová, Šranko.

Interný koncert

31 žiakov

Dátum: 15.11.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov HO a LDO,
získavanie skúseností pri verejnom
vystupovaní, motivácia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Mallineritsová, Demčáková, Orem
Macháčková, Škorupová, Sršníková, Nikitin,

Drozdová, Šagová.
Galakoncert R.Rikkona
s talentovanými žiakmi ZUŠ
Bratislavy

31 žiakov

Dátum: 22.11.2017
Miesto konania: Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca v Bratislave.
Cieľ: Prezentácia najtalentovanejších žiakov
základných umeleckých škôl Bratislavy
v spolupráci s renomovaným klaviristom
Richardom Rikkonom; motivácia žiakov do
ďalšej práce na svojom technicko-umeleckom
zdokonaľovaní.
Organizátor: ZUŠ Františka Oswalda,
Daliborovo nám.2 v Bratislave, Rodičovské
združenie pri ZUŠ Daliborovo nám.2
v Bratislave, Hlavné mesto SR Bratislava.
Projekt sa uskutočnil s finančným prispením
Hlavného mesta SR Bratislavy – ARS
BRATISLAVENSIS a s finančným prispením
Rodičovského združenia pri ZUŠ Daliborovo
nám.2 v Bratislave.
Účinkovali žiaci z bratislavských základných
umeleckých škôl: ZUŠ Františka Oswalda,
ZUŠ Exnárova, ZUŠ Eugena Suchoňa, ZUŠ
Hálkova, ZUŠ Ľ. Rajtera a poslucháči
Štátneho konzervatória.
Zo ZUŠ Františka Oswalda účinkovali žiaci
z tried pedagógov: Mallineritsová,
Demčáková, Orem Macháčková, Škorupová,
Sršníková, Nikitin, Drozdová, Šagová.
Sprievodné slovo: p.uč. Drozdová.

Výstava prác žiakov VO pri
príležitosti Galakoncertu
talentovaných žiakov ZUŠ
s Richardom Rikkonom

25 žiakov

Dátum: 22.11.2017
Miesto konania: Foyer Zrkadlovej siene
Primaciálneho paláca v Bratislave.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov VO ZUŠ Františka Oswalda
Daliborovo nám.2 v Bratislave pri príležitosti
galakoncertu R. Rikkona s talentovanými
žiakmi ZUŠ Bratislavy.
Vystavené práce žiakov z tried pedagógov:
akad. mal. Horníková, Mgr. Lozanová, Ing.
Voráková.

P.uč. Horníková sa podieľala na vytvorení
plagátu a grafického návrhu pozvánok
v elektronickej a reálnej podobe pre tento
projekt.
Interný koncert

30 žiakov

Dátum: 22.11.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov, získavanie
skúseností žiakov HO a LDO pri verejnom
vystupovaní, motivácia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Brutovský, Konrádová, Ďurišová, Petráš,
Demčáková, Džurňáková, Drozdová,
Šestáková, Selingerová, Berešová, Stašík,
Janičkovičová, Kováč, Šagová, Sršníková.
Klavírny sprievod: p.uč. Berešová, Oláh.

Výstava prác žiakov VO

75 žiakov

Dátum: 22.11.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť.
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov:
p.uč. Lozanová.

Triedny koncert

13 žiakov

Dátum: 24.11.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Šagová.

Verejný koncert

29 žiakov

Dátum: 29.11.2017

Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov HO a LDO pre rodičov a širokú
verejnosť, získavanie skúseností z verejného
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Brutovský, Konrádová, Ďurišová, Petráš,
Demčáková, Džurňáková, Drozdová,
Šestáková, Selingerová, Berešová, Stašík,
Janičkovičová, Kováč, Šagová, Sršníková.
Klavírny sprievod: p.uč. Berešová, Oláh.
Vianočné artefakty

25 žiakov

Dátum: 01.12.2017
Miesto konania: ZUŠ Františka Oswalda,
Daliborovo nám.2, Bratislava
Cieľ: Zhotovenie maľovaných fľaštičiek
s vianočným motívom do reprezentačného
fondu ZUŠ Františka Oswalda v Bratislave.
Vytvorili žiaci p.uč. Horníkovej.

Vianočné artefakty

25 žiakov

Dátum: 01.12.2017
Miesto konania: ZUŠ Františka Oswalda,
Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Vytvorenie drobnej keramiky
s vianočným motívom do reprezentačného
fondu ZUŠ Františka Oswalda v Bratislave.
Vytvorili žiaci z triedy p. uč. Lozanovej.

Vianočné artefakty

15 žiakov

Dátum: 01.12.2017
Miesto konania: ZUŠ Františka Oswalda,
Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Vytvorenie novoročeniek do
reprezentačného fondu ZUŠ Františka
Oswalda v Bratislave.
Vytvorili žiaci z triedy p. uč. Lozanovej.

Vianoce v ZUŠ

Dátum: 01.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,

Bratislava.
Cieľ: Výroba a inštalácia kulís pre vystúpenia
žiakov HO, LDO, TO v adventnom období.
Výtvarne sa podieľala p. uč. Voráková.
Triedny koncert

11 žiakov

Dátum: 01.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Malatinská.

Triedny koncert

10 žiakov

Dátum: 06.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jahelková.

Vianočný koncert LDO a TO

48 žiakov

Dátum: 07.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné adventné vystúpenie žiakov pre
rodičov, najbližších príbuzných a priateľov,
pre verejnosť. Prezentácia a overovanie
výsledkov práce žiakov LDO a TO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Višacká, Drozdová.
Sprievodné slovo: p.uč. Drozdová.
Hudobný doprovod: p.uč. Drozdová.

Triedny koncert

14 žiakov

Dátum: 07.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov dychového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Selingerová.
Klavírny sprievod: p.uč. Berešová.

Triedny koncert

6 žiakov

Dátum: 11.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov dychového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Orem Macháčková.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková.

Triedny koncert

5 žiakov

Dátum: 11.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov dychového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Sršníková.
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová.

Triedny koncert

2 žiaci

Dátum: 11.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.

Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov dychového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Nikitin.
Klavírny sprievod: p.uč. Berešová.
Triedny adventný koncert

13 žiakov

Dátum: 12.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre
rodičov, najbližších príbuzných a priateľov,
pre verejnosť. Prezentácia a overovanie
výsledkov práce žiakov klavírneho oddelenia
HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ševčíková, Schlosserová.

Vianočný koncert pre MŠ
Čunovo

14 žiakov

Dátum: 13.12.2017
Miesto konania: MŠ Čunovo
Cieľ: Vianočný koncert a prezentácia umenia
žiakov HO a LDO ZUŠ Františka Oswalda
pre deti z MŠ Čunovo obohatený o prednes
vianočných kolied.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jablokovová, Janičkovičová, Malatinská,
Mallineritsová, Drozdová.
Klavírny sprievod: p.uč. Janičkovičová.

Interný koncert

65 žiakov

Dátum: 13.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov, získavanie
skúseností žiakov HO a LDO pri verejnom
vystupovaní, motivácia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.

Siroma, Jablokovová, Šporer, Janičkovičová,
Danková, Demčáková, Tomašovič,
Škorupová, Petráš, Mallineritsová,
Konrádová, Drozdová, Polóniová, Adamová,
Bíróová, Frait, Sršníková, Nikitin.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková,
Berešová, Farkašová, Šranko.
Výstava prác žiakov VO

65 žiakov

Dátum: 13.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť.
Výstava zahŕňala retrospektívu techník
z posledného obdobia.
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov:
p.uč. Horníková.

Vianočný koncert

18 žiakov

pre MŠ Jarovce

Dátum: 15.12.2017
Miesto konania: MŠ Jarovce.
Cieľ: Vianočný koncert a prezentácia umenia
žiakov HO ZUŠ Františka Oswalda pre deti
školského klubu ZŠ s MŠ Jarovce.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jablokovová, Cibula, Škorupová,
Janičkovičová, Oláh, Stašík, Cibula.
Klavírny sprievod: p.uč. Janičkovičová, Oláh.

Triedny koncert

9 žiakov

Dátum: 15.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiaka pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov gitarového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Tomašovič.

Vianočný koncert pre ZŠ

17 žiakov

Dátum: 18.12.2017

Miesto konania: ZŠ Jarovce.

Jarovce

Cieľ: Vianočný koncert doplnený prednesom
vianočných kolied realizovaný deťmi z HO
a LDO ZUŠ Františka Oswalda pre deti zo ZŠ
Jarovce.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Janičkovičová, Oláh, Stašík, Drozdová.
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh.
Triedny koncert

10 žiakov

Dátum: 18.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Adamová.

Triedny koncert

12 žiakov

Dátum: 19.12.2017
Miesto konania: ZŠ s MŠ Jarovce.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Oláh.

Vianočný koncert

65 žiakov

Dátum: 20.12.2017
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Vianočný koncert žiakov pre rodičov
a širokú hudbymilovnú verejnosť pretkaný
koledami a vianočnými piesňami. Prezentácia
výsledkov práce žiakov HO a LDO, motivácia
do ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma, Jablokovová, Šporer, Janičkovičová,
Danková, Demčáková, Tomašovič,
Škorupová, Petráš, Mallineritsová,,

Konrádová, Drozdová, Polóniová, Adamová,
Bíróová, Frait, Sršníková, Nikitin.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková,
Berešová, Farkašová, Šranko, Drozdová,
Siroma.
Hudobný doprovod: p. uč. Drozdová.
Výchovný koncert

13 žiakov

Dátum: 20.12.2017
Miesto konania: školský klub ZŠ Jarovce.
Cieľ: Propagácia ZUŠ spojená s vianočným
koncertom pre žiakov školského klubu ZŠ
Jarovce.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Oláh, Janičkovičová, Stašík.
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh.

Galakoncert venovaný
umeniu klavírnej
interpretácie

5 žiakov

Dátum:10.01.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Koncert venovaný umeniu klavírnej
interpretácie, na ktorom sa verejnosti
predstavili bývalí úspešní absolventi ZUŠ.
Koncert bol uskutočnený v spolupráci so
Štátnym konzervatóriom Bratislava, HTF
VŠMU Bratislava a Konzervatoře Brno.
Účinkovali: Barbora Drugdová (VŠMU
Bratislava), Simona Hranaiová (VŠMU
Bratislava) Silvia Cibulová (Štátne
konzervatórium Bratislava) Patrik Bohunský
(Štátne konzervatórium Bratislava) a Adriana
Forgáčová (Konzervatoř Brno), bývalí žiaci
z tried p. u. Adamovej, Fraitovej,
Schlosserovej.

Triedny koncert

7 žiakov

Dátum: 12.01.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov

práce žiakov dychového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Polóniová.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková.
Triedny koncert

14 žiakov

Dátum: 17.01.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Janičkovičová.

Otvorená hodina Prípravné
štúdium

10 žiakov

Dátum: 23.01.2018
Miesto konania: Tanečná sála ZUŠ Františka
Oswalda, Daliborovo nám.2, Bratislava.
Cieľ: Prezentácia učiva hlavného predmetu
tanečná príprava pre rodičov a najbližších
príbuzných. Prezentácia a overovanie
výsledkov práce žiakov TO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Drozdová.

Otvorená hodina 1.ročník
ISCED 1B

5 žiaci

Dátum: 23.01.2018
Miesto konania: Tanečná sála ZUŠ Františka
Oswalda, Daliborovo nám.2, Bratislava.
Cieľ: Prezentácia učiva hlavného predmetu
tanečná príprava pre rodičov a najbližších
príbuzných. Prezentácia a overovanie
výsledkov práce žiakov TO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Drozdová.

Interný koncert

30 žiakov

Dátum: 24.01.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
Bratislava.

Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov, získavanie
skúseností žiakov HO a LDO pri verejnom
vystupovaní, motivácia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma, Schlosserová, Šagová, Šranko,
Drozdová, Berešová, Janičkovičová, Kováč,
Brutovský, Danková, Ďurišová, Jablokovová,
Konrádová, Adamová, Škorupová,
Tomašovič, Fraitová.
Klavírny sprievod: p.uč. Šranko.
Výstava prác žiakov VO

65 žiakov

Dátum: 24.01.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť.
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov:
p.uč. Horníková.

Triedny koncert

15 žiakov

Dátum: 26.01.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov LDO. Vystupovanie s hrou
Učená princezná, recitácia prednesov, nácvik
prezentácie jednotlivcov.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Drozdová.
Sprievodné slovo: p.uč. Drozdová.

ROCK BANDS PLAY
GRAPHICS

22 žiakov

Dátum: 29.01.2018
Miesto konania: Ateliér Babylon, Námestie
SNP 14, Bratislava.
Cieľ: 2.ročník projektu tvorivej dielne pod
vedením Silvie Adamovej.
Unikátne spojenie rockovej zvukovosti,
experimentálnej hudby a tvorivej dielne sa

v podobe audio-vizuálneho projektu s názvom
Rock Bands Play graphics po minuloročnom
mimoriadne úspešnom koncerte v spolupráci
s Ústavom experimentálnej onkológie
„Znejúce bunky“ v A4-priestore súčasnej
kultúry, tento rok odohralo v Ateliéri Babylon
s podtitulom „Inšpirované Borošom“.
Tentokrát 5 kapiel: Dinky Band, In Plant
Band, GENTLE FORMATION, COOL
COAL, PSM trio zhudobnilo 11časťový
cyklus prelomového didaktického diela
„Skladačky“ jedného z najvýznamnejších
slovenských hudobných skladateľov
a pedagógov – Tomáša Boroša. Každú časť si
členovia kapiel aj graficky zaznamenali
a cykly týchto partitúr boli súbežne
premietané s ich kompozíciami –
improvizáciami.
Projekt finančne podporilo Rodičovské
združenie pri Základnej umeleckej škole,
Daliborovo nám.2 v Bratislave.
Verejný koncert

25 žiakov

Dátum: 31.01.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov HO a LDO pre rodičov a širokú
verejnosť, získavanie skúseností z verejného
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma, Schlosserová, Šagová, Šranko,
Drozdová, Berešová, Janičkovičová, Kováč,
Brutovský, Danková, Ďurišová, Jablokovová,
Konrádová, Adamová, Škorupová,
Tomašovič, Fraitová.
Klavírny sprievod: p. uč. Šranko.

Interný koncert

29 žiakov

Dátum: 21.02.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov, získavanie

skúseností žiakov HO a LDO pri verejnom
vystupovaní, motivácia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč..
Siroma, Džurňáková, Adamová, Ďurišová,
Konrádová, Stašík, Jahelková, Ševčíková,
Schlosserová, Danková, Brutovský, Kováč,
Škorupová, Cibula, Sršníková, Bíróová.
Klavírny sprievod: p. uč. Farkašová, Oláh.
Výstava prác žiakov VO

43 žiakov

Dátum: 21.02.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť.
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov:
p.uč.Voráková.

Verejný koncert

28 žiakov

Dátum: 28.02.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť,
získavanie skúseností z verejného
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma, Džurňáková, Adamová, Ďurišová,
Konrádová, Stašík, Jahelková, Ševčíková,
Schlosserová, Danková, Brutovský,
Škorupová, Cibula, Sršníková, Bíróová.
Klavírny sprievod: p. uč. Farkašová, Oláh.

Interný koncert

55 žiakov

Dátum: 14.03.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov, získavanie
skúseností žiakov HO a LDO pri verejnom
vystupovaní, motivácia.

Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč..
Jablokovová, Šranko, Šporer, Drozdová,
Džurňáková, Tomašovič, Bíróová, Škorupová,
Demčáková, Fraitová, Danková, Orem
Macháčková, Konrádová, Šagová, Nikitin,
Sršníková.
Klavírny sprievod: p. uč. Šranko, Berešová,
Džurňáková.
Hudobný sprievod: p. uč. Nikitin.
Výstava prác žiakov VO

43 žiakov

Dátum: 14.03.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť.
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov:
p.uč. Voráková.

Jarný koncert

55 žiakov

Dátum: 20.03.2018
Miesto konania: Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca, Bratislava.
Cieľ: Slávnostný koncert žiakov HO a LDO
uskutočnený pri príležitosti Dňa učiteľov.
Prezentácia umenia najtalentovanejších žiakov
všetkých stupňov a pracovísk Základnej
umeleckej školy Františka Oswalda pre
učiteľov školy a pre širokú bratislavskú
verejnosť.
Sprievodné slovo: p.uč. Drozdová.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jablokovová, Šranko, Šporer, Drozdová,
Džurňáková, Tomašovič, Bíróová, Škorupová,
Demčáková, Fraitová, Frait, Danková, Orem
Macháčková, Konrádová, Šagová, Nikitin,
Sršníková.
Klavírny sprievod: p. uč. Šranko, Berešová,
Džurňáková.
Hudobný sprievod: p. uč. Nikitin.
Jarný koncert sa uskutočnil vďaka finančnému
príspevku Rodičovského združenia pri

Základnej umeleckej škole, Daliborovo
nám.2, Bratislava.
Výstava prác žiakov VO pri
príležitosti Jarného koncertu

25 žiakov

Dátum: 20.03.2018
Miesto konania: Foyer Zrkadlovej siene
Primaciálneho paláca, Bratislava.
Cieľ: Výstava reprezentačných prác žiakov
VO vo foyer Zrkadlovej siene Primaciálneho
paláca pri príležitosti Jarného koncertu
venovaného Dňu učiteľov. Výtvarnou
prezentáciou vzdať vďaku svojim pedagógom.
Vystavované práce z tried pedagógov: p.uč.
Lozanová, Voráková, Horníková.

Interný koncert

26 žiakov

Dátum: 21.03.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov, získavanie
skúseností žiakov HO pri verejnom
vystupovaní, motivácia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč..
Ďurišová, Demčáková, Konrádová, Petráš
Ševčíková, Farkašová, Škorupová,
Džurňáková, Janičkovičová, Tomašovič,
Šranko, Šagová., Fraitová.
Klavírny sprievod: p. uč. Berešová,
Džurňáková, Šranko.

Triedny koncert

1 žiak

Dátum: 23.03.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiaka pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov bicieho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Frait.

Verejný koncert

19 žiakov

Dátum: 28.03.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ

Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť,
získavanie skúseností z verejného
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ďurišová, Demčáková, Konrádová, Petráš,
Ševčíková, Farkašová, Škorupová,
Janičkovičová, Tomašovič, Šranko, Šagová.
Klavírny sprievod: p. uč. Berešová,
Džurňáková.
Interný koncert

26 žiakov

Dátum: 18.04.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov, získavanie
skúseností žiakov HO pri verejnom
vystupovaní, motivácia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč..
Sršníková, Šagová, Konrádová, Škorupová,
Tomašovič, Adamová, Ďurišová, Demčáková,
Mallineritsová, Danková, Ševčíková, Šporer,
Berešová, Fraitová, Janičkovičová, Jahelková,
Ďurišová.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková,
Berešová, Brutovský, Farkašová.

Výstava prác žiakov VO

68 žiakov

Dátum: 18.04.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť.
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov:
p.uč. Lozanová.

Triedny koncert

14 žiakov

Dátum: 20.04.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,

Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Šagová.
Triedny koncert

3 žiaci

Dátum: 20.04.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ďurišová.

Verejný koncert

26 žiakov

Dátum: 25.04.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť,
získavanie skúseností z verejného
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Sršníková, Šagová, Konrádová, Škorupová,
Tomašovič, Adamová, Ďurišová, Demčáková,
Mallineritsová, Danková, Ševčíková, Šporer,
Berešová, Fraitová.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková,
Berešová.

Triedny koncert

8 žiakov

Dátum: 03.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daloiborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov

práce žiakov LDO v prednese bájok.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Drozdová.
Výchovný koncert

21 žiakov

Dátum: 04.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov z MŠ
Bohrova, prezentácia ZUŠ Františka Oswalda,
oboznámenie detí s hrou na hudobných
nástrojoch, prestavenie nástrojov a činnosti
v HO a LDO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jahelková, Demčáková, Tomašovič,
Jablokovová, Sršníková, Drozdová.
Klavírny sprievod: p. uč. Berešová,
Farkašová.

Výchovný koncert

25 žiakov

Dátum: 10.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov zo ZŠ
Gessayova, prezentácia ZUŠ Františka
Oswalda, oboznámenie detí s hrou na
hudobných nástrojoch, prestavenie nástrojov
a činnosti v ZUŠ.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ďurišová, Adamová, Fraitová, Berešová,
Danková, Konrádová, Demčáková, Kováč,
Škorupová, Šporer, Selingerová, Frait,
Mallineritsová.
Klavírny sprievod: p. uč. Berešová.
Sprievodné slo vo: p.uč. Konrádová.

Triedny koncert

13 žiakov

Dátum: 11.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov

práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Fraitová.
Triedny koncert

16 žiakov

Dátum: 15.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov dychového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Selingerová.

Interný koncert

32 žiakov

Dátum: 16.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých
študijných výsledkov žiakov, získavanie
skúseností žiakov HO a LDO pri verejnom
vystupovaní, motivácia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma, Danková, Konrádová, Malineritsová,
Petráš, Janičkovičová, Fraitová, Šporer,
Šranko, Selingerová, Schlosserová,
Farkašová, Šestáková, Drozdová, Berešová,
Škorupová, Cibula, Adamová, Kováč,
Dulinová.
Klavírny sprievod: p. uč. Berešová.

Výstava prác žiakov VO

68 žiakov

Dátum: 16.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť.
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov:
p.uč. Lozanová.

Žiacka muzikologická

17 žiakov

Dátum: 17.05.2018

Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.

konferencia

Cieľ: 3. ročník unikátneho regionálneho
projektu Žiacka muzikologická konferencia na
tému „Svet hudby“ . Cieľom projektu je
motivácia žiakov základných škôl
a základných umeleckých škôl zaujímať sa
o hudbu nielen z percepčného,
interpretačného, ale aj vedomostného
hľadiska. V tomto roku bol projekt obohatený
o workshop, ktorý viedol významný slovenský
skladateľ a pedagóg Tomáš Boroš. Na
workshope sa aktívne zúčastnili 3 žiaci
z triedy p.uč. Adamovej a Janičkovičovej.
Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
hlavného mesta SR Bratislavy ARS
BRATISLAVENSIS a finančnej podpore
Rodičovského združenia pri ZUŠ Františka
Oswalda v Bratislave.
Ocenení žiaci zo ZUŠ Františka Oswalda:
Jakub Horák – 1. miesto v 1. kategórii +
Diplom za najlepšiu prezentáciu príspevku;
Klára Petrášová – 1.miesto v 2.kategórii +
Diplom za najväčší muzikologický počin
v 2.kategórii;
Matej Mordavský – 3.miesto v 2.kategórii;
Lea Onderčinová – Čestné uznanie
v 2.kategórii + Diplom za najlepšiu ppt.
prezentáciu.
Členovia odbornej poroty: doc. Mgr. art.
Daniel Matej, ArtD.; Mgr.art. Tomáš Boroš,
ArtD. PhD.; Mgr.art. Zuzana Flamová, ArtD.
Vedúca organizačného tímu: PaedDr. Mgr.art.
Silvia Adamová.
Gitarový koncert

2 žiaci

Dátum: 18.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Organizátor: ZUŠ Františka Oswalda,

Daliborovo nám.2 v Bratislave.
Cieľ: Gitarový koncert Luku Vujoviča
a Vladyslava Šustura zameraný na prezentáciu
skladieb pre gitaru s cieľom zaujať najmä
mladého poslucháča.
Triedny koncert

16 žiakov

Dátum: 21.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ďurišová.

Verejný koncert

32 žiakov

Dátum: 23.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov HO a LDO pre rodičov a širokú
verejnosť, získavanie skúseností z verejného
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma, Danková, Konrádová, Mallineritsová,
Petráš, Janičkovičová, Fraitová, Šporer,
Šranko, Selingerová, Schlosserová,
Farkašová, Šestáková, Drozdová, Berešová,
Škorupová, Cibula, Adamová, Kováč,
Dulinová.
Klavírny sprievod: p. uč. Berešová.

Výchovný koncert

17 žiakov

Dátum: 24.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov zo ZŠ
Pankúchova, prezentácia ZUŠ Františka
Oswalda, oboznámenie detí s hrou na
hudobných nástrojoch, prestavenie nástrojov,
kapely Flowers a činnosti v ZUŠ.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.

Danková, Ďurišová, Fraitová, Berešová,
Demčáková, Selingerová, Frait,
Mallineritsová.
Klavírny sprievod: p.uč. Berešová.
Sprievodné slovo: p.uč. Konrádová.
Triedny koncert

10 žiakov

Dátum: 24.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov dychového oddelenia HO.
Prezentácia práce kapely Combo BandA
v spolupráci s klavírnym a sláčikovým
oddelením HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Sršníková, Nikitin, Frait, Šagová,
Jablokovová, Škorupová.

Triedny koncert

6 žiakov

Dátum: 25.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov dychového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Polóniová.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková.

Triedny koncert

10 žiakov

Dátum: 25.05.2018
Miesto konania: ZŠ s MŠ Jarovce
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.

Oláh.
Triedny koncert

5 žiakov

Dátum: 25.05.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Farkašová.

7.soirée mladých
bratislavských organistov

7 žiakov

Dátum: 30.05.2018
Miesto konania: Evanjelický kostol sv.
Trojice, Strečnianska ul. 15, Bratislava.
Cieľ: 7.ročník úspešného projektu Základnej
umeleckej školy Františka Oswalda sa konal
v priestoroch kostola sv, Trojice v Bratislave.
Žiaci a poslucháči koncertovali na skvelom
nástroji, predviedli organové skladby veľkého
rozsahu a pripravili poslucháčom nevšedný
umelecký zážitok.
Projekt bol uskutočnený vďaka finančnej
podpore hlavného mesta SR Bratislavy ARS
BRATISLAVENSIS a finančnej podpore
Rodičovského združenia pri ZUŠ Daliborovo
nám.2 v Bratislave.
Na koncerte účinkovali žiaci a poslucháči zo
ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo nám.2
v Bratislave, ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave,
Štátneho konzervatória, Cirkevného
konzervatória a VŠMU v Bratislave. Našu
školu reprezentovali na vysokej umeleckej
úrovni 2 žiaci z organovej triedy p. uč.
Siromu.
Pán profesor Ferdinand Klinda vyjadril
riaditeľke školy poďakovanie za aktívnu
a neúnavnú podporu mladých organistov
s vyjadrením, že soirée sa iste zapíše do
histórie odboru.

Triedny koncert

14 žiakov

Dátum: 30.05.2018

Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Janičkovičová.
XI. Záverečné vystúpenie
žiakov TO a LDO

78 žiakov

Dátum: 05.06.2018
Miesto konania: DK Zrkadlový háj,
Bratislava.
Cieľ: Záverečné vystúpenie žiakov tanečného
a literárno-dramatického odboru pre širokú
verejnosť. Publiku sa predstavili žiaci
1.stupňa základného štúdia, 2.stupňa
základného štúdia a ŠPD. Žiaci prezentovali
znalosti z ľudového tanca, moderného tanca
a scénického tanca. Do programu prispeli
žiaci LDO recitáciami a umeleckým
stvárnením divadelných rozprávok za aktívnej
spolupráce p.uč. Drozdovej. Záverečné
vystúpenie sa uskutočnilo s podporou: Kzp,
DK Zrkadlový háj, Grishko a Rodičovského
združenia pri ZUŠ Daliborovo nám.2
v Bratislave.
Dramaturgia a organizácia vystúpenia:
Mgr.art. Diana Višacká.
Kulisy: Ing. Jaroslava Voráková.
Hudobný sprievod: Mgr.art. Jana Sršníková.
Hlasová príprava: Bc. Vanda Demčáková.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Višacká, Drozdová.

Výchovný koncert

14 žiakov

Dátum: 06.06.2018
Miesto konania: MŠ Čunovo
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov z MŠ
Čunovo, prezentácia HO a LDO ZUŠ
Františka Oswalda, oboznámenie detí s hrou
na hudobných nástrojoch, prestavenie

nástrojov a činnosti v ZUŠ.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jničkovičová, Demčáková, Cibula,
Škorupová, Polóniová, Drozdová.
Klavírny sprievod: p.uč. Janičkovičová.
Výstava absolventských prác
žiakov VO

21 žiakov

Dátum: 06.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
v Bratislave.
Cieľ: Výstava absolventských prác žiakov
výtvarného odboru – prác žiakov končiacich
primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B,
ISCED 2B a žiakov končiacich umelecké
vzdelanie na II. stupni základného štúdia.
Práce žiakov vystavené aj na doplňujúcich
reprezentačných paneloch.
Na výstavu boli nainštalované práce
absolventov z tried: p.uč. Horníková,
Lozanová, Voráková.

Absolventský koncert

35 žiakov

Dátum: 06.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava
Cieľ: Slávnostný verejný absolventský
koncert žiakov končiacich prvú časť prvého
stupňa základného štúdia ISCED 1B, druhú
časť prvého stupňa základného štúdia ISCED
2B, II. stupeň základného štúdia a ŠPD. Na
koncerte boli na návrh pedagogickej rady
vyhlásení najlepší absolventi roka 2017/2018.
Za hudobný odbor:
Veronika Kajanová- hra na gitare z triedy
p. uč. Tomašoviča, Marta Pribulová – hra na
klavíri, z triedy p.uč. Dankovej, Anna
Magdolenová – hra na zobcovej flaute,
z triedy p.uč. Bíróovej, Zuzana Koštová – hra
na klarinete, z triedy p. uč. Sršníkovej.
Za výtvarný odbor:
Barbora Pavlikovská a Veronika Rákoczová
z triedy p.uč. Lozanovej.

Ocenenie žiaci získali za vynikajúce študijné
výsledky, reprezentáciu školy na
celonárodných a medzinárodných súťažiach,
školských, mestských a celoštátnych
projektoch.
Na záver riaditeľka školy v mene
Rodičovského združenia pri ZUŠ Daliborovo
nám.2 v Bratislave odovzdala absolventom
malý spomienkový darček.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma, Polóniová, Konrádová, Šporer,
Ševčíková, Ďurišová, Cibula, Mallineritsová,
Danková, Jablokovová, Tomašovič,
Demčáková, Adamová, Sršníková.
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová, Berešová,
Šranko.
Absolventský koncert

31 žiakov

Dátum: 07.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava
Cieľ: Slávnostný verejný absolventský
koncert žiakov končiacich prvú časť prvého
stupňa základného štúdia ISCED 1B, druhú
časť prvého stupňa základného štúdia ISCED
2B, II. stupeň základného štúdia a ŠPD.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma, Selingerová, Kováč, Šestáková,
Bíróová, Tomašovič, Demčáková, Šagová,
Konrádová, Šporer, Janičkovičová, Oláh.
Klavírny sprievod: p. uč. Džurňáková,
Berešová.

Triedny koncert

10 žiakov

Dátum: 15.06.2018
Miesto konania: ZŠ s MŠ Jarovce.
Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov gitarového a husľového
oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.

Cibula.
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh.
Triedny koncert

6 žiakov

Dátum: 15.06.2018
Miesto konania: ZŠ s MŠ Jarovce.
Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov dychového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Stašík.
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh.

Verejný koncert žiakov
organového oddelenia HO

8 žiakov

Dátum: 17.06.2018
Miesto konania: Rímskokatolícky kostol,
Vištuk.
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce
žiakov organového oddelenia HO pre širokú
verejnosť, reprezentácia školy, motivácia do
ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma.

Výchovný koncert

23 žiakov

Dátum: 18.06.2018
Miesto konania: ZŠ s MŠ Jarovce.
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov z MŠ
Jarovce, prezentácia HO a LDO ZUŠ
Františka Oswalda, oboznámenie detí s hrou
na hudobných nástrojoch, prestavenie
nástrojov a činnosti v ZUŠ.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Janičkovičová, Oláh, Cibula, Stašík,
Drozdová.
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh.

ZUŠ FEST

42 žiakov

Dátum: 20.06.2018
Miesto konania: Petržalská klubovňa,
Starohájska 2, Bratislava.
Cieľ: 3.ročník open air akcie na podporu
mladých žiackych a študentských kapiel,

súborov, komorných zoskupení a sólistov
ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám.2
v Bratislave. Účinkovali kapely: Int Plant
Band, Flowers, žiaci Vandy Demčákovej,
Veronika Kubáňová, Dinky Band, Klára
Petrášová, Combo BandA, Ester Viktoria
Ziffová, Peter Hrutka, Mária Farkašová, Cool
Coal.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Adamová, Frait, Fraitová, Sršníková, Nikitin,
Demčáková, Dulinová.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková,
Brešová, Farkašová.
Organový koncert

5 žiakov

Dátum: 20.06.2018
Miesto konania: Evanjelický kostol sv.
Trojice, Strečnianska ul. 15, Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia umenia najlepších
žiakov organového oddelenia hudobného
odboru. Hostia – študenti Štátneho
konzervatória v Bratislave.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma.

Triedny koncert

15 žiakov

Dátum: 20.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Danková.

Triedny koncert

5 žiakov

Dátum: 20.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov LDO. Hra Čarovný skleník.

Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Drozdová.
Triedny koncert

14 žiakov

Dátum: 21.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jahelková.

Triedny koncert

13 žiakov

Dátum: 21.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov gitarového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Kováč.

Triedny koncert

14 žiakov

Dátum: 22.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Adamová.

Triedny koncert

8 žiakov

Dátum: 22.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov

práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Berešová.
Triedny koncert

7 žiakov

Dátum: 22.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Brutovský.

Triedny koncert

12 žiakov

Dátum: 27.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Gessayova 8, Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov klavírneho oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Konrádová.

Triedny koncert

14 žiakov

Dátum: 27.06.2018
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2,
Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov pre rodičov,
najbližších príbuzných a priateľov, pre
verejnosť. Prezentácia a overovanie výsledkov
práce žiakov organového oddelenia HO.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma.

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Názov aktivity

Počet
účastníkov

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

Reprezentačný koncert kapiel 7 žiakov

Dátum: 12.08.2017
Miesto konania: Pub u kamošov, Námestie
SR, Bytča.
Cieľ: Prázdninový reprezentačný koncert
kapiel ZUŠ Františka Oswalda v Bytči.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Adamová, Frait.

Koncert pre DSS
Mlynarovičová

14 žiakov

Dátum: 20.10.2017
Miesto konania: DSS Mlynarovičová,
Bratislava.
Cieľ: Prezentácia umenia žiakov HO ZUŠ
Františka Oswalda pre obyvateľov Domu
sociálnych služieb.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Kováč, Šporer, Fraitová, Selingerová.
Klavírny sprievod: p. uč. Berešová.

Festival Eugena Suchoňa

1 žiak

Dátum: 26.10.2017
Miesto konania: Spoločenská sála Domu
kultúry, Holubyho ul. Pezinok.
Cieľ: Reprezentácia ZUŠ Františka Oswalda
na XII. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa,
ktorý je určený mladým interpretom, víťazom
národných a medzinárodných interpretačných
súťaží v sólovej alebo komornej hre. Festival
mapuje najlepšie výsledky základného
umeleckého školstva na Slovensku.
ZUŠ Františka Oswalda s úspechom
reprezentoval Jakub Gunár z gitarovej triedy
p. uč. Tomašoviča.

V tóninách jesene

15 žiakov

Dátum: 26.10.2017
Miesto konania: Zdravotné a sociálne centrum
Dom Rafael, Kutlíkova 15, Bratislava.
Cieľ: Edukačný koncert ponúkajúci publiku –
seniorom s vážnymi zdravotnými ťažkosťami
skladby v podaní mladých huslistov ZUŠ
Františka Oswalda.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.

Jablokovová, Škorupová.
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová, Šranko.
Ďakovný list uverejnený v Bratislavských
novinách 23/2017.
Mesiac úcty k starším

4 žiaci

Dátum: 26.10.2017
Miesto konania: BSK, Sabinovská ul.,
Bratislava.
Organizátor: Krajská organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska a Bratislavský
samosprávny kraj.
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ
Františka Oswalda na stretnutí seniorov
bratislavského kraja pri príležitosti mesiaca
úcty k starším.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Škorupová, Tomašovič.

Požehnanie mladého vína

2 žiaci

Dátum: 10.11.2017
Miesto konania: Kaplnka sv. Ladislava
Primaciálny palác, Bratislava.
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava.
Cieľ: Kultúrne vystúpenie organistov pri
príležitosti požehnania mladého vína.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma.

Celoslovenské stretnutie
seniorov

4 žiaci

Dátum: 16.11.2017
Miesto konania: Radošinské naivné divadlo,
Bratislava.
Organizátor: Jednota dôchodcov Slovenska.
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším. Na
slávnostnom podujatí za účasti ministra
Richtera, generálneho riaditeľa poštovej
banky a združenia kresťanských seniorov
reprezentovaných pánom Jozefom Mikloškom
boli seniorom odovzdané ďakovné listy.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Škorupová, Tomašovič.

Koncert pre Dom Rafael

10 žiakov

Dátum: 23.11.2017
Miesto konania: Zdravotné a sociálne centrum
Dom Rafael, Kutlíkova 15, Bratislava.
Cieľ: Komorný koncert pri príležitosti
mesiaca úcty k starším.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Orem Macháčková, Sršníková.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková,
Farkašová.

Odmietame násilie

37 žiakov

Dátum: 25.11.2017
Miesto konania: Obchodné centrum Danubia,
panónska cesta, Bratislava.
Cieľ: Súčasť a podpora kampane „Odmietame
násilie“. Kampaň bola realizovaná v Petržalke
pod záštitou Okresného riaditeľstva PZ
v Bratislave V a občianskeho združenia Brána
do života ku dňu Medzinárodného boja za
odstránenie násilia páchaného na ženách,
ktoré vyhlásila OSN.
Žiaci VO ZUŠ Františka Oswalda pripravili
pre kampaň oranžové motýle v počte 30
kusov, ktoré boli organizátormi odovzdané
ľuďom dňa 25.11.2017 v Danubii v Petržalke.
Na tomto mieste sa verejnosti predstavili aj
žiaci HO s kultúrnym programom.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky –
Okresné riaditeľstvo policajného zboru
v Bratislave vyjadrilo škole listom
poďakovanie za účasť v kampani.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Voráková, Selingerová, Šporer, Berešová.
Klavírny sprievod: p.uč. Berešová.

Večer meditatívnej poézie

10 žiakov

Dátum: 28.11.2017
Miesto konania: Dom Quo Vadis, Bratislava.
Cieľ: Kultúrne vystúpenie sláčikového
komorného orchestra ZUŠ Františka Oswalda
pri príležitosti uvedenia meditatívnej poézie
Ľubomíry Mihálikovej a Gabriely Spustovej
Izakovičovej pod názvom „Kvitnúca oskoruša

& Talitha kum“.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jablokovová.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurnáková.
Oceňovanie darcov krvi

11 žiakov

Dátum: 30.11.2017
Miesto konania: Miestny úrad Ružinov,
Bratislava.
Organizátor: územný spolok Slovenského
Červeného kríža, Bratislava-mesto.
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ
Františka Oswalda na slávnostnom večeri
oceňovania darcov plaketami MUDr.
Jánského a medailami prof. Kňazovického.
Oceňovanie bolo jedným z vrcholných
podujatí organizácie a konalo sa za účasti vyše
200 hostí. V ďakovnom liste pani PhDr. Mária
Čierna, odb. referent pre sociálne projekty,
humanitárnu prácu a darcovstvo, vyjadrila
škole poďakovanie za výbornú úroveň
prezentácie a obohatenie slávnostného večera.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jablokovová, Siroma.

Vianočný unikát – vianočné
stromčeky

70 žiakov

Dátum: 01.12.2017
Miesto konania: Nádvorie sv. Jána
Nepomuckého v Bratislave.
Cieľ: Reprezentácia školy ZUŠ Františka
Oswalda a mesta Bratislavy vo výnimočnom
mestskom projekte – Vianočný unikát, ktorý
bol súčasťou podujatia Vianočná Bratislava
2017. Žiaci VO pripravili vianočné ozdoby –
polystyrénové gule vyzdobené podľa vlastnej
fantázie – ktorými ozdobili 2 vianočné
stromčeky. Slávnostné rozsvietenie
vianočných stromčekov sa uskutočnilo dňa
01.12.2017.
Na príprave sa podieľali žiaci z tried: p.uč.
Lozanovej a Vorákovej.

GYPSY JAZZ FESTIVAL

11 žiakov

Dátum: 02.12.2017
Miesto konania: Divadlo Aréna, Bratislava.

Cieľ: Prezentácia umenia žiakov kapely
COMBO BANDa na šiestom ročníku Gypsy
Jazz Festival 2017, ktorého organizátorom je
popredný slovenský saxofonista Milo
Suchomel. COMBO BANDA, ktorá
reprezentovala ZUŠ Františka Oswalda sa
s veľkým úspechom verejnosti predstavila
v konkurencii mladých kapiel v úvode
podujatia a dostala pozvanie aj na ďalší
ročník.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Sršníková, Nikitin.
Vianočné trhy Petržalka

30 žiakov

Dátum: 09.12.2017
Miesto konania: Námestie Republiky,
Bratislava-Petržalka.
Organizátor: Kultúrne zariadenia PetržalkyCC Centrum, starosta Vladimír Bajan
a poslanci Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov HO a LDO
ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo nám.2
v Bratislave v programe 6. ročníka
Petržalských vianočných trhov „Idú mladí
vinšovníci“.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov:
Demčáková, Drozdová, Orem Macháčková,
Selingerová, Sršníková, Polóniová, Bíróová.
Klavírny sprievod: p. uč. Farkašová,
Džurňáková.
Sprievodné slovo: p.uč. Drozdová.

Vianočný unikát

35 žiakov

Dátum: 12.12.2017
Miesto konania: Hlavné námestie, Bratislava.
Organizátor: Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko, Židovská 1,
Bratislava.
Cieľ: Reprezentácia školy ZUŠ Františka
Oswalda a mesta Bratislavy vo výnimočnom
mestskom projekte – Vianočný unikát, ktorý
bol súčasťou podujatia Vianočná Bratislava
2017. V kultúrnom programe nazvanom
„Vianočné koledy a vinše“ sa verejnosti na

vysokej umeleckej úrovni predstavili žiaci HO
a LDO.
V ďakovnom liste pán riaditeľ BKIS Ing.
Vladimír Grežo píše: „ Aj vďaka Vašim
študentom sa Bratislava zmenila na krásne
miesto dýchajúce vianočnou atmosférou,
ktorého čaro, okrem iných, ocenil aj britský
denník The Guardian a zaradil tak bratislavské
vianočné trhy do rebríčka „Top vianočných
trhov“, ktoré sa oplatí navštíviť.“
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Demčáková, Drozdová, Orem Macháčková,
Selingerová, Sršníková, Polóniová, Bíróová.
Klavírny sprievod: p. uč. Farkašová,
Džurňáková.
Sprievodné slovo: p.uč. Drozdová.
Vianočná akadémia

2 žiaci

Dátum: 13.12.2017
Miesto konania: ZŠ Dudova, Bratislava.
Cieľ: Koncertné vystúpenie žiakov ZUŠ
Františka Oswalda v rámci slávnostného
programu akadémie.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ďurišová, Berešová.

Vianočná akadémia

2 žiaci

Dátum: 14.12.2017
Miesto konania: Dom kultúry, Jarovce.
Cieľ: Koncertné vystúpenie žiakov ZUŠ
Františka Oswalda v rámci slávnostného
programu akadémie.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Cibula.
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh.

Vianočná akadémia

1 žiak

Dátum: 14.12.2017
Miesto konania: ZŠ Matky Alexie, Bratislava.
Cieľ: Koncertné vystúpenie žiaka ZUŠ
Františka Oswalda v rámci slávnostného
programu akadémie.

Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Šagová.
Slávnostný večer športového
klubu Altius

13 žiakov

Dátum: 18.12.2017
Miesto konania: Športový klub Altius,
Mokrohájska ul., Bratislava.
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov ZUŠ
Františka Oswalda pri príležitosti osláv 20.
Výročia založenia športového klubu ALTIUS.
V programe slávnostného večera, ktorého
súčasťou bolo oceňovanie športovcov,
trénerov a poďakovanie partnerom sa
verejnosti na vynikajúcej umeleckej úrovni
prestavila kapela FLOWERS. Slávnostný
večer poctil svojou návštevou exminister
školstva pán Peter Plavčan a špeciálny hosť
Sima Martausová.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Fraitová, Frait.

Vianočný koncert pre Dom
Rafael

19 žiakov

Dátum: 19.12.2017
Miesto konania: Dom Rafael, Kultíkova 15,
Bratislava.
Cieľ: Kultúrne vianočné vystúpenie , koledy
v podobe slova a hudby pre obyvateľov
a opatrovateľky centra zdravotnej a sociálnej
starostlivosti pripravili žiaci HO a LDO ZUŠ
Františka Oswalda v Bratislave.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Demčáková, Jablokovová, Konrádová,
Bíróová, Polóniová, Drozdová.
Klavírny sprievod: p. uč. Džurňáková.

Vianočná akadémia

1 žiak

Dátum: 21.12.2017
Miesto konania: Gymnázium BIB, Bratislava.
Cieľ: Koncertné vystúpenie žiaka ZUŠ
Františka Oswalda v rámci slávnostného
programu vianočnej akadémie.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Šagová.

Vianočná akadémia

2 žiaci

Dátum: 21.12.2017
Miesto konania: ZŠ Sv. Rodiny a Gymnázium
Sv. Rodiny, Bratislava.
Cieľ: Koncertné vystúpenie žiakov ZUŠ
Františka Oswalda v rámci slávnostného
programu akadémie.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Šagová.

Slávnostná akadémia

1 žiak

Dátum: 22.12.2017
Miesto konania: Gymnázium Metodova,
Bratislava.
Cieľ: Koncertné vystúpenie žiaka ZUŠ
Františka Oswalda v rámci slávnostného
programu akadémie.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ševčíková.

Novoročný koncert

1 žiak

Dátum: 07.01.2018
Miesto konania: Evanjelický kostol sv.
Trojice, Strečnianska 15, Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia talentovaného žiaka
ZUŠ Františka Oswalda pri príležitosti
Novoročného koncertu v Evanjelickom
kostole sv. Trojice v Bratislave.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma.

Klavír a jeho tóny

8 žiakov

Dátum: 15.02.2018
Miesto konania: Dom Rafael, Kultíkova 15,
Bratislava.
Cieľ: Kultúrne vystúpenie pre obyvateľov
a opatrovateľky centra zdravotnej a sociálnej
starostlivosti.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Fraitová, Konrádová, Šagová, Danková,
Ďurišová.

Tvorivé dielne Centra starej
hudby

2žiaci

Dátum: 12.-15.03.2018
Miesto konania: Konzervatórium, Konventná

ulica, Bratislava.
Cieľ: Výuka starej hudby pod vedením
renomovaných pedagógov. Projekt
organizovalo Centrum starej hudby
v Bratislave.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Bíróová, Škorupová.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková.
Koncert účastníkov tvorivých 2 žiaci
dielní žiakov základných
umeleckých škôl

Dátum: 15.03.2018
Miesto konania: Dvorana VŠMU, Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácie práce žiakov
základných umeleckých škôl, ktorí sa
zúčastnili tvorivých dielní organizovaných
Centrom starej hudby.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Bíróová, Škorupová.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková.

Veľkonočný koncert pre
Dom Rafael

11 žiakov

Dátum: 05.04.2018
Miesto konania: Dom Rafael, Kutlíkova 15,
Bratislava.
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pre
pacientov a klientov Domu Rafael pri
príležitosti veľkonočných sviatkov.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Jablokovová, Škorupová.
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová.

Students Meet Profesionals –
Klavírny maratón

2 žiaci

Dátum: 16.04.2018
Miesto konania: Cirkevné konzervatórium,
Beňadická 16, Bratislava, Múzeum Jána
Cikkera, Fialkové údolie, Bratislava.
Cieľ: Klavírny maratón v rámci 4.ročníka
projektu Students Meet Professionals 2018
„Storočnica súZVUKU“, ktorý reflektoval
vzájomné kultúrne vplyvy českého
a slovenského národa. Festival Klavírny
maratón 2018 začal v dopoludňajších
hodinách v Koncertnej sále Cirkevného
konzervatória seminárom o Cikkerovej
klavírnej tvorbe „Čo mi deti rozprávali“,

pokračoval majstrovským kurzom klavírnej
hry s lektorkou doc. Mgr.art. Jordanou
Palovičovou, ArtD. z VŠMU Bratislava.
„Detský klavírny maratón“ – koncert žiakov
základných umeleckých škôl sa uskutočnil
o 16. 00 hod. v Múzeu Jána Cikkera.
ZUŠ Františka Oswalda s úspechom
reprezentovali žiaci z triedy p. uč. Adamovej.
Cirkevné konzervatórium v Bratislave udelilo
Pamätný list Základnej umeleckej škole
Františka Oswalda za spoluprácu na 4.
ročníku festivalu Klavírny maratón a žiakom
Veronike Šepeľákovej a Romanovi Lipkovi za
účasť na koncerte Detský klavírny maratón
2018.
Bratislavské mestské dni

29 žiakov

Dátum: 21.04.2018
Miesto konania: Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca, Bratislava.
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislavy.
Cieľ: Koncert žiakov Základnej umeleckej
školy Františka Oswalda pre návštevníkov
projektu Bratislavské mestské dni, prezentácia
umenia žiakov pre širokú bratislavskú
verejnosť.
Sprievodné slovo: p.uč. Drozdová.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Demčáková, Škorupová, Jablokovová,
Janičkovičová, Bíróová, Tomašovič,
Jahelková, Šagová, Sršníková.
Klavírny sprievod: p. uč. Džurňáková,
Brutovský, Farkašová.

Bratislavské mestské dni

30 žiakov

Dátum: 21.04.2018
Miesto konania: Hlavné námestie, Bratislava.
Cieľ: Kultúrna prezentácia VO ZUŠ Františka
Oswalda spojená so spoluprácou žiakov
a návštevníkov, s možnosťou kreatívneho
zapojenia sa verejnosti do ponúkaných aktivít.
VO zabezpečil pri výzdobe stánku 80 kusov
výstavných artefaktov.
Tvorivé práce deti vykonávali pod vedením

p.uč. Vorákovej a Lozanovej.
Bratislavské mestské dni

32 žiakov

Dátum: 21.04.2018
Miesto konania: Hlavné námestie, Bratislava.
Cieľ: Vystúpenie kapiel žiakov Základnej
umeleckej školy Františka Oswalda pre
návštevníkov projektu Bratislavské mestské
dni, prezentácia umenia žiakov pre širokú
bratislavskú verejnosť. Predstavili sa súbory
„Flower, Dinky Band, In Plant Band, Cool
Coal.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Frait, Fraitová, Adamová.

Bratislavské mestské dni

9 žiakov

Dátum: 21.04.2018
Miesto konania: Primaciálny palác, Bratislava.
Cieľ: Súťažné podujatie smArt city 2018
Bratislava budúcnosti, ktorého cieľom bolo
výtvarnou formou zviditeľniť predstavu detí
o vlastnej budúcnosti na tému „Keď budem
veľký-á.“ Do súťaže sa zapojilo 9 žiakov
z tried p. uč. Lozanovej a Vorákovej.

Talent školy

1 žiak

Dátum: 07.05.2018
Miesto konania: ZŠ sv. rodiny, Gercenova ul.
Bratislava.
Cieľ: Prehliadka mladých talentov v hre na
hudobný nástroj. Na koncerte pre širokú
verejnosť Základnú umeleckú školu Františka
Oswalda s úspechom reprezentovala 1 žiačka.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Dankovej.

Slávnostná akadémia k 30.
výročiu ZŠ Nobelovo nám.
V Bratislave

1 žiak

Dátum: 14.05.2018
Miesto konania: ZŠ Nobelovo nám.,
Bratislava.
Cieľ: Aktívne zapojenie sa žiaka do
slávnostného kultúrneho programu žiakov
venovanému 30. výročiu otvorenia základnej
školy Nobelovo námestie v Bratislave.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ševčíková.

Slávnostná akadémia k 30.
výročiu ZŠ Nobelovo nám.

1 žiak

Dátum: 15.05.2018
Miesto konania: ZŠ Nobelovo nám.,
Bratislava.

V Bratislave

Cieľ: Aktívne zapojenie sa žiaka do
slávnostného kultúrneho programu žiakov
venovanému 30. výročiu otvorenia základnej
školy Nobelovo námestie v Bratislave.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ševčíková.
Slávnostná akadémia k 30.
výročiu ZŠ Nobelovo nám.

1 žiak

Dátum: 16.05.2018
Miesto konania: ZŠ Nobelovo nám.,
Bratislava.

V Bratislave

Cieľ: Aktívne zapojenie sa žiaka do
slávnostného kultúrneho programu žiakov
venovanému 30. výročiu otvorenia základnej
školy Nobelovo námestie v Bratislave.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ševčíková.
Slávnostné oceňovanie
príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru MV SR

2 žiaci

Dátum: 18.05.2018
Miesto konania: Kongresová sála Technopol,
Kutlíkova ul., Bratislava.
Cieľ: Koncert žiakov ZUŠ Františka Oswalda
pri príležitosti osláv sv. Floriána – patróna
hasičov a slávnostného oceňovania
príslušníkov Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru MV SR
v Bratislave.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Škorupová, Tomašovič.

Jarný koncert pre seniorov

12 žiakov

Dátum: 23.05.2018
Miesto konania: Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca, Bratislava.
Cieľ: Kultúrne podujatie pre seniorov, konané
pod záštitou primátora hlavného mesta SR
Bratislavy Iva Nesrovnala. Program koncertu
„Ozveny storočia 1918 – 2018“, v ktorom
zazneli diela slovenských a českých autorov,
pripravili pedagógovia a žiaci bratislavských
základných umeleckých škôl. ZUŠ Františka

Oswalda reprezentovali žiaci z tried
pedagógov: p.uč. Jablokovová.
Klavírny sprievod: p.uč. Šranko.
Cesta po varhanních
skvostech

1 žiak

Dátum: 13.05.2018
Miesto konania: Kostel sv. Bartoloměje,
Napajedla, Česká republika.
Cieľ: Koncert víťazov medzinárodnej
interpretačnej súťaže Pro Bohemia Ostrava
2018 v hre na organe. Okrem víťazov súťaže
účinkovali ďalší študenti Janáčkovho
Konzervatória v Ostrave a Konzervatória
v Bratislave. Ako hosť bol pozvaný žiak
Základnej umeleckej školy Františka Oswalda
v Bratislave, študujúci hru na organ pod
vedením MgA. Janka Siromu, PhD.

Cesta po varhanních
skvostech

1 žiak

Dátum: 27.05.2018
Miesto konania: Katedrála sv. Šebastiána,
Bratislava, Slovensko.
Cieľ: Koncert víťazov medzinárodnej
interpretačnej súťaže Pro Bohemia Ostrava
2018 v hre na organe. Okrem víťazov súťaže
účinkovali ďalší študenti Janáčkovho
Konzervatória v Ostrave a Konzervatória
v Bratislave. Ako hosť bol pozvaný žiak
Základnej umeleckej školy Františka Oswalda
v Bratislave, študujúci hru na organ pod
vedením MgA. Janka Siromu, PhD.

Interný koncert
Konzervatória v Bratislave

1 žiak

Dátum: 28.05.2018
Miesto konania: Štátne konzervatórium,
Tolstého 11, Bratislava.
Cieľ: Účinkovanie žiaka ZUŠ Františka
Oswala na internom koncerte poslucháčov
konzervatória, reprezentácia základnej
umeleckej školy, výsledkov práce, motivácia
do ďalšieho štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma.

Akadémia ku Dňu detí

1žiak

Dátum: 06.06.2018
Miesto konania: ZŠ sv. rodiny, Gercenova ul.

Bratislava.
Cieľ: Koncertné vystúpenie žiaka základnej
umeleckej školy v kultúrnom programe ZŠ sv.
rodiny, ktorý bol venovaný Dňu detí.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Ševčíková.
Koncert v Dome RAFAEL

16 žiakov

Dátum: 07.06.2018
Miesto konania: Zdravotné a sociálne centrum
Dom Rafael, Kutlíkova 15, Bratislava.
Cieľ: Edukačný koncert ponúkajúci publiku –
seniorom s vážnymi zdravotnými ťažkosťami
skladby v podaní kapely Combo BandA ZUŠ
Františka Oswalda.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Sršníková, Nikitin, Frait, Šagová,
Jablokovová, Škorupová.

Dni Petržalky

25 žiakov

Dátum: 16.06.2018
Miesto konania: Závodisko Petržalka, Detská
scéna.
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov TO ZUŠ
Františka Oswalda v 21. ročníku projektu
mestskej časti Petržalka.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Višacká.

Koncert akordeonistov

4 žiaci

Dátum: 20.06.2018
Miesto konania: ZUŠ Jána Albrechta,
Topoľčianka, Bratislava.
Cieľ: Spoločný koncert akordeonistov zo ZUŠ
Jána Albrechta a ZUŠ Františla Oswalda.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Mallineritsová.

Organový koncert žiakov
ZUŠ sv. Cecílie a žiakov
ZUŠ Františka Oswalda v
Bratislave

2 žiaci

Dátum: 25.06.2018
Miesto konania: Evanjelický kostol, Prievoz,
Bratislava.
Cieľ: Spoločný koncert žiakov ZUŠ sv.
Cecílie a ZUŠ Františka Oswalda. Verejná
reprezentácia školy, motivácia do ďalšieho

štúdia.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma.
Medzinárodná konferencia
UK Bratislava

4 žiaci

Dátum: 27.06.2018
Miesto konania: Pálffyho palác, Zámocká ul.
Bratislava.
Cieľ: Medzinárodná konferencia a seminár
o starnutí ľudstva organizovaná
Prírodovedeckou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave.
V rámci kultúrneho programu ZUŠ Františka
Oswalda reprezentovali na vysokej umeleckej
úrovni žiaci z triedy p.uč. Jahelkovej,
Škorupovej, Tomašoviča.
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková.

Organový koncert

3 žiaci

Dátum: 13.07.2018
Miesto konania: Evanjelický kostol, Prievoz,
Bratislava.
Cieľ: Verejná prezentácia umenia žiakov ZUŠ
Františka Oswalda a reprezentácia školy na
organovom koncerte, ktorý sa konal v rámci
organových kurzov pre kostolných organistov.
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč.
Siroma.

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

V sledovanom školskom roku bola dňa 27.11.2017 v Základnej umeleckej škole
Františka Oswalda, Daliborovo nám.2 v Bratislave vykonaná inšpekcia Štátnou školskou
inšpekciou v súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1032/2017- 2018 zo dňa
23.11.2017.
Inšpekciu vykonala Mgr. Eva Poláková, školská inšpektorka - ŠIC Bratislava.
Následná inšpekcia sa vzťahovala na tematickú inšpekciu s číslom poverenia
1054/2016-2017 zo dňa 12.01.2017. Tematická inšpekcia bola vykonaná v dňoch od
24.1.2017 do 25.01.2017. Predmetom inšpekcie bola kontrola stavu základného
a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole. Tematickú inšpekciu vykonali školské
inšpektorky Školského inšpekčného centra Bratislava Mgr. Eva Poláková a Mgr. Ingrid
Hakszerová.

Zistené nedostatky sa týkali neúplného materiálno technického vybavenia vo
výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a chýbajúceho priestoru
(multimediálny ateliér) vo VO.
Štátna školská inšpekcia na odstránenie zistených nedostatkov uložila riaditeľke školy
prijať opatrenia na ich odstránenie. Riaditeľka prijala 2 opatrenia.
Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom:
1.Zabezpečiť priestorové podmienky vo VO.
V elokovanom pracovisku Gessayova 8, Bratislava bol vytvorený priestor pre modelovňu
rozdelením výtvarného ateliéru na dve funkčné učebne. V kmeňovej škole bola zriadená
učebňa pre multimediálnu tvorbu. Obidve pracoviská mali knižnice vybavené odbornými
knihami a časopismi.
Opatrenie bolo splnené.
2.Zabezpečiť základné materiáno-technické vybavenie podľa normatívu v TO, VO a LDO.
Škola doplnila do TO chýbajúce cvičebné podložky, do VO strihový, grafický, animačný
a 3D modelačný softvér, farebnú tlačiareň, 7 notebookov, 2 fotoaparáty, 2 videokamery,
kamerový statív a praktikábel/pódium a do LDO stoly s PC zostavami (6ks), paraván,
javiskový priestor, praktikáble pre praktické vyučovanie a edukačný softvér ( word, google,
youtube) podľa platného normatívu pre základné umelecké školy.
Opatrenie bolo splnené.
Závery
Splnenými prijatými opatreniami škola zabezpečila základné materiálno-technické
a priestorové podmienky v súlade s platným normatívom pre ZUŠ, čím vytvorila predpoklad
pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského
kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy v ZUŠ
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo nám.2 v
Bratislave vykonaná finančná a ekonomická kontrola Útvarom mestského kontrolóra
hl.mesta SR Bratislavy.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
V školskom roku 2017/2018 Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo
nám.2 v Bratislave spravovala 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.
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.
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
zriadených elokovaných pracovísk do siete škôl, škola poskytovala žiakom základné
umelecké vzdelanie, zabezpečila vyučovanie žiakov prihlásených do ZUŠ v prenajatých
priestoroch uvedených základných škôl v rozsahu určenom rozvrhmi hodín pedagogických
zamestnancov v danom školskom roku. Vyučovanie v ZŠ s MŠ Jarovce dočasne v mesiaci
september neprebiehalo, nakoľko budova ZŠ s MŠ Jarovce sa nachádzala v stave
prebiehajúcej nadstavby a rekonštrukcie. Náhradné priestory vedenie školy dočasne
zabezpečilo na pracovisku ZŠ s MŠ Rusovce a v budove ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo
nám.2 v Bratislave. Od 16. októbra 2017 prebiehalo vyučovanie umeleckých predmetov
v plnej miere v budove ZŠ s MŠ Jarovce.

V školskom roku 2017/2018 škola riešila havárie: výmena plynových hadíc ku gamatkám
v budove ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo nám.2 v Bratislave.
V školskom roku 2017/2018 škola zabezpečila opravy:
oprava elektrickej inštalácie v triede VO a v multimediálnom ateliéri v budove ZUŠ Františka
Oswalda, Daliborovo nám.2 v Bratislave.
V školskom roku 2017/2018 škola zabezpečila revízie:
18.01.2018 - revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovej hadice v ZUŠ Františka
Oswalda, Daliborovo nám.2 v Bratislave.
18.01.2018 - revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovej hadice v ZUŠ Františka
Oswalda , elokované pracoviko Gessayova 8 v Bratislave.

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) zatepliť budovu a opraviť fasádu;
b) opraviť zostávajúce elektrické rozvody v budove;
c) vymaľovať interiér.

Gessayova 8:

a) opraviť okná;
b) vymaľovať interiér;
c) zatepliť budovu a opraviť fasádu.

Triedy v obidvoch pracoviskách sú vybavené starými učebnými pomôckami aj starým
zariadením, ktoré škola postupne modernizuje. Prioritou pre školu do budúcich rokov bude
výmena starých dosluhujúcich učebných pomôcok – klavírov, ktoré tvoria základ pre
vyučovanie žiakov v hudobnom odbore.

Prioritou vedenia školy bolo zabezpečiť vyučovanie umeleckých odborov podľa
požiadaviek, ktoré stanovilo Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej
republiky v materiály „Základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu“.
Škola doplnila do TO chýbajúce cvičebné podložky, do VO strihový, grafický, animačný
a 3D modelačný softvér, farebnú tlačiareň, 7 notebookov, 2 fotoaparáty, 2 videokamery,
kamerový statív a praktikábel/pódium a do LDO stoly s PC zostavami (6ks), paraván,
javiskový priestor, praktikáble pre praktické vyučovanie a edukačný softvér ( word, google,
youtube) podľa platného normatívu pre základné umelecké školy.

V školskom roku 2017/2018 škola naďalej spolupracovala s investorom ABZ finance pri
príprave projektu novej budovy ZUŠ Františka Oswalda na Daliborovom nám.
v Bratislave – „ PROJRKT PDN 123. “ Nová budova ZUŠ bola naprojektovaná v súlade
s materiálom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „
Základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole“.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2017:
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 786 897 €
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 78 912 €
3. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške: 921 € boli použité na
úhradu energií.
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 2% 1042,32 boli použité na vymaľovanie učebne VO a multimediálneho ateliéru.
Iné finančné prostriedky: príspevky z fondu Rodičovského združenia.
Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu školy k 31.12.2017:
Počet žiakov : 683 , šk.r.2017/2018
Výdavky – boli vyčerpané na 99,26 %.
Príjmy - plnenie bolo na

102,35 %.

Rozpočet roka 2017:
Príjmy školné:

77 000 €

Príjmy dobropis:

4 467 €

Príjmy celkom:

81 467 €

Výdavky bežné :

782 591 €

ŠD vzdel.poukazy
Spolu bežné:

922 €
783 513 €

Kapitálové výdavky:
Spolu rozpočet:

3 999 €
787 512 €

Výdavky:
Dotácia z rozpočtu mesta:

782 591,38

Zostatok z r. 2016:

440,57

Vrátená dotáciaz.r.2016:

166,42 /vo febr./

Bežné výdavky

783 198,37

Dotácia kapitalové:

3 699,-

Vzd. vzdel.poukayz fyzicky na účet vo febr.

921,62

Čerpanie poskytnutej dotácie:

780 524,71 + 921,62=781 446,33

zostatok dotácie:

874,66

zostatok kapitálové:

0,-

spolu zostatok:

874,66

čerpanie ŠD vzd.poukazy:

921,62

zostatok ŠD vzd.poukazy:

0

Príjmy
Príjmy školné 2017:

78 912,12

Príjmy-dobropis:
Celkom príjmy 2017:

4 467,00
83 379,12

Odvedené príjmy rok 2017:
Odvedené príjmy dobropis 2017:
Odvedené spolu 2017:
Zostatok odvodu príjmov rok 2017 0

2016
Bežné výdavky:

78 912,12
4 467,00
83 397,12

Dosiahnutá skutočnosť k 31.12.2016 bola celkovo vo výške 747 087,69 €
Z čoho mzdy 610 –

460 498,47 €

= 99,90 %

620 - 158 616,97 €

= 98,46 %

630 - 127 296,82€

= 99,84 %

640-

1 283,32€

= 71,30 %

2017
Bežné výdavky:
Dosiahnutá skutočnosť k 31.12.2017 bola celkovo vo výške 780 524,71 €
Z čoho mzdy 610 –

499 759 €

= 100 %

620 - 172 538 €

= 97,39 %

630 -

99 312 €

= 99,73 %

640-

5 216 €

= 85,64 %

3 699 €

=92,50 %

Kapitálové výdavky:
710

Bežné výdavky:
632-

rozpočet vo výške: 26 7211€: čerpaný na 100 %,
finančné prostriedky sa vynaložili na úhradu energií v ZUŠ Daliborovom nám.2 a
v elokovaných pracoviskách: Gessayova 8, ZŠ s MŠ Jarovce a ZŠ s MŠ Rusovce.

633-

rozpočet 23 001 € bol čerpaný vo výške 22 737€ na 98,85 % ,
použil sa na nákup všeobecného materiálu, tonery, kancelárske potreby-tonery,
tlačivá-vysvedčenia a iné, digitálna kamera Sony , set činelov, zvuková kocka,
monitor, orffové nástroje, 1 ks notebook DELL, 2 ks notebook Lenovo, 2 ks
mikrofóny nástrojové, 2 ks tlačiareň farebná, 2 ks fotoaparát Sony.
Do výtvarného odboru boli zakúpené: 5 ks maliarske stojany, skriňa na výkresy,
sušiakna výkresy grafický lis FOME, stoly a stoličky, 2 ks sochársky stojan.

635 – rozpočet: 963 € bol čerpaný vo výške 963€ na 100%, bol zakúpený
materiál na údržbu, dodávku a montáž stavebných vložiek, údržbu plynových
kachiel.

636 – rozpočet 1 062 € čerpanie vo výške 1 062 € na 00 %,
prenájom Zrkadlovej siene a symbolický prenájom v elokovaných pracoviskách.
637 - rozpočet 47 333 € čerpanie vo výške 47 333 € na 100%
bol použitý na nákup stravných lístkov a všeobecných služieb - odvoz odpadu, prídel
do SF, paušál BOZP-OPP, za spracovanie mzdovej a účtovníckej agendy, na OON,
Výrub stromu v havarijnom stave, revízie elektrospotrebičov, revízia
elektroinštalácie.
640 - rozpočet 6 091 € bol vyčerpaný vo výške: 5 216 € na 85,64 %,
PN , vyplatenie odchodného do dôchodku 2 310€ , vratky zdravotných poisťovní
zamestnancom

Kapitálové výdavky:
713 - suma 3 999€: na nákup Barytón saxofón s príslušenstvom- čerpaná v sume 3 699€
na 92,50% .
V upravenom rozpočte nám boli premietnuté kapitálové prostriedky „Úpravou
rozpočtu na rok 2017“ na základe našej žiadosti v rámci nášho rozpočtu
presunom z 630 na 700.

Rozpočet hl.m. SR BA bol zostavený ako programový. V rámci podprogramu č.9.2-Základné
umelecké školy sa v zmysle vzdelávacieho procesu vyhodnocuje:

-

počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 - 683 žiakov.

Celková finančná situácia, stav príp. pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017 po lehote splatnosti:
Záväzky a pohľadávky po lehote splatnosti neevidujeme.

IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2017/2018
a vyhodnotenie ich plnenia:

CIEĽ 1
Výchovno-vzdelávací proces v škole zameraný na zvyšovanie kvality dosahovaných
výsledkov žiakov.

Úloha 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 sa priebežne plní;
Úloha 2 Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v uvoľnenej tvorivej atmosfére s možnosťou
maximálnej slobody tvorby a zapojiť žiakov do komornej a súborovej hry - úloha sa
priebežne plní;
Úloha 3 Organizovať triedne, interné a verejné koncerty na pôde školy i mimo nej, výchovné
koncerty, výstavy, prezentácie tanečných techník a choreografií, matiné - úloha sa priebežne
plní;
Úloha 4 Zapájať žiakov do regionálnych, národných a medzinárodných súťaží a umeleckých
prehliadok - úloha sa priebežne plní;
Úloha 5 Zavádzať nové umelecké trendy a IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu - úloha
sa priebežne plní;
Úloha 6 Rozšíriť ponuky výučby v predmete hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na
elektrickej gitare, hra na basovej gitare, vytvárať nové komorné zoskupenia- úloha sa
priebežne plní;
Úloha 7 Zvyšovať podiel rozšíreného vyučovania pre talentovaných žiakov - úloha sa
priebežne plní;
Úloha 8 Rozvíjať vyučovanie v literárno-dramatickom odbore a udržať stabilného učiteľa pre
vyučovanie tohto predmetu - úloha sa priebežne plní.
CIEĽ 2
Ľudské zdroje - kvalifikovanosť pedagogického
organizovanie vlastných vzdelávacích vzdelávaní.

zboru,

vzdelávanie

pedagógov,

Úloha 1 Podporovať a vytvárať podmienky pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov - úloha sa
priebežne plní;
Úloha 2 Vysielať učiteľov na odborné semináre - úloha sa priebežne plní;
Úloha 3 Podporovať ďalšie zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov s cieľom
získať vzdelaného učiteľa - úloha sa priebežne plní.
CIEĽ 3
Materiálne zabezpečenie odborov, priestorové vybavenie, zlepšenie kultúrnosti výchovnovzdelávacieho procesu.
Úloha 1 Zabezpečovať riešenie vzniknutých havárií v zverených budovách - úloha sa
priebežne plní;
Úloha 2 Zabezpečovať nutné opravy v zverených budovách - úloha sa priebežne plní;
Úloha 3 Účelne využívať zverené priestory školy – škola priestory využíva na 100%;
Úloha 4 Postupne modernizovať nástrojové vybavenie školy - úloha sa priebežne plní;

Úloha 5 Postupne modernizovať interiér pracovísk - úloha sa priebežne plní.
CIEĽ 4
Vytvoriť motivujúci kolektív k dosahovaniu dobrých výsledkov školy.
Úloha 1 Delegovať právomoci a zodpovednosť zamestnancov tak, aby participovali na riadení
- úloha sa priebežne plní.
CIEĽ 5
Zefektívniť a uľahčiť prácu prevádzkových zamestnancov.
Úloha 1 Vysielať prevádzkových zamestnancov na školenia týkajúcich sa nových právnych
úprav - úloha sa priebežne plní;
Úloha 2 Zabezpečiť opravy a modernizáciu doterajšieho technického vybavenia - úloha sa
priebežne plní;
Úloha 3 Postupne modernizovať interiér pracovísk kancelárskym nábytkom - úloha sa
priebežne plní.
CIEĽ 6
Oblasť spolupráce s partnermi
Úloha 1 Organizovať ďalšie ročníky "soireé bratislavských organistov" ako prehliadku
mladých bratislavských organistov - úloha sa priebežne plní;
Úloha 2 Organizovať Galakoncert R. Rikkona s talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy - úloha
sa priebežne plní;
Úloha 3 Spolupracovať na spoločných kultúrnych projektoch zriaďovateľa a základných
umeleckých škôl - úloha sa priebežne plní;
Úloha 4 Podporovať vzdelávanie tretieho veku, program aktívneho starnutia - úloha sa
priebežne plní.

X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2017/2018
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2017/2018

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• Kvalitní pedagogickí zamestnanci
zabezpečujú vyučovanie na požadovanej
úrovni, vnášajú do vyučovania inovácie a
snažia sa o zvyšovanie umeleckej úrovne
vyučovania.

• Staré budovy, ktoré nevyhnutne
potrebujú investície na opravy a
rekonštrukcie. V obidvoch budovách je
nevyhnutné zatepliť fasády a tým zabrániť
úniku tepla a šetriť financie za energie.
V budove Gessayova 8 je nevyhnutné

• 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 prácami a kulisami
vystúpenia žiakovLDO a HO, na tanečných
vystúpeniach účinkujú žiaci HO, LDO.

opraviť okná.
• V dôsledku zlého technického stavu
dochádza k haváriám v obidvoch
budovách.
• Zastaralé učebné pomôcky. V HO ide
najmä o staré opotrebované klavíre, ktoré
potrebujú každoročné čoraz nákladnejšie
opravy a ladenie.
• Triedy sú vybavené opotrebovaným
nábytkom.

• Škola sa verejnosti prezentuje úspešnými
verejnými vystúpeniami žiakov HO, TO,
LDO, 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 VO,
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,
s Jednotou dôchodcov Slovenska, so
zariadeniami pre seniorov.
PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

• Naďalej rozširovať vyučovanie v Literárno-

• Nedostatok finančných prostriedkov na

dramatickom odbore, v hudobnom odbore
podporovať projektové vyučovanie
v predmetoch HN a IKT v hudbe.

investície.

• Propagovať vyučovanie hry na organ
organizovaním stretnutia mladých
bratislavských organistov.

• Nezáujem rodičovskej verejnosti o dianie v
škole.

• Uspokojovať záujem rodičov a žiakov na
elokovaných pracoviskách Jarovce a
Rusovce.
• Modernizovať materiálno - technické
vybavenie školy.

• Pribúdanie havárií v starých budovách.

• Nepriaznivá ekonomická situácia v
niektorých rodinách.
• Zvyšovanie cien energií, ktoré sa
nepriaznivo premietnu do zvyšovania
nákladov na prevádzku.

• 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.
• Spolupracovať s investorom ABZ finance,
s.r.o. pri realizácii projektu „PROJEKT PDN
123“ Bratislava -Petržalka, Daliborovo
námestie, týkajúce sa výstavby novej budovy
pre ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo
nám. Bratislava.

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):
Alexandra Pongrácová – Cirkevné konzervatórium, Bratislava – hra na gitare.
Lea Viktória Majková – Stredná škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava,
odbor grafický dizajn.
Natália Bodišová - Stredná škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava,
odbor grafický dizajn.
Tatiana Dolníková – Konzervatórium, tolstého 11, Bratislava – hra na saxofóne.

Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí (meno žiaka, názov
školy):
Ema Závodská – Ho here technische Bundesiehr und Versuchsantsalt für textilindustrie und
Informatic HTL für Medienddesign – Animation, Spengergasse 20, Wien.

XI. Ďalšie informácie o škole
1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám.2 v
Bratislave 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, matiné 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 Františka Oswalda pôsobí Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole
Daliborovo nám.2 v Bratislave, ktoré zo svojich finančných prostriedkov pomáha škole pri
realizácii a finančnom zabezpečení koncertov, pri nákupe učebného a notového materiálu,
finančne dostupných hudobných nástrojov, na ladenie a opravy starých hudobných nástrojov
pre hudobný odbor. Rodičovské združenie pomáha pri zabezpečovaní výchovno vzdelávacieho procesu nákupom pracovného materiálu pre VO, pomáha škole s materiálnym
vybavením. Vďaka získaným 2 % škola v školskom roku 2017/2018 vymaľovala učebňu VO
a multimediálny ateliér v budove ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám.2 v Bratislave.
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 reprezentatívnych školských akcií.
2.2 Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi
združeniami, nadáciami
Richard Rikkon - vzájomná spolupráca od roku 2009 pri realizovaní koncertov s
našimi žiakmi a talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy.
Jednota dôchodcov Slovenska - spolupráca od roku 2011 pri realizovaní kultúrnych
vystúpení na projektoch Jednoty dôchodcov Slovenska.
2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom
Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Františka Oswalda Daliborovo nám.2 v
Bratislave je Hlavné mesto SR Bratislavy. Organizácie v školskom roku 2017/2018 navzájom
spolupracovali pri zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu, pri realizácii koncertov a
kultúrnych podujatí hlavného mesta určených širokej bratislavskej verejnosti.

2.4 Iná spolupráca
Základná umelecká škola Františka Oswalda spolupracuje so svojim kontrolným a
iniciačným orgánom - Radou školy, ktorý sa podieľa na chode školy a prerokováva základné
dokumenty školy.
Základná umelecká škola Františka Oswalda v šk.roku 2017/2018 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.
Škola nezanedbala spoluprácu so strediskami sociálnych služieb pri poskytovaní
kultúrnych programov pre seniorov.
Úspešne spolupracovala s ostatnými základnými umeleckými školami pri realizácii
spoločných podujatí.
Pokračovala v nadviazanej spolupráci so Štátnym konzervatóriom, Cirkevným
konzervatóriom, VŠMU, ZUŠ sv. Cecílie, organovým oddelením Konzervatória v Ostrave,
Jednotou dôchodcov Slovenska.
Spolupracovala s rôznymi inštitúciami, ktoré školu priebežne oslovili s požiadavkou
realizácie kultúrneho vystúpenia.
Oslovených učiteľov vysielala do porôt národných a medzinárodných súťaží,
organizovaných pod hlavičkou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Škola v školskom roku 2017/2018 spolupracovala s:
• Detský folklórny súbor Jarabinka – pôsobí v mestskej časti Petržalka na ZŠ Tupolevova ul.
Bratislave. Detský folklórny súbor Hájenka má vlastnú ľudovú hudbu, ktorej členmi sú aj
žiačky hudobného odboru ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo nám.2 v Bratislave – Emma
McKillop a Emília Babálová.
• Mládežnícky sláčikový orchester Harmónia – pôsobí pri Konzervatóriu v Bratislave pod
vedením PhDr. Oľgy Podstavkovej a dirigenta Jindřicha Drmolu – členkou orchestra sú
Emília Babálová, Emma McKillop, Daniela Brunclíková, Ingrid Rudavská.
• V obnovenom orchestri bratislavských základných umeleckých škôl, ktorý pripravuje
koncert v Slovenskej filharmónii v novembri 2018 účinkujú: Emília Babálová, Hana
Mikulcová.
• Veľký evanjelický kostol, evanjelický kostol v Petržalke a evanjelický kostol v Dunajskej
Lužnej - spolupráca umožňuje žiakom organového oddelenia HO koncertovanie
v spomínaných kostoloch, čím žiaci získavajú praktické skúsenosti v interpretácii chrámovej
hudby v chrámových priestoroch na kvalitných organoch.

•ABZ finance s.r.o. Daliborovo nám.3 Bratislava - spolupráca vedenia školy pri spracovaní
návrhu projektu novej budovy ZUŠ „PROJEKT PDN 123“ Bratislava -Petržalka, Daliborovo
námestie.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava
I. Základné informácie o škole
a) Identifikačné údaje
Zriaďovateľ: Hlavné mesto 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, DiS. art.
Volebné obdobie: 1.7.2014 – 30.6.2019
Ďalší vedúci zamestnanci školy:
1. Mgr. art. Zuzana Surá – zástupca pre hudobný odbor
2. Mgr. art. Helena Balážová – zástupca pre tanečný, výtvarný, literárno – dramatický odbor
a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, štatutárny zástupca
c)Údaje o rade školy
Členovia RŠ
MUDr. Viktória Just, lekárka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy, zvolená predsedkyňa
Rady školy
JUDr. Vladimír Janák, advokát, zvolený zástupca rodičov žiakov školy
Dipl. kult. Jana Bačková, administratívny pracovník AIW, k. s., zvolená zástupkyňa rodičov
žiakov školy
PhDr. Ľudmila Farkašovská, námestníčka primátora, delegovaná zástupkyňa obce
Ing. Diana Štrofová, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., vedúca Ústavu mediálnych produkcií, delegovaný zástupca
inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v ZUŠ J.
Albrechta
Mgr. Katarína Lukyová, asistentka riaditeľky sekcie sociálnych vecí, školstva a športu
Magistrátu hlavného mesta Bratislava, vedúca oddelenia delegovaný zástupca obce
PaedDr. Juraj Monsberger, zástupca za mestskú časť Petržalka, odborný zamestnanec
školského úradu
Mgr. art. Vencislava Ilievska, učiteľka, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Ľubica Halová, učiteľ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
Renáta Pozsgayová, upratovačka školy, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
22.9.2017 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa
o hospodárení, Schválenie Školského vzdelávacieho programu – druhý ročník druhého
stupňa, schválenie Ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
schválenie Kariérových pozícií, príprava školského roka 2017/2018, oboznámenie
s aktivitami a projektmi školy na rok 2017/2018
13.2.2018 – Správa o VV činnosti, Správa o hospodárení, Zlatá klapka – akcie školy, Koniec
RŠ 20.5.2018 – nové voľby, Šk. rok 2018/2019 – 30. výročie školy
27.1.2018 - Zhodnotenie školského roka, projektov školy, výsledky súťaží, príprava
školského roka 2018/2019, schválenie koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2019-2022
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy
Gremiálna rada
18.9.2017 – kontrola úloh spojených so začiatkom školského roka, Správy o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017, štruktúra kariérových pozícií, plán
kontinuálneho vzdelávania, schvaľovanie rozpočtu, pripravované podujatia – Zlatá klapka
2018, Rakúsko-uhorský večer, Vzájomné inšpirácie česko-slovenských mladých umelcov
24.1.2018 – personálne zmeny, príprava ukončenia 1. polroku, príprava celoslovenskej súťaže
Zlatá klapka, organizácia II. polroka školského roka, pripravované podujatia – zabezpečenie
10.4.2018 – kontrola firiem, príprava 15. ročníka Bratislavské mestské dni, príprava Rakúskouhorský večer Budapešť, projekt Pontis, ďalšie pripravované podujatia školy
4.6.2018 – účasť na Sommerfest Kittsee, záverečné vystúpenia všetkých odborov, kontroly
spojené so záverom školského roka, plánované podujatia na ďalšie obdobie, príprava Správy
o výchovnovzdelávacej činnosti ZUŠ za školský rok 2017/2018
Umelecká rada
4.9.2017 – personálne zmeny, úlohy predsedov predmetových komisií, plány práce pre
jednotlivé PK, plánovanie podujatí, ostatné dôležité informácie
27.11.2017 – zhodnotenie realizovaných podujatí, plánované podujatia na nasledujúce
obdobie, úlohy predsedov predmetových komisií, ostatné dôležité informácie
22.1.2017 - príprava klasifikačnej porady, polročné hodnotenie pracovnej činnosti
jednotlivých odborov za I. polrok, kontrola triednej dokumentácie za I. polrok, plánované
projekty na nasledujúce obdobie, úlohy predsedov predmetových komisií
23.4.2018 – úlohy predsedov predmetových komisií, plánované podujatia, záverečné skúšky
žiakov
21.6.2018 – Koncoročná klasifikácia žiakov, kontinuálne vzdelávanie – ukončenie, zápisnice
predmetových komisií

Pedagogická rada
28.8.2017 – oboznámenie sa s plánom práce ZUŠ, Plány práce predmetových komisií,
dokumenty a ich uplatnenie v praxi, zmeny v pedagogickom kolektíve, pripomienky a návrhy
k doplneniu harmonogramu podujatí, plán prác pedagógov na začiatku školského roka,
príprava Školského vzdelávacieho programu – 2. ročník/II. stupňa, adaptačné vzdelávanie –
plán kontinuálneho vzdelávania

4.9.2017 – zahájenie školského roka, uvedenie novoprijatých pedagógov do kolektívu,
kontrola uznesení, schválenie plánu práce školy, oboznámenie s plánom činnosti UR,
schválenie materiálu Vnútro-školský a pracovný poriadok, schválenie Školského
vzdelávacieho programu – 2. ročník/II. stupňa, schválenie pracovného a vnútroškolského
poriadku, koncepčného zámeru školy a so strategického plánu školy, školenie PO a BOZP,
historický kalendár – informácie o významných výročiach hudobných skladateľov, príprava
kontinuálneho vzdelávania, predbežné úväzky pedagógov
11.9.2017 – Úväzky pedagógov, databáza a register žiakov v IZUŠ, informácia o školnom
poplatku, výkazy a zoznamy žiakov, schválenie materiálov - Osobný plán profesijného rastu
pedagogického zamestnanca, Kariérové pozície, projekty a koncerty k výročiam, výchovné
podujatia
27.11.2017 – poďakovanie za súťaž, klasifikácia žiakov za I. štvrťrok, žiadosti na
kontrahovanie a rozšírené vyučovanie žiakov v štúdiu, triedne prehrávky, plán podujatí a ich
realizácia, inventarizácia
22.1.2018 – Polročné hodnotenie a klasifikácia žiakov, kontrola triednej dokumentácie,
informácia o plánovaných projektoch – reprezentácia ZUŠ, IZUŠ – program v individuálnych
záznamoch pedagógov, ďalšie pokyny a informácie
5.2.2018 – Úväzky pedagógov na II. polrok – výkazy žiakov, štruktúra kariérových pozícií, plán
kontinuálneho vzdelávania, Správa o hospodárení za r. 2017, Správa o činnosti za I. polrok šk.
r. 2017 / 2018, školné a variabilný symbol pre nových žiakov, skúšky neklasifikovaných
žiakov, podujatia školy
23.4.2018 - Hodnotenie a klasifikácia žiakov, Absolventské skúšky žiakov, Talentové skúšky,
plánované podujatia školy, výkazy odučených hodín – doplnenie, predbežné úväzky na šk.
rok 2018 / 2019
21.6.2018 - Koncoročná klasifikácia žiakov, hodnotiace pohovory pedagogických
zamestnancov školy, kontrola dokumentácie, schválenie koncepčného zámeru školy 2019 –
2022, letné aktivity
25.6.2018 – Hodnotenie školského roka, podklady správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2017/2018

II. Údaje o žiakoch školy
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ)
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2017 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre:
Prípravné štúdium: spolu – 95
Hudobný odbor: spolu - 331, I.- 241, II.- 29, ŠPD- 55
z toho absolventi k 15.9.2017 Počet žiakov: 38, 1. časť I. stupeň – 36, 2. časť I.stupeň - 8, II.
stupeň - 9, ŠPD - 20
rozšíreného štúdia HO: spolu - 6
Tanečný odbor: spolu - 102, I.- 94, II.- 4, ŠPD- 4,

z toho absolventi k 15.9.2017: Počet žiakov: 12, 1. časť I. stupeň - 10, 2. časť II. stupeň – 0,
II. stupeň - 2
rozšíreného štúdia TO: 0
Výtvarný odbor: spolu - 136, I.- 108, II.- 14, ŠPD- 14
z toho absolventi k 15.9.2017: Počet žiakov: 22, 1. časť I. stupeň - 15, 2. časť I. stupeň – 3, II.
stupeň – 0, ŠPD - 4
rozšíreného štúdia VO: 0
Literárno-dramatický odbor: spolu - 44, I.- 44, II.- 0, ŠPD- 0
z toho absolventi k 15.9.2017: Počet žiakov: 7, 1. časť I. stupeň – 6, 2. časť I. stupeň – 1, II.
stupeň - 0
rozšíreného štúdia LDO: 0
AMT: spolu – 33, I. st. – 29, II.- 4, ŠPD - 0
z toho absolventi k 15.9.2017: Počet žiakov: 2, 2. časť I. stupeň - 2
Spolu stav k 15. 9. 2017: 741
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2017:
HO- 78
TO- 51
VO- 70
LDO- 20
AMT- 12
Spolu stav k 29. 6. 2018: 741
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie I. polroku
Vyhodnotenie a komentár - I. polrok:
Prípravný ročník absolvuje: 95 žiakov
Prospeli s vyznamenaním: 603 žiakov
Prospeli: 33 žiakov
Neklasifikovaní/ vystúpili v priebehu I. polroka: 10 žiakov
Podľa hlásených údajov na polročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2017 / 2018 z
celkového počtu žiakov prospelo s vyznamenaním 81,4 % žiakov , prospelo 4,5 % žiakov
školy a neklasifikovaných bolo 1,3 % žiakov ZUŠ.

Vyhodnotenie a komentár - II. polrok:
Prípravný ročník absolvuje: 120 žiakov
Prospeli s vyznamenaním: 572 žiakov
Prospeli: 26 žiakov
Neprospeli: 1
Neklasifikovaní: 21 žiakov
Prerušenie štúdia: 1 žiak

Podľa hlásených údajov na koncoročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2017 / 2018 z
celkového počtu žiakov prospelo s vyznamenaním 77,19 % žiakov , prospelo 3,5 % žiakov
školy a neklasifikovaných bolo 2,83 % 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 v školskom roku
2017/2018
Nové študijné odbory v školskom roku 2017/2018 nevznikli. Vedenie školy sa snaží zveľadiť
a rozvíjať všetky odbory stále na vyššej úrovni.
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

Počet tých, ktorí mali
vyššiu vyučovaciu
povinnosť

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

32

16

11

0

TO

3

3

1

1

0

LDO

2

2

2

0

VO

3

3

2

1

0

Iné: AMT

2

2

1

0

0

Spolu:

43

42

15

0

Fyzický počet PZ
k 30.6.2018

33

Fyzický počet PZ
k
31.12.2017

HO

Študijný
odbor/oddelenie
záujmových
útvarov

Počet tých, ktorí mali
nižšiu vyučovaciu
povinnosť

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 31.12.2017:

Nepedagogickí zamestnanci k 31.12. 2017

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

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

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

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

3

2

0

0

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

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

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

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

Fyzický počet NZ.

ZUŠ J. Albrechta

6

3

2

0

0

Fyzický počet NZ.

ZUŠ J. Albrechta

Nepedagogickí zamestnanci k 30.06. 2018

6

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Pedagogickí zamestnanci ZUŠ Jána Albrechta sú plne kvalifikovaní na vykonávanie
pedagogickej činnosti. Mnohí sa kontinuálne vzdelávajú a dopĺňajú si vzdelanie podľa svojich
možností.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
Vzhľadom na to, že mnohé inštitúcie predkladajú v súčasnom 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 doktorandské štúdium, ktorými
skvalitňujú aj úroveň ZUŠ J. Albrechta. Okrem týchto druhov vzdelávania pedagógovia školy
priebežne navštevujú aktualizačné vzdelávanie, ktoré poskytuje MPC v Bratislave.

- 1 vedúci pedagogický zamestnanec úspešne ukončil (30.10.2017) – prípravné predatestačné
vzdelávanie, Softimex
- 1 vedúci pedagogický zamestnanec úspešne ukončil (9.5.2018) – aktualizačné vzdelávanie –
1. atestáciu, RP MPC Bratislava
- 2 PZ HO – úspešne ukončili (15.6.2018) – prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii,
RP MPC Bratislava
- 1 začínajúca PZ – úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie (12.12.2017) – ZUŠ Jána
Albrechta
- 3 začínajúci PZ – úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie (dátum ukončenia 26.06.2018) –
ZUŠ Jána Albrechta
- 1 PZ TO – denné bakalárske štúdium – Estetika – 2. ročník – FIF UK, Bratislava
- 1PZ HO – bakalárske štúdium – Hra na klavíri – 2. ročník - HTF VŠMU
- 1 PZ HO – bakalárske štúdium – Hra na gitare – 3. ročník - HTF VŠMU Bratislava
(ukončené jún 2018)
- 1 PZ LDO – denné doktorandské štúdium - 3. ročník (rok ukončenia – august 2018 ) ÚDFV SAV Bratislava
- 1 PZ HO – 4. roč. – História a kultúra Rakúska - Univerzita 3. veku, UK (4. roč. ukončený)
- 6 PZ - priebežne navštevuje Kurz anglického jazyka (Štátna jazyková škola Palisády /
súkromne)
- 1 PZ LDO – priebežne navštevuje Kurz ruského jazyka - Ruské centrum vedy a kultúry
v Bratislave (ukončenie 31.1.2018)
- 1 PZ VO – priebežne študuje Kurz hebrejského jazyka - biblická hebrejčina
ukončená 1.časť štúdia (Diploma in Coaching for Personal Development & Sustainability)
ukončená 2.časť štúdia (Diploma in Holistics Counselling & Methodical Empathy)
t.č. 3 a 4 časť štúdia paralelne
- 1 PZ VO – Psychosophy Academy of Central Europe, School of Empathy (Praha,
Bratislava, Budapešť) – PSF na PACE – (ukončenie august 2018)
- 1 PZ VO – zvukvá kompozícia/ elektronická hudba, učiteľ: Matúš Wiedermann
Pedagógovia Hudobného odboru absolvovali Medzinárodný klavírny seminár EPTA
v dňoch 23.8.-25.8.2017 v Koncertnej sále Eugena Suchoňa na bratislavskom Konzervatóriu.

Pedagógovia so žiakmi hudobného odboru navštevujú rôzne hudobné podujatia a koncerty
v rámci BHS, Bratislavy pre všetkých, koncertov Slovenskej filharmónie a Slovenského
rozhlasu, Poľského inštitútu, Kultúrneho leta a i. Žiaci Hudobnej náuky pod vedením
pedagógov navštevujú tiež Rodinné koncerty a nedeľné predstavenia pre deti (M. Vanek)
v Slovenskej filharmónii.
28.11.2017 – Lucia Pintérová sa zúčastnila v Žiari nad Hronom flautového workshopu, na
ktorom predviedla svoju prácu s deťmi na kultúrnej časti Nórskeho dňa. Podujatie bolo
organizované v spolupráci s Nórskym veľvyslanectvom.
21.2.2018 – pedagógovia sa zúčastnili klavírneho semináru „K prameňom chopinovského
klavírneho štýlu“ a „Skladbičky Pavla Kršku“, Koncertná sála ZUŠ
Pedagógovia so žiakmi tanečného odboru navštevujú profesionálne i amatérske tanečné
predstavenia. Taktiež organizujeme návštevy predstavení pre našich žiakov v SND / Labutie
jazero, Luskáčik, Spiaca krásavica, Sylfída, Rómeo a Júlia, Bratia Karamazovci /. Navštívili
vystúpenia súboru MT Bralen. Aj v tomto školskom roku sa pedagógovia spolu so žiakmi
zúčastnili Dňa otvorených dverí v Tanečnom konzervatóriu / 26. 1. 2018/ kde žiaci, ktorí
majú vážny záujem o ďalšie štúdium tanca boli preskúšaní. Ďalej sa aktívne zúčastňujú
vzdelávacích seminárov KTT VŠMU a kongresov tanečného umenia.
7.-8.10.2017 – tanečné divadlo Bralen - seminár s Mirkou Eliášovou – Priestor, Pohyb
1.10.2017 – KTT VŠMÚ - kongres tanečného umenia – Problematika ZUŠ
17.-20.10.2017 – KTT VŠMÚ – Silas Farley z New York City Ballet – Ballanchinova
technika
26.-28.10.2017 – KTT VŠMÚ – Marina Krutovská z Moskvy – Ako učiť klasický tanec
11.- 12.11.2017 - Tanec a hudba - Worksop pre pedagógov tanca pre deti a mládež,
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Bratislava
30.11.-1.12.2017 – VŠMÚ – Teoretické analýzy v tanečnom umení s prof. Dorotou
Gremlicovou, PhD.
2.12.2017 – Malá koncertná sála HTF VŠMÚ - príspevok J. Bílkovej o osobnostiach
slovenského tanečného umenia – jubilant Miklos Vojtek
24. 3. - 25.4.2018 - umelecké výkony na VŠMU, spolupráca škôl, prezentácia našich žiakov
na KTT VŠMU
Pedagógovia literárno-dramatického odboru tiež navštevujú so svojimi žiakmi rôzne
amatérske aj profesionálne divadelné predstavenia v divadlách a kultúrnych inštitúciách.
Pedagógovia výtvarného odboru sa zapájajú do rôznych súťaží, projektov a podujatí, ktoré
organizujú osobnosti výtvarného umenia. Navštívili spolu so žiakmi exkurziu v továrni na
ceruzky Cretacolor v Hirm an Anger, spojenú so seminárom s akademickým maliarom
Wilfriedom Plodererom. Aj týmto spôsobom si vytvárajú kontakty, prostredníctvom ktorých
sa škola dostáva do povedomia širokej verejnosti.
3.11.2017 - Zuzana Kyselicová sa zúčastnila debaty „Kulatého stolu“ na tému Empatia v
Terezíně
Pedagogický zbor všetkých odborov sa snaží aktívne zapájať aj v tomto smere menej
nadaných žiakov a motivovať ich k ďalšej práci v štúdiu. Vedenie školy úspešne pracuje na
osvete a vysvetľuje potrebu kontinuálneho vzdelávania.
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach:
Členovia v odborných celoštátnych a medzinárodných súťažiach:

Venceslava Ilievska – členka poroty – 24. medzinárodná klavírna súťaž mladých virtuózov,
Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, Chorvátsko (14.2. – 18.2.2018)
Darina Andučič-Tóthová – členka poroty – „KošiceStar“ – celomestská spevácka súťaž 4.
ročníka celoročnej súťaže ŠKOLA PLNÁ TALENTOV, Centrum voľného času Košice (21.2.
– 22.2.2018)
Vladimír Harvan – predseda poroty – celoslovenská súťaž huslistov „Schneiderova Trnava“
(apríl 2018)
- predseda poroty a umelecký garant súťaže – 0. ročník celoslovenskej súťaže „Detvianska
zlatá struna“, Detva (17.5.2018)
Vasilena Verbovská – člen poroty – medzinárodná klavírna súťaž VIVAPIANO, Sofia,
Bulharsko (30.3.-3.4.2018)
Forma vzdelávania

Uvádzanie do praxe

Počet
vzdelávaných

Vzdelávanie
ukončilo

Vzdelávanie
trvá

Vzdelávanie
začalo

12.12.2017

ukončené

1 PZ ukončilo

26.6.2018

ukončené

3 PZ ukončilo

4

Priebežné

6

-

trvá

september 2016

Funkčné inovačné

-

-

-

-

Atestačné

1 PZ ukončil

Január 2018

3

9.5.2018 (1 PZ)

2 PZ trvá

Február 2018

2 PZ trvá

-

Špecializačné kvalifikačné 4
Doplňujúce pedagogické
štúdium

-

2 PZ – 06/2018

-

-

Vzhľadom na to, že mnohé inštitúcie predkladajú v súčasnom 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.
b) IV. Aktivity školy
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola

Názov aktivity školy

Počet
účastníkov
(žiaci, ktorí sa
aktívne
zapojili/vystúpili
v programe, ich
učitelia
a korepetítori)

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

Interný koncert, Koncertná
sála ZUŠ, 4.10.2017, 17.00

6

Prezentácia žiakov HO na verejnosti, polorecitál žiaka
Ryana M. Bradshaw

Interný koncert, Koncertná
sála ZUŠ, 11.10.2017, 17.00

20

Prezentácia žiakov HO na verejnosti

Interný koncert, Koncertná
sála ZUŠ, 17.10.2017, 17.00

30

Prezentácia žiakov HO na verejnosti

Interný koncert, Koncertná
sála ZUŠ, 25.10.2017, 17.00

32

Prezentácia žiakov HO na verejnosti

Interný koncert, Koncertná
sála ZUŠ, 15.11.2017, 17.00

41

Prezentácia žiakov HO na verejnosti

Interný koncert „New Music
for Kids“, Koncertná sála ZUŠ,
29.11.2017, 17.00

40

Prezentácia žiakov HO na verejnosti

Mikulášske koncerty v MŠ, 4.5.12.2017 – MŠ Bradáčova,
Holíčska, Jankolova

20

Výchovné koncerty pre žiakov MŠ, spolupráca s MŠ v
Petržalke

Mikuláš v ZUŠ, 6.12.2017,
17.30

35

Odmeňovanie detí ZUŠ

Vianoce Aliho Brezovského,
Koncertná sála ZUŠ,
7.12.2017, 17.00

21

Koncert za účasti autora piesní

Adventné vystúpenie v Dome
seniorov, Rusovská cesta,
11.12.2017, 10.00

26

Spríjemnenie predvianočného času klientom Domu
seniorov

Divadelné predstavenie
„Dievčatko, ktoré zachránilo
Vianoce“, 13.12.2017, 17.00

15

Autorské divadelné predstavenie žiakov ZUŠ – 3. ročník

Vianočný koncert, Zichyho
palác, 14.12.2017, 17.00

60

Prezentácia žiakov na verejnosti

Divadelné
predstavenie
„Majú na Marse Vianoce?“,
20.12.2017, 17.00

15

Autorské divadelné predstavenie žiakov ZUŠ – 2. časť I.
stupeň

Novoročný interný koncert,
Koncertná
sála
ZUŠ,
17.1.2018, 17.00

42

Prezentácia žiakov HO na verejnosti

Verejná prezentácia prác
žiakov AMT, 22. 1. 2018,
17:00 hod

30

Prezentácia prác žiakov AMT oddelenia na verejnosti

Vernisáž Výtvarného odboru
„Pod povrchom“, vestibul
ZUŠ, 23.1.2018, 18.00

80

Vernisáž prác žiakov VO pre verejnosť

Interný koncert „Na Fašiangy
– na tie hody“, Koncertná
sála ZUŠ, 24.1. 2018, 17:00
hod

30

Prezentácia žiakov dychového oddelenia na verejnosti

Karnevalový
koncert
v maskách, Koncertná sála
ZUŠ, 7.2.2018, 17.00 hod.

31

Prezentácia žiakov HO na verejnosti

Koncert žiakov strunového
oddelenia, Koncertná sála
ZUŠ, 14.2.2018, 17.00 hod.

18

Prezentácia žiakov strunového oddelenia na verejnosti

Klavírny
seminár
„K
prameňom chopinovského
klavírneho
štýlu“
a
„Skladbičky Pavla Kršku“
Koncertná
sála
ZUŠ,
21.2.2018, 10.30 hod.

30

Výchovno-vzdelávací seminár pre
prednášajúci: I. Černecká, F. Pergler

Spoločný
koncert
s Konzervatóriom, 21.3.2018,
17.00 hod.

12

Medzinárodná spolupráca žiakov ZUŠ J. Albrechta so žiakmi
z Konzervatória Bratislava a Konzervatória Bulharsko

Veľkonočné tvorivé dielne,
27.3.2018, 14.00 hod.

20

Výroba veľkonočných ozdôb

učiteľov

a žiakov,

Veľkonočný
koncert,
Koncertná
sála
ZUŠ,
28.3.2018, 17.00 hod.

42

Prezentácia žiakov na verejnosti

Rodinný koncert, Koncertná
sála ZUŠ, 11.4.2018, 17.00

29

Prezentácia žiakov na verejnosti, koncert v spolupráci
s rodičmi žiakov a učiteľmi žiakov

Vedomostná súťaž z HN,
trieda HN, 30.4.2018, 15.00

12

Prezentácia žiakov 3. a 6. ročníka (2.2.I.) HN (vyučujúca
ped. Majerová, Gyӧpӧsová, Michalicová) na verejnosti

Koncert ku Dňu matiek,
Koncertná sála ZUŠ, 2.5.2018,
17.00

39

Prezentácia žiakov na verejnosti, koncert venovaný
mamám

Interný koncert, Koncertná
sála ZUŠ, 16.5.2018, 17.00

36

Prezentácia žiakov HO na verejnosti

Výchovné koncerty pre MŠ
z Petržalky, Koncertná sála
ZUŠ, 22.5.2018, 9.00 – 11.00

17

Prezentácia žiakov na verejnosti, výchovno-vzdelávacia
činnosť spojená s náborom do ZUŠ (MŠ – Rovniankova,
Bradáčova, Holíčska, Iľjušinova)

Absolventský
koncert,
Koncertná
sála
ZUŠ,
23.5.2018, 17.00

15

Prezentácia absolventov na verejnosti, záverečný koncert
absolventov HO

Koncert
k výročiam
hudobných
skladateľov,
30.5.2018, 17.00

27

Prezentácia žiakov na verejnosti, koncert venovaný
výročiam významných hudobných skladateľov

Koncert populárnej hudby,
Koncertná
sála
ZUŠ,
31.5.2018, 17.00

30

Prezentácia žiakov na verejnosti

Tanečná akadémia I., DK
Zrkadlový háj, 7.6.2018,
17.00

82

Prezentácia žiakov TO na verejnosti

Tanečná akadémia II., DK
Zrkadlový háj, 8.6.2018,
18.00

78

Prezentácia žiakov TO na verejnosti

Rozlúčka
s absolventmi,
oceňovanie
žiakov
riaditeľkou, Koncertná sála
ZUŠ, 12.6.2018, 15.00

45

Slávnostné
vyradenie
talentovaných žiakov školy

absolventov,

povzbudenie

Záverečný verejný koncert,
Zichyho palác, 13.6.2018,
17.00

53

Prezentácia žiakov na verejnosti

Divadelné
predstavenie
„Ostrov“, 18.6.2018, 17.00
hod.

11

Prezentácia žiakov 1. – 3. roč. , 2. č. LDO na verejnosti

Divadelné
predstavenie
„T(V)OJ STORY“, 19.6.2018,
17.00 hod.

11

Prezentácia žiakov 3. roč., 1. č. LDO na verejnosti

Múzeum
J.
Cikkera,
19.6.2018, 17.00 hod.

10

Prehliadka múzea J. Cikkera s odborným výkladom o živote
a diele skladateľa – zúčastnili sa žiaci 2. roč. 2. časti I. st. HN

Divadelné
predstavenie
„Desať
statočných“,
20.6.2018, 17.00 hod.

12

Prezentácia žiakov 3. roč., 1. č. LDO na verejnosti

Divadelné
predstavenie
„ZOO“, 21.6.2018, 17.00 hod.

11

Prezentácia žiakov 4. roč., 1. č. LDO na verejnosti

Divadelné
predstavenie
„Osud je na kríž“, 22.6.2018,
17.00 hod.

11

Prezentácia žiakov 3. roč., 2. č. LDO na verejnosti

Škola sa zapája a prezentuje svoju výchovno – vzdelávaciu činnosť v rôznych oblastiach
kultúrno – spoločenského života. Pedagógovia so svojimi žiakmi navštevujú predstavenia
SND, koncerty Slovenskej filharmónie, tanečné predstavenia a rôzne kultúrne podujatia
v rôznych miestnych kultúrnych inštitúciách. Každý pedagóg pripravuje na konci I. aj II.
polroka triedne prehrávky, otvorené hodiny pre žiakov a rodičov a divadelné predstavenia
spojené s konzultáciu rodičov a pedagógov.
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Názov aktivity školy

Počet
účastníkov

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov

Koncert, Dom 3. veku,
14.9.2017

6

Prezentácia žiakov ZUŠ pri príležitosti dňa otvorených
dverí

Dostihy, Závodisko BA,
24.9.2017

35

Prezentácia žiakov TO na verejnosti

Koncert, Tlieskame vám, 1.
ročník medzinárodnej
prehliadky talentovaných
detí, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca,
6.10.2017, 18.00

2

Prezentácia talentovaného žiaka Ryana Martina Bradshaw
na verejnosti v spolupráci s SKO

Dostihy, Závodisko BA,
15.10.2017

35

Prezentácia žiakov TO na verejnosti

Koncert, Mladé pódium
s laureátmi medzinárodných
súťaží, Mirbachov palác,
15.10.2017, 10.30

2

Prezentácia talentovaného žiaka Ryana Martina Bradshaw
na verejnosti

Klavierabend, Deniz Gür
Ryan Bradshaw, Gesellschaft
für Musiktheater,
Khevenhüllerov palác,
Viedeň, 16.10.2017, 19.00

2

Prezentácia talentovaného žiaka Ryana Martina Bradshaw
na verejnosti (klavírny recitál)

Koncert pre účastníkov
medzinárodnej konferencie
v spolupráci s MPC,
Koncertná sála ZUŠ,
17.10.2017, 16.30

20

Prezentácia žiakov HO na verejnosti (účasť delegácie
učiteľov z Walesu a Nemecka)

Družobný koncert našich
žiakov v ZUŠ I. Hurníka,
Praha, 19.10.2017, 18.00

25

Prezentácia žiakov HO na verejnosti

„Odmietame násilie“,
Obchodné centrum Danubia,
25.11.2017, 16.30

12

Účasť žiakov a učiteľov ZUŠ na kampani proti násiliu
organizované OZ Brána do života

Podujatie v ZŠ Tupolevova,
29.11.2017, 10.00

1

Prezentácia žiačky dychového odboru na verejnosti
v spolupráci so ZŠ Tupolevova

2

Prezentácia talentovaného žiaka Ryana Martina Bradshaw
na verejnosti, koncert organizovaný Spoločnosťou pre vedy
a umenia v spolupráci s ubytovňou pre bezdomovcov
RESOTY o. Antona Srholca

Koncert, Liszt-Saal, Viedeň,
6.12.2018, 19.00

2

Prezentácia žiaka Ryana M. Bradshaw na triednom
koncerte prof. V. Kharina vo Viedni

Deň učiteľov, CC centrum,
Jiráskova ulica, 28.3.2018,
10.30 hod.

12

Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s mestskou
časťou Bratislava-Petržalka

Benefičný vianočný koncert,
Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca, 2.12.2017, 17.00

„Cesta do rozprávok,“, Dom
tretieho veku, Poloreckého
ul., 10.4.-12.4.2018

18

Spoločné maľovanie klientov DTV a našich žiakov

Klavírny maratón, Festival
klavírnej tvorby, 16.4.2018,
16.00 hod.

9

Účasť žiakov klavírneho oddelenia na festivale klavírnej
tvorby v rámci projektu „Storočnica SúZVUKU“, Cirkevné
konzervatórium, Bratislava

Vystúpenie v Dome tretieho
veku – „Kytica piesní“,
Poloreckého 2, 19.4.2018,
14.45 hod.

12

Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s Domom
tretieho veku

Bratislavské mestské dni,
prezentácia ZUŠ, stánok na
Hlavnom námestí, 21.4.2018,
8.00-17.00

10

Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s Magistrátom
hl. mesta BA

Bratislavské mestské dni,
vystúpenie
žiakov
TO,
pódium na Hlavnom námestí,
21.4.2018, 14.00-14.45

45

Prezentácia žiakov TO na
s Magistrátom hl. mesta BA

Bratislavské mestské dni,
koncert,
Zrkadlová
sieň
Primaciálneho
paláca,
21.4.2018, 12.00 – 13.00 hod.

24

Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s Magistrátom
hl. mesta BA

Bratislavské mestské dni,
vystúpenie žiakov TO a HO,
Dostihová dráha, 22.4.2018,
15.00 – 17.00

40

Prezentácia žiakov
s Dostihovou dráhou

Deň
Európy,
Hlavné
námestie, 9.5.2018, 13.00

40

Prezentácia žiakov TO na verejnosti, spolupráca s Creative
Pro, a.s., realizačnou agentúrou podujatia

Dostihy, Závodisko BA,
20.5.2018, 14.00

18

Prezentácia žiakov na verejnosti

Mestská knižnica Petržalka,
pobočka Prokofievova 5

5

Nástenná maľba na vchodový múr

Otvárací gala koncert –
Music festival Piešťany, Dom
umenia – veľká sála,
1.6.2018, 19.30 hod.

2

Prezentácia nášho žiaka Ryana M. Bradshaw na verejnosti
v spolupráci s ŠKO Žilina – dirigent L. Svárovský

TO

na

verejnosti,

verejnosti,

spolupráca

spolupráca

Spoločný koncert s
Tanečným konzervatóriom
Evy Jaczovej
a Bratislavských ZUŠ, DK
Dúbravka, 12.6.2018, 18.00
hod.

11

Konfrontácia tanečných škôl z celej Bratislavy

Vystúpenia žiakov ZUŠ,
Dom seniorov, Vilová,
19.6.2018, 9.45 hod.

12

Spolupráca s Domom seniorov, prezentácia žiakov na
verejnosti

Koncert víťazov členských
súťaží EMCY, 19.6.2018,
17.00 hod.

2

Účasť našej žiačky E. Somolányiovej – víťazky súťaže
Mladí klaviristi

„20. stretnutie priateľov
poézie M. Rúfusa „, Múzeum
J. Cikkera, 27.6.2018, 17.00
hod.

12

Vystúpenie žiakov HO a LDO v rámci jubilejného
stretnutia

Vernisáž – zasadnutie
Mestského zastupiteľstva,
Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca, 28.6.2018

15

Prezentácia výtvarných prác žiakov VO na verejnosti,
spolupráca s Magistrátom

Škola spolupracuje s viacerými organizáciami, subjektmi a umeleckými osobnosťami, ktoré
šíria osvetu umeleckým a výchovným smerom.
V tabuľke je v druhom stĺpci uvedený počet aktívnych účastníkov – t.j. účinkujúcich žiakov,
príp. korepetítorov, ktorí sa na podujatí prezentovali
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy
Vyzývateľ na
predkladanie projektu,
resp. vlastný projekt školy

OZ Športom proti drogám

Názov projektu

Až do dna – dokumentárny
Výchovné pôsobenie na mládež
film realizovaný s podporou
v problematike požívania alkoholu
ministerstva zdravotníctva
mladistvými
SR

Vzájomné inšpirácie
Návšteva družobnej školy
českých a slovenských
ZUŠ I. Hurníka, Praha
mladých umelcov
Magistrát Prahy 5

Cieľ projektu a cieľová skupina

Koncert laureátov súťaže
Talent Praha 5, Národní
dům Smíchov

Termín začatia
realizácie
a ukončenia
realizácie
september 2017
– marec 2018

Prezentácia slovenskej hudby ako aj
skladby bratislavských rodákov pre
české publikum

18.10. –
20.10.2017

Vystúpenie nášho žiaka Ryana M.
Bradshaw s pražským komorným
orchestrom pod vedením L.

28.2.2018

Svárovského
ZUŠ Jána Albrechta

Zlatá klapka,
Aréna

Divadlo Slávnostný galavečer spojený 14.3.2018
s vyhlásením
víťazov
celoslovenskej
súťaže
v audiovizuálnej a multimediálnej
tvorbe žiakov ZUŠ J. Albrechta

Dom tretieho veku, ZUŠ Projekt
„Cesta
Jána Albrechta
rozprávky“

do

Spolupráca DTV a ZUŠ – tvorivé
stretnutie dvoch generácií

9.4.-11.4.2018

Cirkevné Konzervatórium, Klavírny
maratón, Účasť žiakov klavírneho oddelenia na 16.4.2018
Bratislava
festivale klavírnej tvorby,
Festival klavírnej tvorby
edukačno – umelecký projekt
„Storočnica SúZVUKU“
zameraný na podporu
a skvalitnenie interpretačného
umenia
ZUŠ Jána Albrechta

Medzinárodný
projekt Priblíženie hudby z obdobia Rakúsko- 20.4.2018
uhorskej monarchie, spolupráca 4
Spoločná história nás
ZUŠ – Česko, Rakúsko,
spája – „Rakúsko-uhorský
Maďarsko, Slovensko
večer“ - Budapešť

Metodickopedagogické Európsky
centrum, Bratislava
projekt

týždeň
–
MOKA,
Paderborn, Nemecko

Posilnenie integrácie s ohľadom na 3.5.-6.5.2018
sociálnu a kultúrnu rôznorodosť
a sebavedomie mládeže.
Predstavenie našej súťaže Zlatá
klapka a prednáška o AMT –
predstavenie systému mediálnej
výchovy na Slovensku

Nadácia Pontis

Naše mesto

Stáž v TV JOJ

Stáž pre víťazov súťaže Spolupráca s TV JOJ, príležitosť pre 25.6.-29.6.2018,
Zlatá klapka
deti zapojiť sa do procesu výroby TV JOJ
rôznych TV programov

Agentúra
Viedeň

Buchmann

- Sommerfestival v Kittsee

Primátor hl. mesta SR Hummel
Bratislavy – Ivo Nesrovnal súčasť

letného

Dobrovoľnícka činnosť – skrášlenie 8.6.2018
školskej záhrady

Medzinárodná spolupráca s Agentúrou 8.7.2018
Buchmann, rozvíjanie
talentovaných žiakov
a rozširovanie si skúseností
s vystupovaním na verejnosti

Fest 2018 – Medzinárodný festival k 240.
bratislavského výročiu narodenia J. N. Hummela.
mestského Vystúpenie žiakov našej školy s
tanečnou choreografiou

18.8.2018
(11.8.2018
7.12.2018)

–

festivalu- „Kultúrne leto J.Bozkurtovej. Súčasťou je zároveň
i zviditeľnenie mesta
2018“
Bratislavy, slovenského umenia a
vytvorenie prepojenia medzi
kultúrami jednotlivých národov
Európskej Únie. V
Hummelovom múzeu a v predajni
by mali byť počas celého leta
vystavené obrázky žiakov "Hummel očami detí ZUŠ
J.Albrechta".

Hudobný odbor:
Žiaci Hudobného odboru sa okrem medzinárodných a celonárodných projektov zúčastnili
rôznych medzinárodných a celoslovenských súťaží:

Ryan Martin Bradshaw z triedy ped. Vencislavy Ilievskej získal
- cena primátora hl. mesta Bratislavy za mimoriadne úspechy v šk. roku 2017/2018:
- 3. cena (pri neudelenej 2. cene) v I. kategórii na 5. medzinárodnej klavírnej súťaži F.
Liszta vo Weimare, Nemecko (23.10.2017 – 2.11.2017)
- 1. cena v III. kategórii na 5. medzináronej klavírnej súťaži B. Bartóka v Grazi,
Rakúsko (14.11.-19.11.2017)
- 2. cena v 2. kategórii na 1. medzinárodnej klavírnej súťaži Michaela Ursuleaza,
Bukureštť, Rumunsko (2.7.- 7.7.2018)

Ema Somolányiová z triedy ped. Jany Boudovej získala
-

zlaté pásmo v súťaži Banskoštiavnické kladivká (3.5.2018), 3. kategória
mimoriadna cena - Detský klavírny maratón, Cikkerov dom, Bratislava (organizátor –
Cirkevné konzervatórium Bratislava), (16.4.2018)

David Fančovič z triedy ped. Venceslavy Ilievskej získal
-

zlaté pásmo a laureát súťaže Banskoštiavnické kladivká (3.5.2018), 4. kategória
mimoriadna cena - Detský klavírny maratón, Cikkerov dom, Bratislava (organizátor –
Cirkevné konzervatórium Bratislava), (16.4.2018)

David Fančovič a Ema Somolányiová z triedy ped. Venceslavy Ilievskej získali
- zlaté pásmo v štvorručnej hre v súťaži Banskoštiavnické kladivká (3.5.2018), 3.
kategória

Nitrianska lutna, Nitra (18.5.2018) – diplomy za účasť získali:
- Lívia Čerešňová (ped. Jana Majerová)
- Stela Mária Bachledová (ped. Irina Rogach)
- Lea Kocúrová (ped. Irina Rogach)

Lea Kocúrová z triedy ped. Iriny Rogach získala
- strieborné pásmo, súťažná prehliadka Sládkovičovo (27.4.2018)

Stela Mária Bachledová z triedy ped. Iriny Rogach získala
- diplom za účasť v súťaži Beethovenové Teplice (10.3.2018)
- 2. miesto na súťaži Prima la musica, Viedeň (23.2.2018)

Simona Šalgovičová z triedy ped. Jána Lukáča a Lenka Šalgovičová z triedy ped. Iriny
Rogach
- zúčastnili sa husľovej súťaže Talents for Europe, Dolný Kubín (30.4.2018),
absolvované 1. kolo, kategória 2

Ivana Brunovská z triedy ped. Ľubice Dzúrikovej získala
- strieborné pásmo v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória C

Enya Pastorová z triedy ped. Lucie Pintérovej získala
- zlaté pásmo v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória B

Ľubica Luščanová z triedy ped. Barbory Sláčikovej získala
- bronzové pásmo v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória E

Zuzana Pohánková z triedy ped. Ľubice Dzúrikovej získala
- strieborné pásmo v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória E

Ľubica Dzúriková, Lucia Pintérová a Barbora Sláčiková získali
- zlaté pásmo a 1. miesto v súťaži „Zahrajže mi píšťalôčka“ (11.5.2018), kategória
pedagóg

Natália Kafúnová z triedy ped. Dariny Andučič-Tóthovej
- zúčastnila sa súťaže „Senecká dúha“ (17.5.2018), 2. kategória

Katarína Kolesárová z triedy ped. Dariny Andučič-Tóthovej získala
- 3. miesto v súťaži „Senecká dúha“ (17.5.2018), 4. kategória

Laura Gloria Bachledová z triedy ped. Vladimíra Harvana získala
- 1. miesto v súťaži Prima la musica, Viedeň (21.2.2018), 2. kategória

AMT:
V odbore Audiovizuálna a multimediálna tvorba škola pripravila 6. ročník celoslovenskej
súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže s názvom Zlatá klapka.
Súťaž sa uskutočnila v 14. marca 2018.

Rebecca Petrášová, Alex Angelo Alario – 6. ročník celoslovenskej súťaže Zlatá klapka,
víťaz v kategórii: Publicistika/Dokument 10-14

Tomáš Droba – 6. ročník celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, víťaz v kategórii: Krátky hraný
film 15-19

Lukáš Celec – 6. ročník celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, víťaz v kategórii: Strih

Alen Imamovič – 6. ročník celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, víťaz v kategórii: Moderátor

Literárno-dramatický odbor:
– účinkovanie žiakov v televíznych seriáloch a reláciách – napríklad Rex (TV Markíza),
Policajné prípady (TV JOJ), účinkovanie vo filmoch – v pripravovanom filme o Dubčekovi,
vo filme A Star Wars fun short film – Star Wars – One Day I’ll Become... (oficiálna premiéra
11. 12. 2017);
– účinkovanie žiakov v dabingu – Samuel Michalík (3./2./I. st.), Alex Koníček (3./1./I. st.);
– spolupráca a účinkovanie pedagógov i žiakov LDO v audiovizuálnych prácach
žiakov odboru AMT;
– príprava žiakov na divadelné a recitačné súťaže – napríklad Šaliansky Maťko,
Hviezdoslavovo Kubín;
– príprava žiakov na castingy do filmov, seriálov, relácií či reklám

Michaela Mižiková – 1. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“
(január 2018), 2. veková kategória
- čestné uznanie v okresnom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ (marec 2018),
kategória próza, 1. veková kategória

Olívía Kekeliová – 2. miesto v školskom kole recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“
(22.2.2018), kategória poézia, 1. veková kategória
Ema Modrovská – 3. miesto v školskom kole recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“
(december 2017), 2. veková kategória

Výtvarný odbor:
Terézia Černigová (z triedy ped. Silvie Uherovej) ziskala 1. cenu v súťaži Vianoce
a reciklácia o vianočnú pohľadnicu spoločnosti Natur – PACK, a.s.
Simona Gabrišová (z triedy ped. Kataríny Blahutovej) získala 1. miesto vo výtvarnej súťaži
Najkrajší palác
Samuel Egyed (z triedy ped. Kataríny Blahutovej) získal 2. miesto vo výtvarnej súťaži
Najkrajší palác
Kristína Molnárová (z triedy ped. Silvie Uherovej) získala 3. miesto vo výtvarnej súťaži
Najkrajší palác

Tamara Krištof, Jana Černiková a Romina Katrinec (z triedy ped. Zuzany Kyselicovej)
získali uznanie za výtvarné práce v súťaži „Ľudia ľuďom pripravili tento osud“ (28.3.2018),
Tychy, Poľsko
Veronika Vundrová (z triedy ped. Zuzany Kyselicovej) získala mimoriadnu cenu za
výtvarné práce v súťaži „Ľudia ľuďom pripravili tento osud“ (28.3.2018), Tychy, Poľsko

Tanečný odbor:
Nina Bajčevová a Alexandra Brillová (z triedy ped. Jany Bílkovej) získali strieborné
pásmo v súťaži „Umenie v pohybe“, Žilina (12.5.2018)
Žiačky 3. ročníka a žiačky 4. ročníka (z triedy ped. Jany Bílkovej) a žiačky 6. ročníka (z
triedy ped. Heleny Balážovej) získali čestné uznanie v súťaži „Umenie v pohybe“, Žilina
(12.5.2018)

Publikačná činnosť:
HUDOBNÝ ŽIVOT 6/2017, roč. XLIX
Mladý Mozart so „zázrakom“ pri klavíri
UČITEĽSKÉ NOVINY 2017 /10.10./ roč. LXIII.
www.ucn.sk
Aktuality: Geniálne talenty a SKO
PETRŽALSKÉ NOVINY 2017 /25.08./ roč.23, č. 14, str. 19
Kultúra: Verejný koncert
PETRŽALSKÉ NOVINY 2017 /17.11./ roč.23, č. 20, str. 19
Kultúra: Koncertná generálka
PETRŽALSKÉ NOVINY 2018 /19.1./ roč. 23, č. 1., str. 19
Kultúra: Hudobný večer v Zichyho paláci
Jubilejný dokument umelca – Miklós Vojtek /6.11.2017/
https://www.youtube.com/watch?v=GgLmeNzxaXg
Beseda s umelcom – Miklós Vojtek /9.11.2017/

https://www.youtube.com/watch?v=alDMSXZSk18
TA3 2.1.2018 Štúdio kultúra 15:29
11-ročný klavírny virtuóz
https://www.ta3.com/clanok/1119267/druhy-archiv-lucie-tallovej-11-rocny-klavirny-virtuozpriority-fondu-na-podporu-umenia-zo-zivota-hmyzu.html
PETRŽALSKÉ NOVINY 2018 /2.2.2018/ roč. 24, č. 2., str. 15
Kultúra: Koncertné pódium
PETRŽALSKE NOVINY 2018 /2.3./ roč. 24, č. 4, str. 19
Kultúra: Karnevalový koncert v maskách
PETRŽALSKÉ NOVINY 2018 /16.3./ roč. 24, č. 5, str. 19
Kultúra: V Prahe nás reprezentoval geniálny Ryan
PETRŽALSKÉ NOVINY 2018 /13.4./ roč. 24, č. 7, str. 19
Kultúra: Spoločný koncert
PETRŽALSKÉ NOVINY 2018 /11.5.2018/ roč. 24, č. 9., str. 17
Kultúra: Koncert v Primaciálnom paláci
PETRŽALSKÉ NOVINY 2018 /20.6.2018/ roč. 24, č. 3., str. 4
Kultúra/Inzercia: Moderovaný koncert k výročiam skladateľov
Zlatá klapka:
TV JOJ 19.3.2018 Súťaž Zlatá klapka 2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=QolqNr1bKm8

TV JOJ Noviny 12.00 26.3.2018 Zlatá klapka 2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=E5r-YCwDvTE
TV TA3 16.3.2018 Dobré správy
Zlatá klapka 2018 pozná víťazov
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=a5TN4Mk-FME
RTVS 15.3.2018 Rádio Regina 12.00 – Zlatá klapka 2018
Žurnál Rádia Regina o 12.00 (14.00 min.)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1532/890837
https://www.youtube.com/watch?v=RdMYNQakhes
TV Ružinov 20.3.02018 – Zlatá klapka 2018
Bratislavský magazín 17.00 (5.36 min.)
http://www.tvr.sk/tvprogram/bratislavsky-magazin/bratislavsky-magazin/2018-03-20-160000

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BSftclRe2y8
TV Markíza 13.6.2018 – Chart Show
Najväčšie hlasy Slovenska a Česka – Darina Andučič – Tóthová
http://videoarchiv.markiza.sk/video/chart-show/85304_chart-show-najvacsie-hlasyslovenska-a-ceska
Tlačová agentúra TASR 14.3.2018
Zlatá klapka 2018
Tlačová agentúra SITA 14.3.2018
Zlatá klapka 2018
Západoslovenská televízia 14.3.2018
Zlatá klapka 2018
Iné publikácie:
MICHALICOVÁ, Irena. Odborný článok pre časopis Múzeum: Vo Fialkovom údolí hudba
stále znie. (Čím žije Múzeum Jána Cikkera. O novej knihe Ján Cikker: Listy matke.).
Publikované v čísle 2/2018.
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2017/2018 bola vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou dňa
22.3.2018. Predmetom školskej inšpekcie bola kontrola stavu základného a odporúčaného
materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole Jána Albrechta. Štátnou
školskou inšpekciou neboli nájdené žiadne nedostatky.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ
V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná finančná ani ekonomická kontrola.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
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.
Prebehla ďalšia etapa výmeny okien na celej budove školy, ktoré boli v havarijnom stave. Je
potrebné zateplenie budovy. Počas letných prázdnin bude prebiehať oprava potrubia,
zvlhnutých stien a opadaných omietok, ktoré sú v havarijnom stave.
Kvalitu výučby znižuje nedostatočný počet hudobných nástrojov a ich kvalita. Klavíry na
celej škole si vzhľadom na vek a opotrebovanosť vyžadujú rozsiahlejšiu opravu. Počas
letných prázdnin bude prebiehať oprava 8 klavírov. Aj naďalej je však potrebné dobudovať
nástrojový park (vrátane pianín, krídla), notový archív, knižnicu, stojany na noty, klavírne
stoličky, spevácke mikrofóny, odposluchy, kvôli správnemu držaniu tela pri hraní na
hudobných nástrojoch.

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.
Vo Výtvarnom odbore je potrebné zakúpiť materiál na vyučovanie (papiere, lepenky, farby).
V niektorých triedach je potrebné zakúpiť vonkajšie žalúzie na okná, nakoľko je v letných
mesiacoch neúnosné teplo. V triedach VO sa vymenili staré nevyhovujúce neóny. Pre
vyučovanie animovanej tvorby by bolo vhodné zakúpiť stolový statív a káble, softwarelinetest program.
V LDO je nutnosťou dokúpiť kostýmy a rekvizity podľa aktuálnych potrieb.
Problematické je aj finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
ale tento problém presahuje rámec školy a je všeobecne známy.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2017
1.
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 792 598,00 €
2.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 82 068,68 €
3.
Finančné prostriedky získané od rodičov (DoReMi, občianske združenie): 2032,53 €
4.
Iné finančné prostriedky: 4 600,00 € - štátny rozpočet, použité v rámci EK 630 na súťaž
Zlatá klapka
ŠR – mzdy: 0 €
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2015/2016
a vyhodnotenie jeho plnenia.

Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2017/2018 nadväzoval na predchádzajúce
plány rozvoja školy. Medzi základné ciele koncepčného zámeru rozvoja školy na šk. rok
2017/2018 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 veľmi náročným cieľom je stabilizovať zamestnancov
v administratíve, ktorej neustále pribúda.
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.

X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2017/2018 a
oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane
návrhov opatrení v školskom roku 2018/2019
CIELE

RIZIKÁ
Zastaralý a nefunkčný nástrojový park po lehote

ZUŠ J. Albrechta plánuje pokračovať
v doterajšom trende aktívnej spolupráce
s profesionálnymi umelcami, domácimi
a zahraničnými projektovými partnermi.
Bude kontinuálne spolupracovať na
skvalitnení pedagogického procesu s jasne
určenou zodpovednosťou tak, ako to je
určené v predpisoch školy a ročných
plánoch, ktoré každoročne odsúhlasuje
pedagogická rada a rada školy.

životnosti vyžadujúci si nákladné a niekedy aj
nerentabilné generálne opravy.
Potrebná kúpa čembala pre celoslovenskú súťaž
Musica Camerata Ján Albrecht, Zoznam ďalších
potrebných nástrojov na riaditeľstve školy.
Problém s bezpečnostným zabezpečením školy
a vybavením prostriedkov na bežný chod školy.
Opotrebovanosť techniky, nutná priebežná výmena.

Nezateplená budova – nerentabilné hospodárenie s
ZUŠ Jána Albrechta plánuje v rokoch 2019 – energiou .

2022 neustále pokračovať na skvalitnení Škola nie je zabezpečená
pedagogického procesu
systémom vo všetkých traktoch.

bezpečnostným

Umožní kontinuálne vzdelávanie učiteľov
Zdokonalenie
systému iZUŠ

používania

Elektronický systém IZUŠ má stále rezervy (napr.
katalógy PŠ, v niektorých prípadoch nelogické
elektronického radenie známok a iné)

Snaha o väčšie využitie elektronického
systému, čím škola zefektívni spoluprácu
vedenia,
učiteľov
a nepedagogických
zamestnancov
ZUŠ
bude
pokračovať
v spolupráci
s profesionálnymi umeleckými telesami
Škola rozšíri medzinárodnú spoluprácu
ZUŠ bude pokračovať v rekonštrukcii budovy
s cieľom znížiť spotrebu energie
- doplnenie technickej vybavenosti školy,
- doplnenie nástrojového parku, investovanie
do nového nástrojového parku, vzhľadom na
ich nefunkčnosť,
- kúpa potrebných hudobných nástrojov,
-zateplenie budovy, multifunkčná miestnosť
ZUŠ Jána Albrechta je organizátorom dvoch celoslovenských súťaží. Medzi silné stránky
patrí tvorba projektov a iných medziodborových podujatí v širších tendenciách. Je vysoko
prezentovaná na verejnosti prostredníctvom rôznych médií, profesionálnych domácich
i zahraničných partnerov.

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:
Ryan Martin Bradshaw – Viedenská univerzita hudby a scénického umenia – študuje v 2.
ročníku pre mimoriadne nadané deti do 15 rokov
Sofia Kubalíková – Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Trnava
Angelika Fábryová - Spev, prijatá na VŠMU Bratislava
Dalibor Banga - Hra na saxofóne, Konzervatórium Bratislava
Kristína Molnárová – stredná odborná škola: Škola užitkového výtvarníctva Josefa Vydru
v Bratislave
Martin Bugar – stredná odborná škola: Škola užitkového výtvarníctva Josefa Vydru
v Bratislave

XI. Ďalšie informácie o škole

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
V rámci finančných možností sa škola neustále snaží vylepšovať psychohygienické podmienky pre
žiakov skvalitňovaním tried a priestorov školy 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 aj pri organizácii podujatí, pri
zhotovovaní kostýmov, čím vytvárajú celkovú príjemnú atmosféru. Niektorí rodičia sú
aktívne zapojení do pripravovaných projektov školy (prispievajú drobnými darčekmi pre
žiakov školy). Sú chápaví a ústretoví aj pri realizácii projektov školy, ktoré vyžadujú niekedy
aj voľný čas a prítomnosť ich detí počas víkendov pri skúškach. Úroveň školy napreduje,
o čom svedčí aj pozitívna odozva mnohých rodičov vyslovená na verejnosti a tiež ich záujem
o našu školu.
2.2. Spolupráca s právnickými
združeniami, nadáciami)

osobami

(neziskovými

organizáciami,

občianskymi

Pri ZUŠ pôsobí OZ Do-re-mi, ktoré je nápomocné pri organizácii všetkých projektov
a podujatí školy. 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,
Nadácia Pontis, Bravó Bratislava

2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom

Magistrát hl. mesta Bratislava

Kultúrne programy, pracovný deň
primátora, Bratislavské mestské dni,
stretnutie primátora s talentovanou
mládežou

Dostihová dráha - Závodisko Bratislava

Umelecké
sezóny

Mestská časť – Petržalka

Kultúrne programy

Knižnica Petržalka Prokofievova

Spolupráca so ZUŠ

programy

počas

celej

2.4. Iná spolupráca

Projektový partner školy

Názov projektu

Hudobná škola Ferenca Farkasa

Koncert v radnici v Budapešti v rámci

Budapešť

projektu „Spoločná história nás spája“

Metodicko-pedagogické centrum, BA

Európsky týždeň – projekt MOKA,
Paderborn, Nemecko

ZUŠ Lipany

Účasť pedagóga – flautový seminár

VŠMU

Prezentácia žiakov ZUŠ, klavírny
seminár „K prameňom
chopinovského klavírneho štýlu“ a
„Skladbičky Pavla Kršku“ I.
Černecká, F. Pergler

Pražská komorná filharmónia

Talent Prahy 5

Hotel Crowne Plaza

Spolupráca – Zlatá klapka

Spoločnosť F. Schuberta
Zichyho palác
Primaciálny palác – Zrkadlová sieň
Divadlo Aréna
Cikkerov dom
Domov seniorov Rusovská cesta
Dom Tretieho veku, Poloreckého, Petržalka
VŠMU
MŠ Iľjušinova, Tupolevova, Bradáčova, Holíčska

Koncerty žiakov
Koncerty žiakov
Koncerty žiakov
Súťaž Zlatá klapka
Koncerty, prezentácia knihy
pedagóga ZUŠ
Programy pre seniorov
Programy pre seniorov
Spolupráca so ZUŠ - TO
Spolupráca s MŠ, v.v. program

DK Zrkadlový háj

Kultúrne programy, Tanečné
akadémie a iná spolupráca

Paneurópska vysoká škola v BA

Príprava celoslovenskej súťaže vo
filmovej tvorbe žiakov ZUŠ

Konzervatórium v BA
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej

Pravidelné spoločné koncerty
a divadelné predstavenia
Spoločné akadémie, spoločný koncert

Cikcak centrum, Jiráskova ulica

Spolupráca – koncerty

Creative Pro, a.s., realizačnou agentúrou podujatia

Spolupráca Deň Európy

Agentúra Buchmann

Medzinárodný projekt v Kittsee –
spoločný koncert

TV TA3, TV JOJ, TV Markíza, TV Ružinov,

Spolupráca – vystúpenia, prezentácie,

Západoslovenská televízia, RTVS,

Noviny TV JOJ, stáž v TV JOJ

TASR, SITA

Nadácia Pontis,

Spolupráca
so
ZUŠ,
získanie
finančných príspevkov na úpravu
okolia školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava
I. Základné informácie o centre voľného času
a)Identifikačné 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:1.1.2015- 31.12.2019
Ing. Viera Horváthová – zástupkyňa riaditeľky
c)Údaje o rade školského zariadenia( RŠZ):
Členovia RŠZ pri CVČ :
Mgr. Veronika Prutkayová- delegovaná za rodičov, predseda
Katarína Mičíková- delegovaná za rodičov
Mgr. Magdaléna Knihárová- delegovaná za pedagogických zamestnancov
Mgr. Zuzana Kužmová- delegovaná za pedagogických zamestnancov
Oľga Beständigová- delegovaná za nepedagogických zamestnancov
Mgr. Jana Panáková- delegovaná za zriaďovateľa
Ing., arch. Lucia Štasselová- delegovaná z MsZ
Zasadnutia RŠZ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnilo zasadanie RŠZ pri CVČ dňa 26.9.2017, na ktorej
boli prerokované a schválené:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach centra za školský
rok 2017/2018.
Rozpočet na rok 2018 a Správa o hospodárení za rok 2017.
Schválenie Dodatku k Výchovnému plánu Výchovného programu CVČ.
Informácia o plnení úloh Koncepcie rozvoja CVČ na roky 2015-2019.
Informácia o pedagogicko- organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu 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
(K termínom 15. 9. 2017 a k 30. 6. 2018 )
a)Údaje o počte účastníkov pravidelnej činnosti v CVČ v školskom roku 2017/2018
V školskom roku 2017/2018 bolo v septembri v 66 krúžkoch 563 členov , na konci školského
roka v júni navštevovalo krúžky 566 členov v 70 krúžkoch.
Oddelenie estetiky :
Na tomto oddelení pracovalo 36 krúžkov , z toho 20 v elokovaných pracoviskách centra.
Spolu 409 detí a mládeže v krúžkoch rôzneho zamerania: keramika, smalt, drôt, šperk,
výtvarné techniky, učíme sa kresliť, maľovať, šitie na stroji. O krúžky na tomto oddelení je
dlhodobo najväčší záujem, aj preto musíme každoročne ponúknuť okrem tradičných aj nové
techniky.
Okrem pravidelnej činnosti organizuje toto oddelenie aj príležitostnú činnosť Alternatívnu
výchovu výtvarnej výchovy pre žiakov základných škôl v Bratislave. V tomto školskom roku
uskutočnili 57 stretnutí s počtom 939 detí do 15 rokov. Táto činnosť je zameraná na rôzne
výtvarné techniky: keramika, drôt, a netradičné výtvarné techniky.
V máji zorganizovala výtvarníčka Zuzana Kužmová s deťmi svojich krúžkov 3. ročník
úspešnej výstavy s prispením OZ Domček pre voľný čas v priestoroch galérie Tvorivô na
Bezručovej ulici pod názvom „Snívanie“. Otvorenia sa zúčastnilo vedenie CVČ, zamestnanci
a rodičia detí. Výstava bola dlhodobým projektom výtvarných krúžkov Maľba, kresba,
grafika a Šperk, textil, keramika. Trvala 2 týždne a navštívili ju aj zahraniční turisti. Mala
veľmi dobrý ohlas medzi rodičmi a verejnosťou. Zapojili sa aj do súťaže , ktorú organizuje
Úľuv a práce našich detí boli vystavené v priestoroch Úľuvu na Obchodnej ulici a prispeli
dielami na celomestskú súťaž v rámci Bratislavských mestských dní pod názvom Smart City.
Výtvarníčky pripravili a nainštalovali výstavu prác detí na prezentáciu CVČ v priestoroch
Primaciálneho paláca počas zasadania MsZ. Počas celého roka zabezpečovali výzdobu CVČ.
Oddelenie spoločensko- vedné a kultúrno- umeleckých činností:
Na tomto oddelení pracovalo 13 krúžkov zameraných na jazyky pre najmenších, dramatický
krúžok, pohybové krúžky s počtom 143 detí a mládeže. Medzi nové zaujímavé patrili Mladí
blogeri a Ateliér fantázie. Dušana Ďurišová zodpovedná za toto oddelenie sa podieľala na
uskutočnení tvorivých sobotných dielní pod názvom Hodvábne pohladenie I a II, kde
vytvorila s deťmi pomocou novej techniky- maľovanie na hobváb krásne výrobky. Vytvorila
aj nové logo CVČ, ktoré sme odprezentovali počas týždňa aktivít k 40. výročiu založenia
CVČ.
Oddelenie prírodovedy:
Na oddelení prírodovedy pracovalo 10 krúžkov s počtom 66 detí. Najobľúbenejšie sú krúžky
s prírodovedným zameraním S prírodou ma baví svet a turistický, ale aj krúžky Mladých
vedcov a Kynologický.

Okrem pravidelnej činnosti organizuje toto oddelenie aj príležitostnú činnosť Alternatívnu
výučbu prírodovedy pre žiakov základných škôl v Bratislave. V tomto školskom roku sa
uskutočnilo 31 stretnutí s počtom 594 detí do 15 rokov. Táto činnosť je zameraná na rôzne
témy: hmyz, plazy, domáce zvieratá, poznávanie drevín.
Oddelenie spolu s turistickým krúžkom organizujú jedenkrát za mesiac v sobotu výlet do
prírody v okolí Bratislavy „Víkendovka“.
V tomto školskom roku bola prijatá nová zamestnankyňa na oddelenie prírodovedy po
odchode dlhoročnej zamestnankyne do dôchodku. Tá však k 1.3.2018 ukončila pracovný
pomer, a tak sme na oddelenie zabezpečili externú zamestnankyňu na dokončenie krúžkovej
činnosti do konca školského roka. Keďže si ju deti veľmi obľúbili, tieto krúžky budú
pokračovať aj v budúcom školskom roku.
Oddelenie techniky a výpočtovej techniky:
Na tomto oddelení pracovalo 10krúžkov s počtom 85 detí, z toho 5 krúžkov modelárov
( plastikoví, železniční, lodní, elektrotechnickí) , 5 krúžkov legorobotiky, jeden krúžok
Beebot- programovanie pre najmenších.
Centrum voľného času aj tento rok ponúkla mnoho nových krúžkov, ktoré obohatili voľný
čas detí a mládeže a prispeli k získaniu nových zručností a vedomostí.
b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku
2017/2018
Počet podujatí, akcií:170
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 7361, z toho účastníkov do 15 rokov: 3249
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 18
Počet organizovaných táborov počas školského roka do 15 rokov: 18
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 194, z toho účastníkov do 15 rokov: 194
Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. r. 2017/2018: 9
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk. r. 2017/2018: 176
z toho účastníkov do 15 rokov : 176
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 2017/2018
V školskom roku 2017/2018 boli otvorené nové krúžky 3D grafik, dizajnér, Počítačová
grafika. Animácia, Ateliér fantázie, Mladí blogeri.

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.9.2017:

Prepočítaný počet NZ

4
4,3
3

Forma vzdelávania
0

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

1

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

3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Spoločenskovedné a KUČ
Spolu PZ
2
2
0
0
1

6
0
0
3

6

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

2
1
1

6

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

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

Fyzický počet NZ.

CVČ

Estetika
Prírodoveda
Technika a VT

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali požadované kvalifikačné predpoklady na výkon
pedagogickej činnosti.

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.9.2017

8

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CVČ:

Počet
Vzdelávanie
Vzdelávanie trvá Vzdelávanie začalo
vzdelávaných ukončilo
2
0
1

PZ

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

Počet tých, ktorí mali
vyučovaciu
vyššiu
povinnosť

Počet tých, ktorí mali
vyučovaciu
nižšiu
povinnosť

Fyzický počet
k 30.6.2017

Prepočítaný počet PZ
k 15.9.2017

Fyzický počet PZ
k
15.9.2017

oddelenie
záujmových
útvarov

V rámci Plánu kontinuálneho vzdelávania
sa zúčastnila aktualizačného vzdelávania
zástupkyňa riaditeľky Ing. Viera Horváthova Profesionalizácia práce vedúceho
pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca – dvojročné vzdelávanie
pokračujúce aj v šk. roku 2017/2018, bolo ukončené vo februári 2018.

IV. Aktivity CVČ
Významné aktivity, ktoré organizovalo CVČ

Názov aktivity školy

Počet
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos
účastníkov

DOD CVČ
68

Propagovať prácu centra voľného času a pritiahnuť
záujem detí prostredníctvom ukážok a tvorivými
dielňami. Získať nových členov.

Vianočná tvorivá dielňa 69
CVČ

Vyrobiť si vianočné dekorácie a získať
Propagácia centra. Spolupráca s rodičmi.

Týždeň
aktivít
k 40. 197
výročiu založenia CVČ

Propagovať dlhoročnú tradíciu CVČ tvorivými
aktivitami pre deti i rodičov a zamestnancov CVČ.

Alternatívna výchova VV

939

Vyskúšať si drôtovanie, modelovanie z hliny, točenie
na kruhu a tvorba buttoniek v rámci vyučovania VV
a oboznámiť sa s činnosťou CVČ.

výchova 594

Získať poznatky zo života živočíchov a rastlín
a oboznámiť sa s činnosťou prírodovedného oddelenia.

Alternatívna
prírodovedy

odmenu.

Veľkonočná tvorivá dielňa 25

Rozvíjanie tvorivosti a zručností nielen detí, ale aj
rodičov spojené s veľkonočnou nádielkou.

Tvorivé dielne Hodvábne 71
pohladenie

Rozvíjať zručnosť detí a oboznámiť ich s novou
technikou- maľovanie na hodváb.

Obvodná súťaž Spoznajme 50
Európu 8. ročník

8. ročník súťaže 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

88

Záverečné zábavno- športové popoludnie k ukončeniu
krúžkovej činnosti. Poďakovať za účasť na krúžkoch
formou súťaží a odmien.

Turistická víkendovka

115

Poznávať a ochraňovať prírodu.

1 x za mesiac

Výstava „Snívanie“

80

Rozvíjanie tvorivosti a zručností detí, propagácia
krúžkov výtvarného zamerania a CVČ, zviditeľniť sa
na verejnosti.

Významné aktivity, do ktorých sa CVČ zapojilo
Názov aktivity CVČ

Počet
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov
účastníkov

Tvorivé vianočné dielne

138

Vyrobiť si vianočné dekorácie a získať odmenu

153

Propagovať činnosť centra s možnosťou získať nových
členov.

Deň zdravej školy na SPŠE 113

Propagovať prácu centra voľného času a oboznámiť
študentov s potrebou ochrany prírody.

OK športových súťaží a 882
OSJL

Zorganizovať obvodné súťaže , spolupráca so školami
a propagácia CVČ

– 300
na

Prezentácia činnosti modelárov z CVČ, propagácia
CVČ

Tvorivá dielňa počas DOD 500
prezidenta SR

Propagovať prácu centra voľného času a vyplniť čas
deťom počas prehliadky Prezidentského paláca.

ZOO vo vreci

20

Oboznámiť deti v MŠ so životom zvierat zábavnou
formou pri príležitosti MDD

Noc literatúry

700

Obohatiť duševný rozvoj ľudí poznávaním svetovej
literatúry a čítaním.

na magistráte
Bratislavské mestské dni

Regata Istropilitana
kúpanie
lodí
Štrkoveckom jazere

Projekty CVČ
Termín
začatia
realizácie a
ukončenia
realizácie

Vyzývateľ
na
predkladanie projektu,
Názov projektu
resp. vlastný projekt
školy/CVČ

Cieľ projektu a cieľová skupina

Magistrát hl. mesta SR Leto 2018
Tvorivé prázdniny

Umožniť deťom z rôznych sociálnych Marecskupín tráviť zmysluplne prázdniny august 2018

v Bratislave
CS: 7-15 rokov
Magistrát hl. mesta SR Hodvábne
pohladenie I

rozšíriť tvorivú činnosť CVČ aj počas Októberdecember
víkendov
2017
CS: 7- 15 rokov

Magistrát hl. mesta SR Hodvábne
pohladenie II

rozšíriť tvorivú činnosť CVČ aj počas Marec2018
víkendov
CS: 7- 15 rokov

VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom
mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy
V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnila v centre finančná kontrola z magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy- referátu kontroly a interného auditu. Na základe kontrolných zistení
bolo konštatované, že výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmov v kontrolovanom období
boli vynaložené transparentne, hospodárne, účelne a účinne. Neboli zistené žiadne zásadnejšie
nedostatky.

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 alternatívnu výchovy VV a prírodovedy, obvodné súťaže, ako
aj podujatia CVČ( tvorivé dielne, zasadanie Obvodného detského parlamentu, Krúžková
bodka 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 grantov 2550 €. 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 centrum prostredníctvom grantu z grantového programu
hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity Leto plné zážitkov na
podporu letnej činnosti CVČ.
Na kvalitnú činnosť máme výborne vybavené oddelenie estetiky- pece i materiálne
vybavenie. Máme tri kruhy na točenie, dve pece na vypaľovanie keramiky, jednu ma porcelán
a smaltovaciu pec. V tomto roku sme zakúpili moderný ploter na zrýchlenie práce
a skvalitnenie príprav na krúžky. Takisto máme aj dostatok materiálneho vybavenia. Na
oddelenie techniky sme zakúpili nové monitory do počítačovej miestnosti. Oddelenie KUČ
má k dispozícii javisko s oponou a technické vybavenie. V rámci plnenia koncepcie rozvoja
centra sme zrealizovali projekt využitia dvora centra a získali sme financie na zhotovenie
multifunkčného ihriska. Ihrisko sa využíva hlavne počas akcií CVČ a prázdninovej činnosti.

VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ
v roku 2017
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 189998 €.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :24646 € + leto 11235 €.

jún

3. Dotácia mesta na 1 účastníka v CVČ v roku 2017 : 374 €.
4. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 768 € boli použité na úhradu
energií.
5. Iné finančné prostriedky: Správa o hospodárení za rok 2017.

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 2017/ 2018:
Cieľ: Rozvíjať tvorivé schopnosti členov záujmových krúžkov
Úloha č.1 : - Otvoriť nové krúžky na oddelení estetiky a kultúrno- umeleckých činností.
Úloha bola splnená, v tomto školskom roku boli použité na krúžkoch nové techniky:
výroba šperku, šitie na stroji, maľovanie na hodváb a krúžky 3D grafik, dizajnér,
Počítačová grafika. Animácia, Ateliér fantázie, Mladí blogeri..
Úloha č.2 Zorganizovať výstavu z činnosti CVČ a tradičné celocentrálne podujatia.
V septembri 2017 sme zorganizovali výstavu v Primaciálnom námestí počas zasadania MsZ,
v máji 2018 oddelenie estetiky zorganizovalo výstavu v galérii Tvorivô a uskutočnili sme
tradičné celocentrálne podujatia. Úloha bola splnená.
Úloha č.3 Organizovať v čase letných prázdnin týždenné prímestské tábory v mesiaci júl
a august.
Aj v tomto roku sme v lete zorganizovali 9 turnusov táborov s celkových počtom 176 detí
a 19 vedúcich.
Úloha č.4
Hľadať výzvy a finančné prostriedky na vypracovanie projektu
športového ihriska.
Multifunkčné ihrisko slúžilo v roku 2017 na bohatú záujmovú činnosť detí.
Úloha splnená.
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, jednu pec na smaltovanie a pec na porcelán. Najväčší záujem je
o keramiku, ktorú sme rozšírili i na MŠ. Keďže chceme stále ponúkať zaujímavé krúžky, toto
oddelenie vytvorilo nové krúžky šperk a textil, porcelán- šperk odlievanie do foriem, Maľba,
kresba grafika, šitie na stroji. 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. batika, práca s drôtom.
Obľúbená sa stala aj alternatívna výučba prírodovedy zameraná na živočíchy
a botaniku pre triedne kolektívy ZŠ i ŠKD.

V školskom roku 2017/2018 prešlo alternatívnou výučbou a bránou centra 1533 detí do 15
rokov počas 88– tich stretnutí, za čo patrí poďakovanie vychovávateľkám oddelenia estetiky
Zuzane Kužmovej, Martine Štefanátnej a z oddelenia prírodovedy Kataríne Janekovej
Modelárske krúžky pracovali ako po minulé roky a prezentovali seba a CVČ na modelárskych
súťažiach.
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. Mal 12 členov.
Medzi silné stránky CVČ patrí aj jeho prezentácia na verejnosti organizovaním
veľkých podujatí- tento školský rok sme zorganizovali týždeň tvorivých a zaujímavých
podujatí pri príležitosti 40. výročia založenia CVČ v decembri- dopoludňajšia činnosť bola
venovaná tvorivým výtvarným dielňam pre školy a vianočnému šachovému turnaju.
Popoludní sme pre našich krúžkarov pripravili tvorivé dielne, herňu pre spoločenské hry,
Mobilné planetárium, kde si mohli pozrieť nočnú oblohu a s tým súvisiaci film. Zorganizovali
sme stretnutie bývalých aj súčasných zamestnancov, partnerov a hostí, ktoré sme oživili
divadelným predstavením divadla Tandem a slávnostne sme odovzdali ďakovné listy k 40.
výročiu.
CVČ je spoluorganizátorom akcie Regata Istropolitana na Štrkoveckom jazere, zúčastnili
sme sa na podujatí organizovanom mestom Bratislavské mestské dni- súčasťou bola aj
výstava detských prác Smart City v autobuse a Hviezdoslavovom námestí, ktorej sa
zúčastnilo aj naše CVČ. Téma v tomto školskom roku mala názov - Bratislava, keď budem
veľký/veľká. Do súťaže sme prispeli siedmimi prácami, 4 výtvarné práce a 3 z grafického
krúžku. Možnosť hlasovania bolo priamo na mieste a v ďalších dňoch do ukončenia súťaže
prostredníctvom internetu.
Na začiatku školského roka sme zorganizovali Deň otvorených dverí a prezentovali svoju
činnosť a tvorivé aktivity pre návštevníkov. Zorganizovali sme 2 celocentrálne dielne, 7
sobotných dielní zameraných na maľovanie na hodváb, 2 výstavy s dielami našich detí.
Tradičnú Krúžkovú bodku na záver školského roka sme oživili vystúpením hudobnej skupiny
AnyOne, členom ktorej je Timo Cesnak z Obvodného detského parlamentu.
V spolupráci s Prezidentskou kanceláriou sme zorganizovali počas DOD prezidenta SR
tvorivé dielne na nádvorí Prezidentského paláca, kde sme mali možnosť formou tvorivých
aktivít v našom stánku umožniť deťom popri prehliadke paláca vytvoriť si niečo kreatívne
a zároveň zviditeľniť naše centrum na verejnosti. Za uvedenú spoluprácu sme dostali
Ďakovný list Kancelárie prezidenta SR.
CVČ od roku 2018 už nie je organizátorom obvodných súťaží- predmetových
olympiád a postupových súťaží, iba športových súťaží. V decembri 2017 sme uskutočnili
Slávnostné vyhodnotenie športových súťaží a Olympiády v SJL za účasti legendárneho
vynikajúceho hokejistu a skvelého človeka Jozefa Golonku, ktorý víťazom odovzdal ceny
a diplomy a počas besedy si zaspomínal na svoje hokejové časy.
V máji 2018 sa naše centrum zapojilo do projektu Noc literatúry uskutočnil sa už 14. ročník.
Na Štefánikovej ulici a jej priľahlých s uliciach boli otvorené priestory pre túto akciu.

V našom CVČ záujemcom čítal slovenský herec Ivo Gogáľ úryvky zo svetovej literatúry.
Počas 4 hodín sa vystriedalo okolo 700 záujemcov o čítanie. CVČ malo propagáciu na
plagátoch aj sprievodnom informačnom letáku i na internetových stránkach.
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. V lete 2018 to bolo 9 turnusov.
Slabé stránky a príležitosti CVČ
CVČ chýba telocvičňa na športové krúžky, hoci sa nám podarilo vybudovať multifunkčné
ihrisko, ktoré využívame sezónne na príležitostnú činnosť, nenahradí to celkom telocvičňu,
ktorá sa dá využívať celý rok.
Veľkým problémom je pre rodičov parkovanie, nakoľko väčšina rodičov menšie deti vozí
autom.
Ako príležitosti sme využili podporu z grantu pre voľný čas na letnú činnosť, 2% z daní
OZ Domček pre voľný čas a sponzorské príspevky.
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.
Elokované pracoviská CVČ
Od roku 2013 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.
Centrum má schválených 7 elokovaných pracovísk : CVČ Štefánikova 39, MŠ Búdkova,
Vazovova, Karadžičova, Šulekova, Špitálska a SŠI Hrdličkova.

XI. Ďalšie informácie o CVČ
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ
CVČ v zmysle príslušných zákonov pred konaním prázdninovej činnosti oznamuje
uskutočnenie táborov RÚVZ. Tento školský rok sme mali všetky tábory povolené, kontrola
hygienika bola fyzicky uskutočnená, neboli zistené žiadne nedostatky.
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 interní 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 2017/2018 financie v hodnote
1050 € na podporu letnej činnosti a dva granty Hodvábne pohladenie I a II v hodnote 1500 €.
Spolu 2550 €. Projekty boli podporené z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy
pre pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
OZ podporuje aj celocentrálne akcie Vianočná a Veľkonočná dielňa, Krúžková bodka a súťaž
Regata Istropolitana.
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami,
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.
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry- zážitkové workshopy pre školy.
Spolupráca CVČ s magistrátom hlavného mesta SR je na dobrej úrovni. Najčastejšie
spolupracujeme s finančným oddelením a oddelením školstva, kultúry, športu a mládeže.
Asociácia CVČ na Slovensku organizovala dvojdňovú konferenciu Moderné centrum, na
ktorej sa zúčastnila riaditeľka CVČ. Priniesla závery konferencie a námety na ďalšie
smerovanie centier voľného času.
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 výchove Vv a prírodovedy,
súťažiach pre ZŠ a pri organizovaní obvodných predmetových, postupových a športových
súťažiach.
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 s MÚ MČ Staré Mesto oddelením školstva –Riaditeľka CVČ sa zúčastňuje Dňa
učiteľov a oceňovania žiakov Staromestské talenty.

Podporovatelia CVČ:
V školskom roku 2017/2018 nás podporili:
Chipita Slovakia a.s – poskytuje svoje výrobky na podujatia CVČ,
Zastúpenie EK na Slovensku- poskytli drobné darčeky pre deti na Krúžkovú bodku a letnú
činnosť.
OK študio s.r.o. Bajkalská ul. Č.29 v Bratislave- poskytli zvyšky látok na krúžky.
Hobbyart, Dagmar Meresová- majiteľka poskytla zvyšky látok na podporu krúžku šitia.
ZÁVER:
Naše centrum poskytuje dlhoročne rozmanitú ponuku záujmových aktivít, ktorú každoročne
obohacuje o nové tvorivé aktivity či už v pravidelnej krúžkovej činnosti, alebo organizovaním
príležitostnej činnosti.
Bohatá činnosť centra 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 i 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( City lighty v septembri v uliciach Bratislavy, články v novinách,
aktuálna webová stránka, Facebook, veľké podujatia, v tomto školskom roku propagácia
v časopise In BA, na stránke magistrátu hlavného mesta o letnej činnosti CVČ a 40. výročí
založenia CVČ, propagácia 40 rokov CVČ v knihe Bratislava z neba, ktorá je aj v predaji,
odovzdanie Ďakovných listov partnerom s dlhoročnou spoluprácou- Magistrát OŠKa Š,
oddelenie školstva MČ SM, ZŠ a OGY, MŠ v pôsobnosti Starého Mesta, elokované
pracoviská. Rozdávanie letáčikov pripravených pri príležitosti 40. výročia založenia CVČ
a drobných predmetov s logom CVČ, propagácia CVČ počas letnej činnosti formou
predmetov s logom CVČ, ktoré dostanú všetci účastníci).
Aj napriek neľahkým podmienkam v Bratislave pri získavaní detí pre zmysluplnú záujmovú
činnosť konštatujem, že máme stále dosť záujemcov v pravidelnej i príležitostnej činnosti.
Vyžaduje si to však neustále prispôsobovať našu činnosť meniacim sa záujmom detí

a mládeže. K tomu prispievajú aj zanietení ľudia v CVČ, ktorí sú kreatívni a schopní
prispôsobovať sa meniacim trendom vo voľnom čase.
Veľká zodpovednosť CVČ je aj pri organizácii obvodných športových súťažiach, kde chcem
zdôrazniť veľmi dobrú spoluprácu so školami v územnej pôsobnosti Starého Mesta, hlavne
ZŠ Mudroňova a pánom riaditeľom Richardom Savčinským.
Na záver chcem znova poukázať na náročnú a záslužnú prácu vychovávateľov, ako aj
všetkých nepedagogických zamestnancov a externých zamestnancov v našom centre, kde je
prevádzka celoročná, teda aj cez prázdniny, ako aj každodennú prácu zameranú na
zmysluplné využitie voľného času detí. Tá 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 sťažených
poveternostných podmienkach obetavo pracujú v denných letných táboroch s deťmi, aby tak
vyšli v ústrety rodičom počas letných prázdnin.
Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi hlavnému mestu SR Bratislavy za podporu
a pomoc pri realizovaní našich vytýčených cieľov.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Centra voľného času Kulíškova 6, Bratislava

Základné informácie o Centre voľného času Kulíškova 6
a) 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
Web:
e-mail: kontakt@cvckuliskova.sk

2072

2889
www.cvckuliskova.sk

Centrum voľného času na Kulíškovej ulici 6 v školskom roku 2017/18 zaznamenalo
progresivitu prevažne v záujme verejnosti o prázdninovú činnosť centra, ktorá je
pripravovaná s profesionalitou a originalitou. Bol zaznamenaný nárast členov denných
táborov oproti predchádzajúcim rokom. Súčasťou táborovej činnosti sú aj celodenné výlety
do zahraničia. CVČ Kulíškova zorganizovalo aj jeden pobytový tábor v Tatranskej Lomnici.

Centrum pripravuje taktiež svoje vlastné celoobvodné súťaže – výtvarnú súťaž Maľovačky,
ktorá sa každoročne stretá s veľkým ohlasom a zapojenosťou škôl 2. bratislavského obvodu.
b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia:
Meno riaditeľa: Mgr. Margita Jaurová - nové funkčné obdobie od 1.7. 2015
v dočasne zastúpení Mgr. art. Iveta Stovíčková od 3.7-15.8. 2018

c) Údaje o rade CVČ:
Členovia RŠZ:
Mgr. art. Iveta Stovíčková – za pedagogických zamestnancov, predseda
Mgr. Ján Buocik – za zriaďovateľa, člen mestského zastupiteľstva HM SR Bratislava
Mgr. Oxana Grešlíková – za rodičov, člen
Mária Záhorcová – za nepedagogických zamestnancov
Mgr. Martina Kušíková – za rodičov, čle
Zasadnutia RŠZ a základné témy rokovaní:

19. 9. 2017
Program:
Prerokovanie a schválenie správy o VVČ v Centre voľného času za rok 2016/17
Prerokovanie a schválenie plánu práce na školský rok 2017/18
Rôzne

23. 11 2017
Program:
Informácia o prijatí rezignácie zástupcu rodičov
Doplňujúce voľby zástupcov rodičov
Informácia o fungovaní OZ pri CVČ pre novozvolených zástupcov rodičov v RŠ
Rôzne

d) Iné poradné orgány

Zasadnutia pedagogickej rady a porady vedenia:

4.9.2017
19.9.2017

organizačné pokyny v novom šk. roku, ochrana osobných údajov, plán práce na šk.
rok 2017/18
plán práce na šk. rok 2017/18 a organizácia práce v novom školskom roku, predmetové
súťaže a olympiády – koordinácia činností, správa o VVČ - doplnenia

17.10.2017

plán práce na školský rok 2016/17, kontrola naplnenosti ZÚ, platieb a triednych kníh,
predmetové súťaže a olympiády a športové súťaže na rok 2017/18, nepravidelná a
príležitostná činnosť CVČ na rok 2017/18, pedagogická dokumentácia, koordinácia
činností, rôzne

21.11.2017

stav naplnenosti krúžkov, kontrola platieb a triednych kníh, predmetové súťaže a
olympiády, koordinácia príležitostnej činnosti,

5.12.2017

ukončenie kalendárneho roka, kontrola pedagogickej dokumentácie, plán dovoleniek,
príprava na 2. polrok

13.2. 2018

školné a krúžková činnosť na 2. polrok, rôzne

13.3.2018

návrh a príprava letnej táborovej činnosti CVČ, rôzne

10.4.2018

kontrola plánu činnosti, pripravovanie letnej činnosti, kontrola pedagogickej
dokumentácie

12.6.2018

ukončenie pravidelnej činnosti, kontrola stavu pripravenosti letnej činnosti, plán
dovoleniek zamestnancov, archivácia, predbežný plán činnosti nasledujúceho
školského roka, správa o činnosti za rok 2017/18 - príprava

c)
d)
e)
f)
g)
h)

II. Údaje o žiakoch/deťoch ŠZ

i)

Zoznam otvorených záujmových útvarov

a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2017/2018
Počet záujmových útvarov: 28, z toho pre deti do 15 rokov: 22
Počet členov záujmových útvarov:269, z toho do 15 rokov:209

j)

Počet členov

k) Spievanka

l)

7

m) Veselá vareška

n) 6

o) Stolný tenis I.

p) 11

q) Stolný tenis II.

r)

7

t)

9

s)

Stolný tenis III. výkonový

u) Stolný tenis IV.

v) 6

w) Stolný tenis V.

x) 5

y) Železniční modelári

z)

aa) Chovateľský krúžok I.

bb) 15

cc) Badminton I.

dd) 7

ee) Plastoví modelári

ff) 8

3

gg) Badminton II.

hh) 4

ii) Florbal ZŠ Borodáčova

jj) 18

kk) Túlave topánky

ll) 28

mm)

nn) 14

Keramika deti I.

oo) Keramika deti II.

pp) 14

qq) Keramika Vetvárska

rr) 12

ss) Keramika Z1 SZŠ Záhradnícka

tt) 11

uu) Keramika Z2 SZŠ Záhradnícka

vv) 11

ww)Keramika pre mládež dospelí C 18+

xx) 8

yy) Machuľka

zz) 15

aaa) Posilňovňa I.

bbb)

10

ccc) Posilňovňa II.

ddd)

7

eee) Gitara k táboráku I. začat.

fff) 6

ggg)

hhh)

Hopsanda

iii) Latino tance I. deti
kkk)

Latino tance II.ml. dospelí

mmm) Dramatický krúžok
ooo)

Štat. údaj k 15.9.2017 – spolu:

5

jjj) 15
lll) 4
nnn)

3

ppp)

301

qqq)
rrr) Pozn.: Pre nízku obsadenosť niektorých krúžkov niektoré ponúkané záujmové útvary neboli otvorené a tak
sss) prihlásené deti nemohli byť prijaté do CVČ a školné im bolo vrátené.
ttt)

uuu) b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2017/18
vvv) Počet podujatí a akcií: 20
www) Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 1636 z toho účastníkov do 15 rokov: 1151
xxx) Počet organizovaných táborov počas školského roka: 8
yyy) Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 243 z toho do 15 rokov: 242
zzz) Počet organizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. roku 2017/18 : 8

aaaa)
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin
v šk. roku 2017/18: 243
bbbb) z toho účastníkov do 15 rokov: 242
cccc)
dddd) c) Novozaložené oddelenia a záujmové útvary v školskom roku 2017/2018
eeee)
Medzi nové záujmové útvary patria v šk. roku 2017/18: Spievanka , Veselá vareška,
Badminton I.a II., Gitara k táboráku I, Hopsanda, Latino tance I. a II. a Dramatický
ffff) krúžok.
gggg)
hhhh) III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
iiii)
jjjj) Pedagogickí zamestnanci k 15. 9. 2017:
kkkk)

llll) Oddelenie záujmových činností
mmmm)
Fyzický počet PZ k 15.9.2017
nnnn) 4
oooo) Fyzický počet PZ k 30.6. 2018
pppp) 2
qqqq) Počet tých, ktorí mali nižšiu vyučovaciu povinnosť
rrrr) 1
ssss) Počet tých, ktorí mali vyššiu vyučovaciu povinnosť
tttt) 0
uuuu) Počet PZ, ktorí pracujú na DVP alebo DPČ k 30.6. 2018
vvvv) 25
wwww)
xxxx) Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
yyyy)
zzzz) Všetci interní pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky.
aaaaa) Externí pedagogickí zamestnanci spĺňajú odborné požiadavky.
bbbbb)
ccccc)
ddddd) Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6. 2018:

eeeee) Fyzický počet nepedag. zamestnancov

fffff) 5

ggggg) Z toho fyzický počet zamestnancov, ktorí vykonávajú viac kumulovaných
činností
hhhhh) v základnom úväzku

iiiii) 3

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

kkkkk) 1

lllll) Počet NZ, ktorí pracovali na vyšší prac. úväzok ako je základný úväzok

mmmmm)

nnnnn) Počet NZ, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce alebo činnosti

ooooo) 3

ppppp)
Aktivity CVČ

Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ

Názov aktivity pre ZŠ

Počet
účastníkov
spolu

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

Krúžkovanie Ružinova
- tvorivé dielne CVČ
23. 9. 2017

150

Podujatie bolo zamerané na propagáciu krúžkov,
záujmových útvarov a aktivít CVČ. Bolo určené
pre verejnosť Ružinova v čase zápisu detí a
verejnosti do krúžkov.

Deň otvorených dverí CVČ 70
Kulíškova
12.9.2017

Podujatie bolo zamerané na propagáciu krúžkov,
záujmových útvarov a aktivít CVČ. Bolo určené
pre širokú verejnosť.

Obvodné majstrovstvá

Podujatie bolo organizované Slovenským
šachovým zväzom s podporou ministerstva
ŠVVaŠ SR a CVČ Kulíškova.

v šachu
žiakov, Bratislava II.

23.10.2017

39

0

Obvodné majstrovstvá v
stolnom tenise družstiev
žiakov a žiačok
Bratislava II
21.11.2017

56

Cieľom turnaja bolo motivovať členov
záujmových útvarov stolný tenis I.-V. k vyšším
športovým výkonom a zdravému pohybu formou
súťaže v rámci CVČ.

Stolnotenisový turnaj o
pohár riaditeľky CVČ
16.12.2017

10

Cieľom stolnotenisového turnaja bolo podporiť
činnosť detí v stolnotenisových krúžkoch CVČ
I.-V. a motivovať ich k lepším výsledkom
formou stolnotenisového turnaja.
Turnaj prebehol v priateľskej a pozitívnej
atmosfére a účastníci boli veľmi spokojní.

Deň detí v CVČ
1.6.2018

120

Cieľom podujatia bolo pripraviť pre deti
zábavnou formou tvorivé činnosti a športové hry
pri príležitosti Dňa detí v CVČ v rámci
záujmových útvarov CVČ.

Hodnotenie 5. ročníka

208

Do výtvarnej súťaže Maľovačky 2018 sa zapojilo
celkom 8 škôl druhého bratislavského obvodu.

výtvarnej súťaže Maľovačky

ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Nevädzová,
ZŠ Vetvárska, ZŠ Rajčianska, ZŠ Ružová dolina, ZŠ
Železničná a ZŠ Drieňova.

15.5.2018

Cieľom bolo podnietiť tvorivú činnosť detí a
motivovať ich k aktívnemu tráveniu voľného
času.
Odovzdávanie cien víťazom výtvarnej
100
súťaže Maľovačky
16.6.2018

Cieľom bolo oceniť tvorivú činnosť detí a
motivovať ich k aktívnemu tráveniu voľného
času.

Denný letný tábor –
1. turnus (skrátený)
2. - 4.7.2018

30

Cieľom denného letného tábora - „športovoturistického“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý
program pre deti v čase letných prázdnin s
celodenným výletom s výletom na hrad Devín.
Tábor prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov.

Denný letný tábor
2. turnus
9. - 13.7.2018

28

Cieľom denného letného tábora - „tvorivocestovateľského“ bolo zabezpečiť pestrý a
zaujímavý program pre deti v čase letných
prázdnin s celodenným výletom do Viedne.
Tábor prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov.

Denný letný tábor
3. turnus
16. - 20.7.2018

32

Cieľom denného letného tábora - „táborové
všeličo“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý
program pre deti v čase letných prázdnin s
celodenným výletom na hrad Červený kameň a
do jaskyne Driny. Tábor prebehol k spokojnosti
detí aj ich rodičov.

Denný letný tábor
4. turnus
23. 27.7.2018

31

Cieľom denného letného tábora - „športovoturisticko-poznávacieho “ bolo zabezpečiť pestrý
a zaujímavý program pre deti v čase letných
prázdnin do Technického múzea vo Viedni.
Tábor prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov.

Denný letný tábor
5. turnus
30.7. - 3.8.2018

30

Cieľom denného letného tábora - „svet zvierať“
bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý program pre
deti v čase letných prázdnin s celodenným
výletom do Viedne – ZOO a bratislavskej ZOO.
Tábor prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov.

Denný letný tábor
6. turnus
6. - 10.8.2018

32

Cieľom denného letného tábora - „turistickokreatívneho“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý
program pre deti v čase letných prázdnin s
celodenným výletom na Trenčiansky hrad. Tábor
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov.

Denný letný tábor
7. turnus
13. - 17.8.2018

32

Cieľom denného letného tábora - „turistickopoznávacieho“ bolo zabezpečiť pestrý a
zaujímavý program pre deti v čase letných
prázdnin celodenným výletom do Viedne – Haus
des Meeres. Tábor prebehol k spokojnosti detí aj
ich rodičov.

Pobytový letný tábor
vo Vysokých Tatrách
20. - 24.8.2018

28

Cieľom pobytového letného tábora v v Tatranskej
Lomnici bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý
program pre deti v čase letných prázdnin,
zaktraktívniť letnú činnosť centra formou
výletov. Súčasťou tábora bol výlet na Štrbské
pleso, Hrebienok a do Belianskej jaskyne. Tábor
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov.

SPOLU:

996

Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo

Názov aktivity

Počet
účastníkov

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie
žiakov

Prezentačná výstava činnosti
CVČ v Zrkadlovej sieni
Magistrátu
28.9. - 1.10.2017

120
(odhadom)

Cieľom aktivity je prezentácia celoročnej
činnosti centra za účasti všetkých mestských
centier voľného času.

Vianočné tvorivé dielne
v Zichyho paláci
5.12. 2017

220
(odhadom)

Cieľom aktivity je prezentácia CVČ formou
tvorivých aktivít v rámci mestskej
predvianočnej akcie pre verejnosť.

Bratislava pre všetkých

100
(odhadom)

Podujatie pre bratislavskú verejnosť

200
(odhadom)

Cieľom podujatia bolo pripraviť tvorivé dielne
pre deti v rámci celomestskej akcie a
prezentovať verejnosti činnosť CVČ.

21.4. 2018

Víkend parkov a záhrad
2. -3. 6. 2018
SPOLU:

na Hlavnom námestí. CVČ Kulíškova sa
prezentovalo vlastným prezentačným stánkom,
tvorivými, výtvarnými a klubovými aktivitami.

640

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov CVČ:

Vyzývateľ na
predkladanie
projektu

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina

Termín začatia
realizácie a
ukončenia
realizácie

--V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná kontrola štátnou školskou inšpekciou.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly
V školskom roku 2017/2018 boli otvorené dve finančné kontroly za rok 2016 a za rok 2018
za neúčasti štatutára organizácie.
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 formou bilaterálnych dohôd obojstranne výhodných, kde vznikajú možnosti na šetrenie
finančných prostriedkov za prenájom miestností. V školskom roku 2017/18 bola činnosť centra
vykonávaná v dvoch elokovaných pracoviskách - na SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča Sklenárova a
ZŠ Borodáčova. Vedenie CVČ naďalej hľadá ďalšie možnosti na rozšírenie svojich priestorových
kapacít avšak v rámci svojich rozpočtových možností. Krúžková činnosť CVČ bola v školskom roku
2017/18 zabezpečená na dobrej úrovni napriek dlhodobému výpadku štatutára organizácie pre
chorobu.

Deratizácia budovy bola v roku 2017 urobená v zmysle platných nariadení ako aj kontrola
hasiacich prístrojov polročne. Kontroly BOZP sú vykonávané pravidelne mesačne.

Prenájmy:
nájomca

termín

Anna Ivanová - cvičenie ženy

26.9.2017 - 14.6.2018

Sylvia Sternmüllerová - Joga

25.9.2017-31.12.2017
15.1.2018- 11.6.2018

NARAJANA-štúdio Jogy, Ing. Danica Ondrušová

19.9.2017-12.12.2017
9.1.2018-19.6.2018

Slavomír Glesk - joga

20.9.2017 - 13.6.2018

VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského
zariadenia v roku 2017:
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné
Nájomné

156 032,00
24 754,08
2 500,00

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy

665,62

Iné (úroky, transfer od subj.mimo verejnej správy)

558,55

Dotácia na súťaže

1 250,00

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 2016/17 bolo:

Úprava areálu CVČ, skontrolovanie a vyčistenie odkvapových žľabov na budove.
V rámci úprav areálu CVČ došlo k úprave zelene, odstráneniu nežiadúcich suchých
konárov po kalamite a k výrubu nebezpečných stromov a hrubých vetiev stromov, ktoré
ohrozovali bezpečnosť osôb v areáli CVČ. Zároveň došlo ku kontrole a prečisteniu
odkvapových žľabov, ktoré boli zabezpečené ochrannou sieťkou.
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:
➢ pekná lokalita – priaznivý vplyv na verejnosť
➢ menšia budova CVČ umožňujúca šetrenie energií
➢ dobré vybavenie výtvarnej miestnosti
➢ dopyt po výtvarných záujmových útvaroch
➢ akceptovateľná cena za záujmové útvary
➢ maximálne vyťaženie priestorov – efektivita
Slabé stránky CVČ Kulíškova:
- nedostatočná priestorová kapacita pre šport, centrum hľadá alternatívne formy
pohybových aktivít
- pomerne nízka mzdová úroveň interných aj externých pracovníkov, vedenie hľadá
alternatívne formy motivácie zamestnancov
- vzdialená dostupnosť do CVČ z iných lokalít druhého bratislavského obvodu
- ťažko sa dá zaparkovať na Kulíškovej ulici pre členov ZÚ
- konkurenčné prostredie vzhľadom na ostatné ZŠ, ktoré sa snažia zachovať si
vzdelávacie poukazy na škole formou ponuky záujmových útvarov priamo na školách
- pre nižší počet členov záujmových útvarov úmerne klesol aj počet pedagogických
zamestnancov, čím hrozí riziko ťažkej zastupiteľnosti v prípade chorôb alebo inej
absencie pedagogických zamestnancov
- doriešiť technické problémy vzniknuté s poruchou hlavného servera v CVČ vo
februári 2017
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:
⧫
radikálne znížený rozpočet môže mať vplyv na kvalitu krúžkovej činnosti
Návrh opatrení
Vychádzajúc zo výsledkov swot analýzy vedenie CVČ bude zameriavať svoju činnosť
hlavne na tieto opatrenia:

e) hľadať možnosti alternatívnych pohybových aktivít, ktoré by finančne nezaťažovalo
CVČ
f) hľadať alternatívne formy motivácie a odmeňovania zamestnancov
g) hľadať ďalšie možnosti na úpravu okolia CVČ a revitalizáciu priľahlého areálu
XI. Ďalšie informácie o škole
1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
•

Kontroly:

V školskom roku 2016/17 sa neuskutočnili školské kontroly a ani kontroly z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.

2. Spolupráca školy
2.1. Spolupráca s rodičmi detí , OZ CVČ
Centrum voľného času úzko spolupracuje s Občianskym združením ESKO pri CVČ za
účelom zlepšenia materiálno-technických podmienok centra a prevádzky jednotlivých
záujmových útvarov.
Občianske združenie ESKO pri CVČ Kulíškova 6 vykonávalo svoju činnosť v súlade so
štatútom organizácie.
Vďaka dotácie z Občianskeho združenia sa v centre podarilo vybudovať dve sklenné priečky v
miestnostiach pre krúžkovú činnosť. Jedna priečka bola vybudovaná za účelom odhlučnenia
miestnosti pre výtvarné aktivity a druhá za účelom oddelenia miestnosti pre zvieratká, ktoré bolo
potrebné vzhľadom na pachy a častejšie vetranie oddeliť od ostatných miestností.

2.2. Spolupráca s právnickými osobami:
CVČ rozvinulo spoluprácu s:
e) Slovenským šachovým zväzom Bratislava pri organizovaní obvodnej súťaže v šachu
f) SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča – elokované pracovisko (posilňovňa)
g) ZŠ Borodáčova (ZÚ florbal)
h) ZUŠ Exnárova 6 pri využívaní priestorov CVČ na základe zmluvy o nájme
i) MÚ Bratislava-Ružinov pre propagácii podujatí CVČ Kulíškova
j) SZŠ Záhradnícka pri organizovaní tvorivých keramických dielní pre študentov
k) ZŠ Vetvárska – spolupráca v rámci karamických dielní pre maďarsky hovoriace deti
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami a magistrátom:
Spolupráca CVČ s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát“) v školskom
roku 2016/17 bola štandartná.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Centra voľného času Hlinícka 3, Bratislava
I. Základné informácie o centre voľného času
a) Identifikačné údaje
Zriaďovateľ:
Názov školského zariadenia:
Adresa:
Kontakt:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
Centrum voľného času
Hlinícka 3, 831 54 Bratislava
tel.: 0910877788
www.cvcba3.sk
e-mail:cvcba3@gmail.com

b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia
riaditeľ:
Mgr. Romana Bahúlová
Ďalší vedúci zamestnanci s určením funkcie:
Vedúca ekonomického oddelenia: Darina Tichá (do 30.9. 2017)
Ján Nosáľ (od 1.10 2017 do 30.4.2018)
Matej Boho (od 1.5.2018)
c) Údaje o rade školského zariadenia pri CVČ
Rada CVČ je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy
členov záujmových útvarov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov
CVČ z pohľadu školskej problematiky
Členovia rady CVČ:
1. Mgr. Viera Krajčovičová, delegovaná za pedagogických zamestnancov CVČ
2. Mgr. Magdaléna Brezovská, delegovaná za pedagogických zamestnancov CVČ
3. Tibor Gendiar, delegovaný za nepedagogických zamestnancov CVČ
4. Mgr. Jana Besedová, delegovaná za rodičov CVČ
5. Ing. Slávka Pavlovičová, PhD., delegovaná za rodičov CVČ
6. Ing. Klaudia Košíková, delegovaná za zriaďovateľa, členka
7. Mgr. Rastislav Žitný, delegovaný za zriaďovateľa, člen
Zasadnutia rady a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018:
Správa o výchovno-vzdel. činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ za šk. rok 2016/2017
Štatút Rady školského zariadenia pri CVČ
Príspevky za činnosť ZÚ podľa finančnej náročnosti jednotlivých ZÚ
Štruktúra kariérnych pozícií v školskom zariadení

Plán práce a činnosti CVČ na školský rok 2017/2018
d) Iné poradné orgány riaditeľa
Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa, jej členmi sú riaditeľ, jeho zástupca a
pedagogickí zamestnanci. Pedagogická rada prerokováva všetky zásadné pedagogické
dokumenty a opatrenia týkajúce sa vzdelávania.
Zasadala a prerokovala:
05.09.2017

10.10.2017
17.10.2017

09.01.2018
06.02.2018

27.02.2018
02.05.2018
05.06.2018

Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach CVČ za školský rok 2017/2018
Zhodnotenie letnej prázdninovej činnosti
Informácie a príprava činnosti v novom školskom roku
Prerokovanie Organizačnej štruktúry v novom školskom roku
Prerokovanie Plánu práce v novom školskom roku
Prerokovanie Plánu hospitácií v novom školskom roku
Prerokovanie „Štruktúry kariérnych pozícií v školskom zariadení“
Rozvrhy, úväzky - kontrola naplnenosti ZÚ
Tématické plány, plány činnosti, počty detí v ZÚ
Tématické plány, plány činnosti, týždenné plány, VS, Rozhodnutia
Zmeny v rozvrhu
Usmernenie k postupu a začiatku činnosti ZU
Smernica - kontrola na požiti alkohol.nápojov a omamných látok
Týždenné plány, kontrola VS, Počet detí, platby,
Hmotná zodpovednosť, Platové dekréty, Plány dovoleniek
Akrualizované pracovné náplne
Vzdelávacie poukazy
Počty detí v ZÚ, platby, týždenné plány
Vystúpenie, Jarmý tábor
Úhrada školného za 2.polrok, nedoplatky
Letná prázdninová činnosť
Týždenné plány, úhrada školného - nedoplatky
Letná prázdninová činnosť
Zhodnotenie činnosti 2017/2018
Nedoplatky na školnom
Koncepcia rozvoja na roky 2019 - 2022
Akcia v areali - ukončenie šk.roka v CVČ

II. Údaje o deťoch v CVČ
Zverejnené údaje k termínom 15.09.2017 a k 30.06.2018
Prehľad činnosti CVČ
Pravidelná záujmová činnosť v školskom roku

CVČ Hlinická

2017/2018
Počet záujmových útvarov

60

z toho pre deti do 15 rokov

55

Prehľad členov CVČ
Údaje o počte detí z výkazu Škol. /MŠVVŠ SR/ 15-01 k 15.09.2017
CVČ

Hlinická

Počet členov záujmových útvarov

876

do 15 rokov

821

nad 15 rokov

55

v tom detí

Príležitostné a nepravidelné činnosti CVČ
Údaje o počte účastníkov príležitostnej a nepravidelnej záujmovej činnosti v šk. roku
2017/2018
CVČ

Hlinická Spolu

Počet podujatí, akcií
celkovo

3130

z toho do 15 rokov

3011

Počet účastníkov na podujatiach, akciách

Počet organizovaných táborov počas školského
roka

celkovo

0

z toho do 15 rokov

0

Počet zorganizovaných táborov v čase letných
prázdnin v šk. roku 2017/2018

celkovo

7

z toho do 15 rokov

7

Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavu

celkovo

0

celkovo

0

z toho do 15 rokov

0

Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavu

Celkom sa na letnej prázdninovej činnosti v CVČ zúčastnilo 177 deti
c) Novozaložené /zrušené oddelenia, záujmové útvary v školskom roku 2017/2018
Zrušené
Karate,
dôvod
- nenaplnenosť,
nové:
Crazy

Jump

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
CVČ

CVČ k 15.9.2017

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický počet

Prepočítaný počet

Fyzický počet

Prepočítaný počet

3,6

3,3

12,7

12,4

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
CVČ

CVČ k 30.6.2018

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický počet

Prepočítaný počet

Fyzický počet

Prepočítaný počet

5

4,6

16.5

16,2

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ CVČ:
Všetci PZ spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogických činností:
riaditeľka – 1. atestácia, funkčné vzdelávanie, všetci PZ - VŠ / II. stupeň
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania CVČ:

FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov CVČ vo formách vzdelávania
CVČ

Uvádzanie
Priebežné
do praxe
0

0

0

0

Špecializačné
inovačné

0

0

Mimoriadne ocenenia PZ CVČ:
V školskom roku 2017/2018 neboli ocenení naši PZ.

Špecializačné
kvalifikačné

0

0

Vzdelávanie
vedúcich pedag.
zamestnancov
0

0

Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych a medzinárodných podujatiach:
Moderné tance:
Vianočná MIA, Bratislava - 1.miesto
Bystrice nad Pernštejnem - 2.miesto
MTF Brno 1x1.miesto a 1x2.miesto
Mia Festival Bratislava - 4x2.miesto, 3x3.miesto, 2x4.miesto
Mia Festival Praha - 1x1.miesto, 1x3.miesto, 1x5.miesto
Olomouc - 1x 1.miesto, 2x2.miesto, 2x3.miesto, 1x4.miesto
HT Cup Bratislava - 1.miesto
Country tance: MFT Brno - 3x1.miesto
Folklór: MFT Brno - 3x1.miesto
Moderná gymnastika:
Wielicka cup, Krakov / 1 x 3.miesto
Udine Int.tournament, Udine / 3x 2.miesto, 5 x 3.miesto
Witch cup, Budapešť / 5 x 1.miesto, 4 x 2.miesto, 2 x 3.miesto
Majstrovstvá SR, Bratislava / 6 x 1.miesto, 3 x 2.miesto, 4 x 3.miesto
Memoriál H. Jochovej, Bratislava /3x1.miesto, 5x2.miesto, 3x3.miesto
Slovenský pohár MG, Malacky / 1 x 1.miesto, 2 x 2.miesto
Slovenský pohár MG, Lipt. Mikuláš / 2 x 1.miesto, 1 x 2.miesto, 1 x 2.miesto
Slovenský pohár MG, BA / 1 x 1.miesto, 2 x 2.miesto, 1 x 1.miesto
Slovenský pohár MG, Prievidza / 1 x 1.miesto, 1 x 2.miesto
Gymnastika:
Memoriál H. Jochovej, Bratislava /4. a 6. miesto
Princess cup, Prievidza /3. miesto
Majstr. SR / 2., 3., 4. a 6. miesto
Sissi Cup, Salzburg / 1., 2. a 4. miesto
Kinball:
Stredoeurospký pohár, Bratislava/3. a 1.miesto, Přelouč/2 x 3. miesto a Česká Lípa /2. miesto
IV. Aktivity centra
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených, ktoré organizovalo centrum:

Názov aktivity
a) akcie CVČ

Počet
účastníkov Vyhodnotenie, prínos
verejnosť

ponuka krúžkov

Vianočná besiedka - Hip Hop

20

tradície sviatkov

Vianoč.besied.Folklór, Country

92

tradície sviatkov

vystúpenie Hip Hop

20

vystúpenie

Deň otvorených dverí

Karneval CVČ

30

zábava

Ľudový fašiang, CVČ

23

tradície

Kin-ball vzdelávanie

60

propagácia nového športu

Oddielová súťaž

15

spolupráca

Program pre rodičov, CVČ

8

spolupráca

ukončenie šk. r. v areáli CVČ

347

rozlúčka a ukážky ZÚ

OK Olympiády zo SJL

12

Pestovanie vzťahu k materinskému jazyku

OK Olympiády v nem. jazyku

9

Rozširovanie komunikácie v nem. jazyku

OK Olympiády v angl. jazyku

25

Rozširovanie komunikácie v angl. jazyku

OK Matematickej olympiády

98

Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Biologickej olympiády

24

Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Geografickej olympiády

65

Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Dejepisnej olympiády

53

Pestovanie vzťahu k histórii

OK Pytagoriády

106

Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Hviezdoslavov Kubín

81

Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Šaliansky Maťko

20

Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Chemickej olympiády

16

Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Fyzikálnej olympiády

17

Vyhľadávanie a podpora talentov

OK Slávik Slovenska

21

Vyhľadávanie a podpora talentov

OK volejbal chlapci

30

Rozvíjanie šport. talentov

OK volejbal dievčatá

43

Rozvíjanie šport. talentov

OK vybíjaná dievčatá

92

Rozvíjanie šport. talentov

OK hádzaná chlapci

34

Rozvíjanie šport. talentov

KK vybíjaná dievčatá

96

Rozvíjanie šport. talentov

Spolu akcie CVČ: 27

1457

Údaje o aktivitách, do ktorých sa naše centrum zapojilo:
Názov aktivity

Počet
Umiestnenie žiakov
účastníkov

b) Súťaže ZÚ
Kinball - Stredoeur. pohár BA

15

3. miesto

Kinball12
Stredoeur.pohár,Přelouč,
ČR

3. miesto

Kinball-Stredoeur.pohár, Č.Lípa, ČR 9

2. miesto

Kinball-Stredoeurópsky pohár, BA

1. miesto

Stredoeurospký
Přelouč, ČR

14

pohár, 9

Majstr. SR, Bratislava, gymnastika

43

Memoriál
H.
gymnastika

Jochovej,

Princess
Cup
gymnastika

Prievidza, 1

11

3. miesto
2., 3., 4. a 6. miesto

4. a 6. miesto
3. miesto

Sissi Cup, Salzburg, gymnastika 67

1., 2. a 4. miesto

Wielicka
cup
gymnastika

1 x 3.miesto

Krakov

,

50

Udine Int.tournament, Udine, gymn.

100

Witch cup Budapešť, gymnastika

100

5 x 1.miesto, 4 x 2.miesto, 2 x 3.miesto

60

2 x 1.miesto, 1 x 2.miesto

Majstr.SR BA, gymnastika

3x 2.miesto, 5 x 3.miesto

Memoriál
H.
um.gymn.

Jochovej,

Slovenský
gymn.

Malacky,

pohár

60

3x1.miesto, 5x2.miesto,
3x3.miesto

130

1 x 1.miesto, 2 x 2.miesto

Slov. pohár Lipt.Mikuláš, gymn. 120

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

Slovenský
pohár
gymnastika

125

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

120

1 x 1.miesto, 1 x 2.miesto

Slov.
pohár
gymnastika

BA,

Prievidza,

MSR Bratislava, gymnastika

55

4 x 1.miesto, 2x 2.miesto, 4 x 3.miesto

MFT Brno, Country

18

3x 1. miesto

MFT Brno, Folklór

22

3x 1. miesto

MFDFS, Folklór

38

-

Vianočná súťaž Mia Dance, Hip Hop 10

1. miesto

TS Bystřice nad Pernštejnem, HH

16

2. miesto

MTF Brno, Hip Hop

17

1x1.miesto a 1x2.miesto

MIA festival, BA, Hip Hop

18

4x2.miesto, 3x3.miesto, 2x4.miesto

MIA festival finále Praha, Hip Hop

18

1x1.miesto, 1x3.miesto, 1x5.miesto

O Pohár, Olomouc, Hip Hop

11

1.miesto ,2x2.,2x3. a 4.miesto

HT Cup, Hip Hop

4

1.miesto

Spolu súťaže: 29

1273

Názov aktivity

Počet
účastníkov Vyhodnotenie, prínos

c) vystúpenia

Jablkové hodovanie, NKD, Folklór

28

Vystúpenie na verejnosti

Jubilanti Rača, NKD, Folklor

24

Vystúpenie na verejnosti

17

Vystúpenie na verejnosti

Japonský šerm, Bojové umenie

verejnosť

Mikuláš/Magistrát /Keramika
Mikuláš, BA - Nové mesto /Folklór

spolupráca

22

Vystúpenie na verejnosti

8

Spríjemniť chvíle starším

Fašiang, KS Vajnorská, Folklór

46

tradície

BA mestské dni, Keramika, Tanec

60

Vystúpenie na verejnosti

Deň Ázijskej kultúry, Bojové um.

6

Vystúpenie na verejnosti

Fest.slov.tradícií, Pezinok, Folklór

57

tradície

Tanečný sprievod -Deň tanca

27

spolupráca so ZUŠ

MDT, NKD, Folklór

68

Vystúpenie na verejnosti

Japonský šerm, Bojové umenie

19

Vystúpenie na verejnosti

Tanečné vyst. Frankovky, Hip Hop

10

Vystúpenie na verejnosti

školská akadémia, Rača, Country

8

spolupráca

Spolu vystúpenia: 15

400

vystúpenie v Nemec. dome, Hip Hop

Aktivity

a) akcie CVČ

27, počet detí 1457 + verejnosť

b) súťaže ZÚ

29, počet detí 1273

c) vystúpenia ZÚ

15, počet detí 400

Celkom 71 podujatí s účasťou 3130 detí.
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2017/2018 v CVČ nebola vykonaná inšpekčná činnosť.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Referátom kontroly

a interného auditu
V školskom roku 2017/2018 bola v CVČ vykonaná finančná kontrola, kontrolované bolo
obdobie od 1.1. 2014 do 31.10.2016. Písomný záznam o splnení opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bol predložený v termíne do
31.7.2018. Opatrenia z kontroly boli odstránené.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ
Priestory CVČ sa nachádzajú v troch budovách, na Hliníckej ulici a Športovej hale na
Pionierskej ulici. Sú v priemernom technickom stave, ktorý je monitorovaný. Pravidelná
údržba budov je zabezpečovaná vlastným personálom. Niektoré priestory sa nám podarilo
zrekonštruovať a opraviť, avšak ešte stále postupne doťahujeme nedostatky z minulých rokov,
čo sa týka aj 2. budovy na Hliníckej, ktorá zateká a na stenách sú rozsiahle praskliny a z tohto
dôvodu nie je možné priestory v druhej budove využívať ako by sme chceli.
V januári 2018 nám boli pridelené finančné prostriedky na rekonštrukciu športovej
haly na Pionierskej, ktoré sme zatiaľ nevyužili. Organizácia, s ktorou sme rokovali a poskytli
im potrebnú dokumentáciu, v tomto smere stagnovala a termíny sa natoľko predlžovali, až
sme napokon spoluprácu museli ukončiť a osloviť inú organizáciu, s ktoru t.č. rokujeme.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku
2017/2018
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné:

254244,43 €
15234,75 €

3. Fin. prostriedky za vzdelávacie poukazy boli použité:
na energie
na činnosť ZÚ
spolu:
4. Iné finančné prostriedky:
dotácie na súťaže a olympiády, Obvodný úrad Bratislava

3452,00 €
1710,10 €
5152,10 €
4007,29 €

IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepcii rozvoja na školský rok 2017/2018 a
vyhodnotenie jeho plnenia.
1. Ciele pre výchovno-vzdelávací proces:
 Ciele sa plnia priebežne, v činnosti každého ZÚ sa kladie dôraz na prevenciu a
ochranu pred negatívnymi spoločenskými javmi, ale aj na hľadanie a nasmerovanie
talentov.
 Vo viacerých ZÚ sa využíva moderná technológia, hodiny sa zatraktívnili a
prispôsobujú sa dobe.
 V ZÚ Keramika sme spolupracovali s Detským centrom, ktoré navštevujú deti so
špeciálnymi potrebami. Práca s hlinou pomáha deťom pri rehabilitácii a resocializácii
a má pozitívny vplyv na ich motoriku.

 Členom ZÚ sme dali možnosť prezentovať sa na verejnosti. Zúčastnili sa mnohých
národných a medzinárodných súťaží a vystúpení, na ktorých sa prezentovali
skupinovo alebo individuálne. Aj v tomto školskom roku sme organizovali postupové
súťaže, predmetové olympiády a športové súťaže.
 Cieľ pre rekreačnú oblasť sa plní počas letnej prázdninovej činnosti, ktorú sme
organizovali aj v tomto školskom roku.
2. Ciele k zvýšeniu kvality a zefektívneniu práce zamestnancov, zvyšovanie ich kvalifikácie:
 Každý pedagogický zamestnanec má možnosť dopĺňať si svoje vzdelanie.
 Uplatňujeme princípy slušnosti a kultúrnosti, čistoty a bezpečnosti
 Vzhľadom k slabému finančnému ohodnoteniu, aspoň morálne vyzdvihujeme
zamestnancov, ktorí reprezentujú Bratislavu na medzinárodných festivaloch.
 Vyžadujeme zodpovednosť a profesionalitu, netolerujeme povrchnosť.
3. Cieľ hospodárne nakladať s majetkom v správe CVČ:
 Dôsledne dbáme na čistotu priestorov a hygienu sociálnych zariadení
 Pravidelnou údržbou udržiavame priestory vo vyhovujúcom technickom stave.
 Vyradený majetok CVČ sa ponúka organizáciám, ktorých zriaďovateľom je Magistrát
hl. mesta SR Bratislavy. Niektoré zdevastované a zničené kusy inventáru sme obnovili
alebo využívame na obnovu iných častí a priestorov.
4. Cieľ skvalitniť priestorové a materiálne vybavenie CVČ:
 Postupné úpravy a opravy zastaraných priestorov stále pokračujú.
5. Ciele v oblasti spolupráce s partnermi:
 Všetky stanovené ciele v oblasti spolupráce sú splnené a naďalej sa plnia. CVČ
spolupracuje so školami, škôlkami, športovými a tanečnými zväzmi, s mestskými
časťami v rámci organizovaných záujmových útvarov.
 Naďalej podporujeme medzinárodnú spoluprácu v rámci účasti členov ZÚ na
medzinárodných súťažiach a festivaloch za hranicami Slovenska.
 CVČ spolupracuje s agentúrami a médiami, na ktorých podujatiach sa spolupodieľa a
ktoré šíria imidž a dobré meno CVČ. CVČ spolupracuje s mestami Brno, Praha a Zlín.
 Naďalej spolupracujeme so zriaďovateľom na príprave spoločných podujatí.
 Spolupráca pokračuje aj s MŠ SR a KŠÚ pri organizovaní postupových súťaží
a predmetových olympiád a športových súťaží.
X. SWOT analýza - oblasti, v ktorých centrum dosiahlo dobré výsledky v školskom
roku 2017/2018 a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov a opatrení v šk.roku 2018/2019

SILNÉ STRÁNKY






kreatívni pedagógovia
Účasť ZÚ na súťažiach, podujatiach
Spolupráca s MŠ, ZŠ, SŠ….
Súťaže a olympiády
Tábory

PRÍLEŽITOSTI





SLABÉ STRÁNKY
 Zhoršujúci sa technický stav budov
Návrhy na opatrenie:
 Získať finančné prostriedky
RIZIKÁ

Vzdelávanie zamestnancov
Osobné ohodnotenie zamestnancov
Kvalitné pomôcky a materiál
Vznik nových ZÚ

 zvyšovanie poplatkov
 zvyšovanie prevádz. nákladov = zlý
technický stav budov
 Slabá motivácia zamestnancov v
odmeňovaní

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Nemáme informácie o uplatnení mládeže v ďalšom vzdelávaní.
XI. Ďalšie informácie o CVČ
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutím zo dňa 25. 5. 2018 súhlasil
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
Spolupráca s rodičmi detí
CVČ úzko spolupracuje s rodičmi a radou CVČ. Rodičia sa zúčastňovali na súťažiach
s deťmi mimo Bratislavy a boli veľkou oporou pre vedúcich záujmových útvarov.
Spolupráca s mestskými organizáciami, Magistrátom
CVČ spolupracuje so školami a materskými školami, z ktorých žiaci navštevujú
keramické ZÚ ako doplnok estetickej a výtvarnej výchovy, s Okresným úradom Bratislava pri
organizácii a zabezpečovaní obvodných kôl predmetových súťaží a olympiád, s Miestnym
úradom a s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy pri organizovaní kultúrnych a spoločenských
podujatí. Dobré skúsenosti máme aj s dlhoročnou spoluprácou v elokovaných pracoviskách

Iná spolupráca
CVČ spolupracuje s Klubom dôchodcov v Krasňanoch pri kultúrnych podujatiach, na
ktorých vystupujú naše záujmové krúžky.
Ďalej spolupracujeme so športovými a tanečnými zväzmi, ktoré organizujú súťaže,
worshopy a iné podujatia, na ktorých sa deti ZÚ zúčastňujú. Podporujeme medzinárodnú
spoluprácu v rámci účasti členov ZÚ na medzinárodných súťažiach a festivaloch.
CVČ spolupracuje s agentúrami a médiami, na ktorých podujatiach sa spolupodieľa
účinkovaním a svojim prezentovaním sa na verejnosti zviditeľňuje CVČ a reprezentuje hlavné
mesto SR Bratislavu

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Centra voľného času Pekníkova 2, Bratislava
Základné informácie o centre voľného času
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
Názov školského zariadenia:
Centrum voľného času
Adresa:
Ulica, číslo, PSČ, obec: Pekníkova č. 2, 841 02 Bratislava
Kontakty: Tel.: 02/643 70 798, 02/643 65 193
www: www.kruzky.eu
e-mail: cvcklokan@gmail.com
Riaditeľ:
Mgr. Anna Krupicová
pracovníci:
Andrea Fraňová
Anna Kanasová
Peter Hoffmeister
Iveta Sarvašová
Eva Gáfriková
Iveta Maronová
Ľudovít Szabó

volebné obdobie: od 1. 1. 2016 do 31.12.2020
admin. pracovník
úsek kultúrno spoločenských aktivít
úsek športových aktivít a športových súťaži
úsek výtvarných aktivít
úsek výtvarných aktivít
upratovačka
školník

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 marci 2017. Funkčné obdobie začalo 13. 03. 2017. Uznesením
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 404/2016 zo dňa 13. 10. 2016 bol do rady
školského zariadenia delegovaný zástupca zriaďovateľa pán Ing. Peter Hanulík.
Členovia rady CVČ

P. č Meno Priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

predseda

za rodičov

1.

Roman Urmín

2.

Peter Hofmeister

podpredseda

3.

Fraňová Andrea

člen

4.

Stanislava Drusová

člen

za rodičov

5.

Ing. Peter Hanulík

člen

za zriaďovateľa

za pedagogických zamestnancov
za nepedagogických zamestnancov

Informácia o činnosti Rady CVČ
•
•
•
•
•

Rada CVČ zasadala v školskom roku 2017/2018 celkom trikrát. Na zasadnutiach sa vyjadrovala :
k plánu činnosti CVČ
k informáciám o pedagogickom, organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu
k návrhu rozpočtu
k správe o výsledkoch hospodárenia
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 pracovnoprávne otázky organizácie a mesačnú činnosť. Porady boli v uplynulom období zvolávané mesačne.
– operatívna porada – zvoláva riaditeľ a operatívne rieši 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 predmetovej olympiády – slovenský

jazyk, 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. Stretávajú sa minimálne 3x do roka, pod vedením
koordinátorov
zabezpečujú
komisie
k
súťažiam,
pripravujú
materiály,
posudzujú
priebeha 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
2. Príležitostná činnosť – predmetové olympiády a postupové súťaže, športové súťaže,
športové turnaje, výlety, podujatia a exkurzie, víkendové akcie, jednodňové prezentačné akcie
3. Spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie, vlastné projekty detí, neformálne skupiny,
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 troch štrukturálnych úsekov, za
ktoré zodpovedali interní pedagogickí zamestnanci organizácie.

a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti – záujmových útvaroch
Počet záujmových útvarov: 38 krúžkov
Počet členov záujmových útvarov: 349 detí a mládeže, z toho do 15 rokov: 317
V školskom roku 2017/2018 bola činnosť realizovaná v záujmových útvaroch, akciách príležitostnej
činnosti, olympiádach a postupových súťažiach, športových súťažiach, letných dielňach
a jednodňových prezentačných akciách. Centrum tvorilo priebežne počas školského roka 38
záujmových útvarov, 3 jednodňové prezentačné akcie ( Deň otvorených dverí, Vianočné dielne,
Bratislava pre všetkých ) 1 jarný tábor a 3 tábory, pre deti mládež a dospelých vo veku od 6 rokov.
Boli to tieto záujmové útvary – v úsekoch:
– výtvarných aktivít – keramika 1- 10, zábavné výtvarné tvorenie 6 detí, voľný výtvarný ateliér 7
detí, hrnčiarstvo 5, večerný výtvarný ateliér 8 členov, Patchwork 10, modelovanie z hliny1- 5 detí,
modelovanie z hliny 2- 5 detí, výtvarné mimózy 9, výtvarné inšpirácie 5 detí, kreslenie pre radosť 4
, tvoríme s prírodou 2 deti, dračí ateliér 5 detí,
– športových aktivít a súťaží – výlety - turistika 8 detí, futbal mladší 8 detí, futbal starší 8 detí,
futbal prípravka 8 detí, stolný tenis L – 10, stolný tenis H- 4, hokejbal 8 detí, lukostreľba 7 detí, joga
10 členov, sebeobrana 6 detí, gymnastika 8, hula hop 5,

– kultúrno-spoločenských aktivít – gitara 7 detí, tanečná skupina M.A.G. 6 detí, hravo nemčina 9
detí, hravo angličtina 17 detí, Fandango 8 členov, tanečná skupina One Up starší 9, tanečná skupina
One Up mladší 8, Hip HOP V- 9, parlament 28, nízkoprahoví 8, táborníci 8 členov, škôlkárskyKlokaníci 8 detí, spevácky 45, mama klub 16 členov
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 2017/2018
Počet podujatí, akcií: 67
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 2743 z toho účastníkov do 15 rokov: 2731
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 1
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 7
z toho účastníkov do 15 rokov: 7
Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin: 3
z toho pre účastníkov do 15 rokov: 22
Počet účastníkov v táboroch počas letných prázdnin: 22, z toho do 15 rokov: 22
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 1
Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavy: 9 z toho do 15 rokov: 9

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci centra

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30. 6. 2018:

Fyzický
počet PZ
k
15. 9.
2017

Študijný
odbor/oddelenie
záujmových
útvarov

Úsek výtvarných
aktivít
Úsek športových
aktivít a súťaží
Úsek
kultúrnospoločenských
aktivít
riaditeľ
Spolu:

Počet
tých,
ktorí
mali
nižšiu
vyučov
aciu
povinn
osť

Fyzický
počet PZ
k 30. 6.
2018

Počet
tých,
ktorí
mali
vyššiu
vyučova
ciu
povinno
sť

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

2

2

0

0

2

1

1

0

0

6

1

1

0

0

5

1
5

1
5

0
0

0
2

0
13

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov bola 100%. Všetci zamestnanci majú odbornú
spôsobilosť.

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci centra

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30. 6. 2018:

Fyzický
počet PZ
k
15. 9.
2017

Študijný
odbor/oddelenie
záujmových
útvarov

Úsek výtvarných
aktivít
Úsek športových
aktivít a súťaží
Úsek
kultúrnospoločenských
aktivít
riaditeľ
Spolu:

Počet
tých,
ktorí
mali
nižšiu
vyučov
aciu
povinn
osť

Fyzický
počet PZ
k 30. 6.
2018

Počet
tých,
ktorí
mali
vyššiu
vyučova
ciu
povinno
sť

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

2

2

0

0

2

1

1

0

0

6

1

1

0

0

5

1
5

1
5

0
0

0
2

0
13

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov bola 100%. Všetci zamestnanci majú odbornú
spôsobilosť.

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ (CVČ):
Forma vzdelávania

Počet
vzdelávaných

Vzdelávanie
ukončilo

Vzdelávanie
trvá

Vzdelávanie začalo

Uvádzanie do praxe

1

1

0

1

kontinuálne

0

0

0

0

Špecializačné inovačné

0

0

0

0

Špecializačné kvalifikačné

0

0

0

0

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 1

0

1

0

V školskom roku 2017/2018 boli naplánované vzdelávania inovačné, avšak pre nedostatok
vzdelávacích programov PZ neboli zaradené na vzdelávanie.
Mimoriadne ocenenia PZ CVČ Klokan:

V CVČ neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenie zamestnancom.
Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach:
1. Ocenenie za reprezentáciu na medzinárodnej súťaži v nemeckom jazyku, vyhlasovanej
Ministerstvom rodiny, detí, mládeže, kultúry a športu Westfálska, z Dusseldorfu dostala Jana
Barboríková so svojimi zverencami z CVČ.
2. Mimoriadne úspešne boli ohodnotené choreografie tanečnej skupiny ONE UP, ktorá získala
ocenenia na celoštátnej úrovni. Tanečná skupina M.A.G. sa predstavila aj v Holandsku.

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15. 9. 2017

CVČ

Fyzic
ký
počet
NZ.

3

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

1

1

0

3

Údaje o počte NZ školy/ŠZ k 30. 6. 2018

CVČ

Fyzi
cký
počet
NZ

4

Z toho
fyzický
počet NZ,
ktorí
vykonávaj
úv
základno
m úväzku
viac
kumulova
ných
pracovnýc
h činností
0

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

1

0

5

IV. Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ v školskom roku 2017/2018

Názov aktivity

Počet
účastníkov

Vyhodnotenie cieľa aktivity

Deň otvorených dverí do CVČ

150

Otvorenie činnosti CVČ v novom školskom roku s
nahliadnutím do činnosti krúžkov

Tino Párty

200

Párty pátrača Tina

Šarkaniáda

12

Výroba a následné púšťanie šarkanov

Halloween

14

Vyrezávanie z tekvíc a výroba strašidiel

Maľby na sklo

4

Workshop

Korčulovanie

12

Korčuľovanie s priateľmi

Mikuláš

8

Veselé popoludnie s Mikulášom

Vianočné trhy v DK

60

Vianočné dielne v DK Dúbravka

Vianočný pečenie perníčkov

30

Príprava vianočných perníkov a besiedka

Vianočné dielne

12

Výroba vianočných darčekov

Výroba vianočných ozdôb

4

Výroba ozdôb

Fortuna dielne

18

Vianočné dielne vo Fortune

Sánkovačka

8

Hravo a športovo na snehu

Súťaž v stavaní snehuliakov

9

Veselo je na snehi

Valentínske prekvapenie

14

Pečenie perníkových srdiečok na Valentína

Mandali

6

Workshop

Veľkonočné dekorácie

10

Dielničky, výroba veľkonočných kraslíc

Veľkonočné hľadanie

10

Súťažne popoludnie spojené s hľadaním vajíčok

Bratislava pre všetkých

60

Indiánsky ateliér

4

Indiánske ozdoby

Biofarma Lozorno

9

Výlet

100

Dielne

Majáles v DK

Pohľad do vesmíru

80

Výtvarne popoludnie- vyhodnotenie

MDD v DK

100

Dielne

Korunovačný sprievod

10

Učasť v sprievode

Opekačka

10

Opekačka pri cvč

Spolu :

954

Predmetové olympiády (obvodné kolá) v koordinácii CVČ: PODPORA TALENTOV

Názov aktivity

Počet
účastníkov

Olympiáda v slovenskom
jazyku a literatúre

11

Spolu:

11

Vyhodnotenie cieľa aktivity
Súťaž podporila aktívne poznávanie sl. Jazyka
a súťaživosť

Postupové súťaže (obvodné kolá)
Názov aktivity

Počet
účastníkov

Šaliansky Maťko – prednes
slovenskej povesti
Hviezdoslavov Kubín –
umelecký prednes poézie
a prózy 3 x
Štúrov Zvolen – rétorika
a interpretácia textu
Slávik Slovenska –
interpretácia ľudovej piesne
Spolu:

Vyhodnotenie cieľa aktivity

23
105
Súťaže podporili záujem o interpretáciu
umeleckého slova, tvorivý prejav v rétorike a
interpretáciu slovenskej ľudovej piesne

12
29
169

Športové súťaže aj (obvodné kolá)
Názov aktivity

Cezpoľný beh
Stolný tenis
Futbal
Minivybíjaná
Futbal

Počet
účastníkov

Chlapci,dievčatá
dievčatá
chlapci
Dievčatá,chlapci
chlapci

60
32
50
98
35

Vyhodnotenie cieľa aktivity

Deti preukázali v súťažiach veľký
záujem o športovanie. Športové
súťaženie je zdraviu prospešné,
podporuje talenty a fair play.

Futbal

Chlapci

40

Basketbal

chlapci

57

Basketbal

chlapci

40

Stolný tenis

chlapci

13

Stolný tenis

dievčatá

Stolný tenis

chlapci

13
21

Florbal

dievčatá

Basketbal

chlapci

36
58

Florbal

chlapci

53

Basketbal

dievčatá

51

Florbal

chlapci

36

Florbal

chlapci

67

Florbal

chlapci

46

Florbal
Florbal
Volejbal

dievčatá
Chlapci
dievčatá

68
70
59

Volejbal

chlapci

51

Vybíjaná

dievčatá

60

Vybíjaná

dievčatá

61

Vybíjaná

dievčatá

72

Hádzaná

dievčatá

58

Hádzaná
Futbal
Futbal
Atletika
Spolu : 34

chlapci
chlapci
dievčatá
Chlapci,dievčatá

60
44
20
180
1609

Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo
Názov aktivity
Bratislava pre všetkých - dni
otvorených dverí samosprávy
hl. mesta Bratislavy

Počet
účastníkov
cca 60...

Vyhodnotenie cieľa aktivity
Prezentácia CVČ s tvorivými aktivitami na
celomestskom podujatí pre deti a verejnosť

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

Ministerium mit
Familie, Kinder...

Schuler Begegnung
mit OstEuropa

Rozvíjanie jazykovej kultúry
v nemeckom jazyku
a konverzácii u detí ZŠ/G

I.–V. 2018

SLOVENSKÁ
ÚSTREDNÁ
HVEZDÁREŇ V
HURBANOVE

Vesmír očami detí

Výtvarné práce na tému ,,
Vesmír´´

I.- III. 2018

Dom Matice
slovenskej a mesto
Prešov

RODINA – MESTO ORNAMENT

výtvarnú súťaž pri príležtosti
155. výročia založenia
Matice slovenskej

I.- IV. 2018

Buď Lepší o.z. je
športový a voľnočasový klub

CHALLENGE DAY

Benefičná akcia- športový
deň

08.VI. 2018

CVČ KLOKAN

Pohľad do vesmíru

Výtvarná súťaž pre všetky
vekové kategórie, pre celý
obvod BA IV.

I. – IV. 2018

CVČ Klokan

Vianočná besiedka

Prezentácia výtvarných diel,
športu a umenia pre rodičov
a priateľov CVČ.

XII. 2017

Dosiahnuté ocenenia v celoštátnych a medzinárodných súťažiach
1. Diplomy a vecné ceny ministerky Porýnia – Vestfálska v rámci reprezentácie európskeho projektu
v nemeckom jazyku boli udelené deťom CVČ.
2. Tanečná skupina ONE UP získala ocenenia na Slovenskom pohári moderného a módneho tanca
v Bratislave a na Majstrovstvách Slovenska v Hip-Hope v Košiciach. Tanečná skupina MAG
reprezentovala CVČ , Bratislavu a Slovensko v Holandsku.
Komentár
Príležitostná činnosť vychádzala zo záujmu o aktivity, ktoré lákajú deti i mládež v voľnom čase.
Bola realizovaná v zmysle Plánu činnosti na školský rok 2017/2018. Ponúkala deťom a mládeži
okruhy činnosti s témami, ktoré oslovovali rôzne cieľové skupiny. CVČ sa zameriavalo počas
školského roka i prázdnin na aktívny oddych, rekreačnú činnosť, prevenciu drogových závislostí
a negatívnych prejavov detí a mládeže 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 ďalších aktivít. Na
verejnosti prezentovala svoju činnosť tanečná skupina ONE UP, členky skupiny Fandango, Ninjutsu,
gitarový krúžok, usporiadaná bola veľká výstava výtvarných prác detí zo škôl Bratislavy IV a CVČ
Klokan. Patchwork klub usporiadal výstavu svojich prác s veľkým ohlasom v DK Dúbravka.

Výtvarné aktivity boli realizované v interiéroch a exteriéroch CVČ. CVČ venovalo pozornosť "deťom
z ulice - nízkoprahovým". Snažilo sa ich zaujať výberom činností, pomocou pri školských projektoch
a prizývaním na akcie CVČ.
Ľudové zvyky a tradície boli v ponuke CVČ zastúpené v podujatiach a činnosti krúžkov: hrnčiarstvo,
keramika a táborníkov. S ľudovými zvykmi a tradíciami sa mohli deti a mládež oboznámiť počas
vianočného obdobia pri pečení vianočných medovníkov, na tematických podujatiach spojených
s vyhotovovaním vianočných ozdôb a výzdoby s vianočnými symbolmi. Podujatia výtvarných
krúžkov, keramických a hrnčiarskych prác, boli tematicky zamerané na hodnoty, ktoré prinášajú
sviatky pokoja a mieru. Úspešný bol aj Halloweensky strašidelný pochod spojený s vystúpením
skupiny Fandango.
Veľkonočné sviatky oboznamovali svojou tematikou deti, mládež aj dospelých o tradíciách, výtvarné
aktivity boli zamerané na jarné maľovanie a hľadanie vajíčok a ďalšie výtvarné prejavy detí. Súčasťou
tejto činnosti boli prezentácie a výstavky.
Súčasťou činnosti CVČ je práca s talentovanými deťmi a koordinácia obvodných kôl predmetových
olympiád, postupových súťaží a športových súťaží.
V športovej činnosti zaujala pohybová príprava predškolákov s prezentáciou pred rodičmi. V rámci
športových aktivít sme sa zamerali aj na tradičné a netradičné športové podujatia; turnaje vo futbale
pre mladších žiakov a turnaje v stolnom tenise a ukážky Ninjutsu. Súčasne sa odstraňovali generačné
bariéry tým, že sa s deťmi zapájali do športovania aj rodičia, alebo starí rodičia.
Poradenská a metodická pomoc boli poskytované učiteľom, študentom Pedagogickej a sociálnej
akadémie, 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 2017/2018 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 2017/2018 začala a ďalej prebieha finančná a ekonomická kontrola .
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 sme mali k dispozícii 8 miestností pre činnosť s deťmi:
tanečné sály: 1
dielňa: 2
vypaľovacia pec s hrnčiarskym kruhom: 1

spoločenská sála: 1
výtvarné ateliéry: 2
stolnotenisová miestnosť: 1

V budove na Batkovej ulici sme mali k dispozícii dve telocvične pre potreby športových krúžkov
CVČ v pevne stanovených časoch a v zmysle zmlúv s 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 rekonštrukcia telocvične, šatní a WC,
pretože vzhľadom na nevyhovujúce hygienické a bezpečnostné podmienky sa odhlásili deti z krúžkov.
Telocvičňa a hlavne šatne a sociálne zariadenia sú v havarijnom stave, tým pádom bolo ťažké otvoriť
vôbec krúžky v školskom roku 2017/2018 na tomto elokovanom pracovisku. CVČ využívalo na
niektoré podujatia (predmetové olympiády, postupové súťaže, športové súťaže) priestory základných
škôl obvodu a ZUŠ Eugena Suchoňa. Centrum si sponzorsky zabezpečuje niektoré materiály k tvorbe
v oblasti výtvarných aktivít, propagačnú činnosť a odmeny súťažiacim na podujatiach.

VIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ
Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti CVČ – z rozpočtu zriaďovateľa v roku 2017:
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 192 866 ,- €
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 16 061 ,-€
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy: 659 ,-€ boli použité na nákup materiálu na krúžky.
Iné finančné prostriedky : Správa o hospodárení za rok 2017.
IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na rok 2015-2018
a vyhodnotenie ich plnenia

1, Otvoriť centrum širokej verejnosti – spolupráca s nízkoprahovými zariadeniami a miestnym úradom
v rámci programu pre deti zo sociálne slabšieho prostredia. Cieľ sa priebežne plní.
2, Zrealizovať estetickú premenu vonkajšieho vzhľadu centra – z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov a zamýšlaného predaja budovy sa táto úloha presúva až do nových priestorov.
Cieľ sa bude plniť v novej budove
3, Ľudské zdroje – v danom školskom roku sa podarilo udržať zamestnaných pedagogických
zamestnancov a v maximálnej miere ich využiť pre stanovené ciele.
Cieľ sa priebežne plní.
4, Oblasť spolupráce s partnermi – spolupráca s pedagogickou a sociálnou akadémiou v Dúbravke
pokračuje v praxovaní študentov. Spolupráca so školami v oblasti talentovanej mládeže je na vysokej
úrovni.
Cieľ je splnený.

X. Oblasti, v ktorých CVČ 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,
– všetka činnosť je prevenčnou činnosťou voči negatívnym javom spoločnosti (kriminalita, drogy).
Slabé stránky:
– nedostatok finančných prostriedkov na propagáciu činnosti, na zabezpečenie kvalitnejších
materiálov na krúžky a na obnovu a rekonštrukciu budovy,
– vysoké náklady na prevádzku budovy a malé priestory na činnosť
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 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).

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:
MÚ Dúbravka, DK Dúbravka, ZUŠ E. Suchoňa, ZŠ Bratislava IV.,PA Bullová , Pátrač Tino, DP
mesta Bratislavy, PZ Bratislava a spolupráca so školským úradom.
Členovia tanečných, výtvarných a ďalších krúžkov účinkovali na podujatiach a podujatiach Bratislavy.
Úzko spolupracovalo so ZŠ a gymnáziami.
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

1. Základné informácie o CVČ
a/ Identifikačné údaje
Názov školy

Centrum voľného času

Adresa školy

Gessayova 6, 851 03 Bratislava

Telefón

+421 2 62315979

E-mail

riaditel@cvcgessayova.sk

Zriaďovateľ

Hlavné mesto SR Bratislava

b/ Vedúci zamestnanci školy

riaditeľ

Priezvisko a
meno

Telefón

Služobný
mobil

e-mail

Mgr. Katarína
Búliková

+421 2
62315979

0940/959019

riaditel@cvcgessayova.sk

Volebné obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2020
Valachyová +421 2
0910/113333 administrativa@cvcgessayova.sk
Vedúca
62315979
hospodársko- Jana
správneho
oddelenia

c/ Údaje o Rade školy
Titul, priezvisko, meno
Predseda

Mgr. Hrabková Anna

Pedag. zamestnanci

Lomnická Mária

Ostatní zamestnanci

Valachyová Jana

Zástupcovia rodičov

Siposová Marta

Zástupcovia rodičov

Danihel Peter

Zástupca za zriaďovateľa

MUDr. Plšeková Iveta

Zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Panáková Jana

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2017/2018
13.9.2017
Návrh plánu práce RŠ pri CVČ
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2016/2017
Informácia o letnej činnosti CVČ leto 2017
Informácia o plnení rozpočtu
Rôzne, diskusia záver
28.6.2018
Vyhodnotenie koncepcie rozvoja CVČ za obdobie 2015/2016
Koncepcia rozvoja CVČ na obdobie 2019/2022
Diskusia, záver
9.2018
Správa o VVČ za rok 2017/2018
Plán VVČ na školský rok 2017/2018

d/ iné poradné orgány riaditeľa CVČ
Pedagogická rada CVČ

.........2018

Správa o VVČ za rok 2017/2018
Plán VVČ na školský rok 2017/2018

II. Údaje o žiakoch v CVČ
K termínu 15.9.2017
Ponuka na školský rok 2016/2017 zahŕňala 48 záujmových útvarov. Školský rok začalo 418
detí a 11 mládeže. V podmienkach CVČ sa počty členov ZÚ ešte aj v októbri menia, pretože
počas septembra sa ešte menia rozvrhy v školách a tak rodičia a deti ešte nemajú presné
informácie o rozvrhoch. Útvary, v ktorých bol nízky počet členov sme zrušili, resp. ponúkli
iný ZÚ. Z elokovaných pracovísk nám zostala len ZŠ s MŠ Rusovce , kde v MŠ pracovali 2
útvary Keramiky a v ZŠ ZÚ Športová streľba a Šikovné ručičky.
Už tradične dobrá obsadenosť je v ZÚ Starostlivosť o zvieratká ( 5 ZÚ) , v ktorom sa žiaci
oboznamujú so starostlivosťou o predovšetkým domáce, najčastejšie chované zvieratká, ale
i o zvieratkách ako takých, dozvedali sa mnohé zaujímavosti o prírode a riešili projekty, ktoré
si sami vymysleli v oblasti ekológie. V projekte Ako sa rozložia odpadky v prírode a za aký
čas. Rôzne materiály zakopali do zeme a po určitom čase, po vykopaní zisťovali v akom stave
sa materiály nachádzajú. Z toho vydedukovali aký materiál je alebo nie je rozložiteľný.
Vzhľadom na vekovú rôznorodosť členov ZÚ sú jednotlivé stretnutia pripravované
s prihliadnutím na vek členov. Základom je však zážitkové učenie.
Dlhodobo dobré výsledky dosahuje Rybársky krúžok, ktorý v spolupráci s Obvodným
Rybárskym zväzom Petržalka zasväcuje účastníkov do tajov rybolovu, života rýb a pod. Deti
sa zúčastňujú rôznych súťaží po línii Rybárskeho zväzu.
Ďalšou oblasťou, o ktorú je veľký záujem je Keramika – točenie na kruhoch, kde pracovalo 8
ZÚ. Obsahom ZÚ a cieľom je naučiť základy točenia na kruhu, centrovanie, tvarovanie,
modelovanie a dokončovanie výrobkov glazovaním. Vedomosti o vypaľovaní materiálu.
Ďalej sa deti dozvedeli o histórii výroby úžitkových predmetov našimi predkami, kedy išlo
viac o úžitok ako o krásu. Taktiež tento ZÚ navštevovali deti už od predškolského veku.
Keďže máme dobre vybavený keramický ateliér aj kruhmi pre malé deti, je tento ZÚ
prístupný aj malým deťom. Záujem prejavili aj niekoľkí dospelí. Deti rady vyrábajú darčeky
pre rodinných príslušníkov i priateľov. Taktiež vedúca ZÚ uskutočnila niekoľko
propagačných výjazdov predovšetkým do MŠ, staršie deti chodia na tvorivé dielne k nám.
Ďalšími ZÚ v súvislosti s prácou s hlinou sú keramické so zameraním na modelovanie
z hliny. Taktiež sa sleduje podpora jemnej motoriky ale i fantázia a v záverečnom
dokončovaní aj estetické cítenie a zmysel pre farbu. Taktiež sa učia ako sa vlastne výrobky
z hliny spracovávajú – sušenie, vypaľovanie, glazovanie a opätovné vypaľovanie.
Na žiadosť verejnosti v predpoludňajších hodinách pracujú ZÚ rodičia a deti v oblasti
modelovania z hliny. Radi by sme rozšíriť aj o iné činnosti. Záujem je.
Čoraz viac sa verejnosť orientuje na vlastnú výrobu rôznych úžitkových predmetov, šperkov
a pod. Výsledkom toho je i práca v ZÚ Vitráž – Fusing. Ide o zložitejšiu techniku, preto sa jej
zúčastňujú predovšetkým starší žiaci a mládež. Výsledkom snaženia sa sú krásne výrobky či
už úžitkové alebo šperky, ktoré vyrobili podľa vlastných návrhov.

Záujmový útvar Priadka sa svojim obsahom vracia do minulosti – deti sa učia pracovať
s rôznymi ale aj prírodnými materiálmi a vyrábajú z nich krásne úžitkové predmety. Zároveň
sa učia o živote našich predkov. Prenikajú do tajov tkania, ručného šitia, kombinácie
materiálov a pod.
Opätovne sme otvorili LEGOROBOTIKU, ale po polroku sme ju museli zrušiť, pretože zo
zdravotných dôvodov nám vypadol vedúci a podarilo sa ho nahradiť až ku koncu školského
roka.
Veľký záujem, najmä u najmenších detí (predškolský a školský vek), je o Farbičky-čarbičky,
v ktorom sa zoznamujú s rôznymi výtvarnými technikami, utužuje sa ich motorika a rozvíja
s v nich estetické cítenie zmyslové vnímanie pre tvar, farbu, priestor a štruktúru rôznych
materiálov. Rozvíja sa jemná i hrubá motorika a pri manipulačných činnostiach získavajú
základné pracovné zručnosti a návyky. Rozvíjajú fantáziu, tvorivosť experimentovanie
s materiálom, farbou a rôznymi technikami. Taktiež sú ZÚ určené špeciálne pre predškolský
a školský vek, kedy sa využívajú rôzne metódy a formy práce. Taktiež sa záujmu tešil aj
Výtvarný ateliér pre starších, výsledky práce ktorého boli zverejnené v máji 2018 na výstave.
V tomto školskom roku sme využili špecializáciu našej kolegyne, ktorá má špecializáciu
špeciálny pedagóg a začali sme pracovať aj so žiakmi zdravotne znevýhodnenými, ktorí boli
integrovaní medzi zdravé deti. Väčšinou išlo o žiakov postihnutých autizmom a mozgovou
obrnou. Cieľom bolo rozvíjať viaczmyslové vnímanie pre tvar a farbu a priestor ako
i štruktúru materiálu. Keďže ide o deti so špeciálnymi potrebami, práca s nimi je viac-menej
individuálna. Taktiež sa využívajú metódy a formy špeciálnej pedagogiky, napr. myšlienkové
mapy, písanie a kreslenie vnútorného sveta a pod. Tieto deti rady do CVČ chodili. V tomto
smere budeme pokračovať i v budúcnosti.
Veľkú obľubu si získal aj Hobby klub, cieľom ktorého je povzbudiť v deťoch estetické
cítenie, vlastné nápady, zručnosť, jemnú motoriku pri výrobe úžitkových a darčekových
predmetov. Naučili sa pracovať s rôznymi materiálmi, využiť na prvý pohľad odpadové
materiály, čiže sú vedení aj k recyklácii materiálov. Obdobný ZÚ pod názvom Šikovné
ručičky pracoval aj EP Rusovce a bol cielený pre I. stupeň ZŠ.
V oblasti turistiky a športu sú len 2 ZÚ, pretože nemáme podmienky na športovú činnosť. ZÚ
Športová streľba pracuje v CVČ a aj v EP v ZŠ Rusovce. Je oň veľký záujem. Talentovaných
strelcov pravidelne posielame do Streleckého športového klubu polície, aby sa naďalej mohli
rozvíjať pod vedením profesionálnych trénerov.
ZÚ Sokolíci je turistický ZÚ, ktorý už viac rokov pracuje v našom CVČ. Okrem teoretickej
prípravy, tematickým hrám, chodia pravidelne na túry a aj viacdňové výlety.
Do tejto oblasti by sme mohli zaradiť aj ZÚ Prieskumník, ktorý pracuje na báze skautingu..
Učí deti zodpovednosti, vytrvalosti, vzájomnej úcte a pod.
V ponuke ZÚ sme sa orientovali predovšetkým podľa záujmov verejnosti a detí. Teší nás, že
na niektoré ZÚ sa začínali hlásiť aj rodičia nielen samostatne ale súčasne s deťmi.

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ
V školskom roku pracovalo 5 interných pedagogických zamestnancov :

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Katarína Búliková
Mgr. Oľga Švecová
Mária Lomnická
Mgr. Ľubica Kútiková
Mgr. Anna Hrabková

úväzok 1
úväzok 1
úväzok 1
úväzok 0,86
úväzok 0,47

spolu 4,33

Nepedagogických zamestnancov 7 :
Jana Valachyová
úväzok 1
Jozef Kitanovič
úväzok 1
Zuzana Augustínová
úväzok 1
Mária Kovácsová
úväzok 0,6
Monika Pirovits
úväzok 0,5 od 15.3. 2017 do 30.3.2018 potom zmluva
Dominika Tóthová
úväzok 0,5 od 15.3.2017 do 30.3.2018 spolu 4,6
Anna Filipková
DVP
15 externých vedúcich ZÚ na DVP alebo Študentskú dohodu.

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ :
Všetci pedagogickí zamestnanci zodpovedajú kvalifikačným požiadavkám, majú príslušné
pedagogické a odborné vzdelanie na výkon práce. 2 pedagogické zamestnankyne sú v procese
získania 2. atestácie, avšak pre problémy v MPC sa uskutočnenie záverečných skúšok
odďaľuje.

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ v CVČ :
Naďalej sledujeme ponuky MPC Bratislava, ktoré by sa hodili pre našu prácu. Na niektoré
sú už pg. zamestnanci prihlásení z minulého obdobia, ale pozvánky ešte neprišli, preto
budeme musieť preveriť stav otváraných vzdelávaní. Okrem toho sa individuálne vzdelávajú
vo svojej oblasti z literatúry, rôznych podujatí, školení a pod. Napr. Mgr. Kútiková navštevuje
podujatia s tematikou ekológie a poznatky uplatňuje pri práci v ZÚ

Mimoriadne ocenenia PZ CVČ :
Nebol nikto ocenený.

Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných
podujatiach :
Nezúčastnil sa nikto.

IV. Aktivity CVČ
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré
organizovalo CVČ v školskom roku 2017/2018 :

Nepravidelná činnosť :

Centrum bolo organizátorom jedného okresného kola – Technickej olympiády, ktoré sme
organizovali nielen pre 5. okres ale i pre okresy Malacky, Pezinok , Bratislava 1, Bratislava 2,
Bratislava 3, Bratislava 4, pretože nemali potrebný počet účastníkov. Vyhodnocoval sa každý
okres samostatne, a posledná krát OK Olympiády v Slovenskom jazyku.. Finančné
prostriedky hradil OÚ Bratislava. TO sa uskutočnila v Strednej odbornej škole na Vranovskej
ulici. Z olympiád a súťaží sme si ponechali len túto olympiádu. Tejto olympiády sa zúčastnilo
93 súťažiacich. Okrem toho v spolupráci so Šachovým zväzom organizujeme v našich
priestoroch Školské majstrovstvá okresu Bratislava V žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu,
finančne zabezpečené Šachovým zväzom. Taktiež sme uskutočnili v spolupráci so Streleckým
zväzom i Okresné kolo v športovej streľbe na strelnici SAV, ktorej sa zúčastnili ZŠ
Gessayova, ZŠ Budatínska a náš ZÚ, v celkovom počte 21 strelcov. Ďalej náborovú streleckú
súťaž s účasťou 41 žiakov v priestoroch strelnice SAV. Finančne tieto súťaže podporil
Strelecký zväz.
Organizujeme pravidelne obľúbené a žiadané tematické tvorivé dielne, ktorých zúčastňuje
veľa detí samostatne i s rodičmi. Zameriavame sa na ľudové tradície, výrobu rôznych
tematických doplnkov a pod. Okrem toho sa obľube teší i Tekvicový deň s pripomenutím si
starých slovanských zvykov počas jesenných prázdnin.
Už viac rokov dosahujeme dobré výsledky v organizovaní prázdninovej činnosti. Rodičia sa
už od januára dožadujú ponuky na letné prázdniny, pričom sú práve v príprave jarné
prázdniny. Záujem je veľmi veľký. Po zverejnení ponuky v marci sme v priebehu jedného
týždňa naplnili všetky tábory na leto 2018. Samozrejme, že k zmenám prichádza, ale sú
pripravení vždy aj náhradníci, ktorých môžeme ihneď zaradiť. Osvedčilo sa nám termínovať
zaplatenie poplatku, čím sa nám ukázal reálny stav a mohli sme dopĺňať náhradníkmi. Vedeli
by sme uspokojiť aj viac záujemcov, ale naše priestory nie sú vhodné na väčšie počty detí.
Deťom i rodičom sa páči, že tábory sú tematické, s určitým zameraním a tak si môže každý
vybrať podľa záujmu. Na určitom type tábora sa nám už deti opakujú, pretože sa vopred tešia
na nový program, napr. Túlavé topánky zamerané na históriu Bratislavy a okolia rôznymi
formami, Keramický – pre záujemcov o prácu s hlinou, Starostlivosť o zvieratká, Mladý
záchranár a pod.
Počet účastníkov

Mesiac

Forma

Poplatky

zapojenie

9.9.2017

Deň otvorených dverí

60

0

všetci

21.10.2017 Jesenné tvorivé dielne

36

106,00

Všetci

13.10.2017 Šachová súťaž

34

0,-

25.11.2017 Vianočné dielne I.

58

235,00

OK TO

93

0,00

Mgr. Búliková

28.11.2017 Mama-klub keramika

24

42,00

KaUČ

OK Športová streľba

21

0,00

Mgr. Švecová

2.12.2017

Vianočné dielne II

69

295,50

všetci

9.12.2017

Vianočné dielne III

45

313,50

všetci

Mgr. Švecová
všetci

11.12.2017 Spolupráca so školami

17

42,50

všetci

11.12.2017 Spolupráca so školami

16

40,00

všetci

13.12.2017 Spolupráca so školami

30

75,00

všetci

03.2018

Mama-klub keramika

35

80,00

KaUČ

Spolupráca so školami

74

148,00

KaUČ

17.3.2018

Veľkonočné dielne I

83

252,00

všetci

24.3.2017

Veľkonočné dielne II

73

315,00

všetci

Náborová str.súťaž

41

0,00

Mgr. Švecová

Spolupráca so školami

21

42,00

KaUČ

Mama-klub keramika

13

33,00

KaUČ

Spolupráca so školami

21

42,00

KaUČ

Mama-klub keramika

13

33,00

KaUČ

05.2018

Mama-klub keramika

12

33,00

KaUČ

23.6.2018

Záhradná slávnosť

75

0,00

všetci

25.6.2018

Mama-klub keramika

7

21,00

KaUČ

28.6.2018

Dielničky

12

24,00

KaUČ

945 účastníkov

2 912,00

04.2018

04.2018

26
podujatí

Prázdninová činnosť

1
2
3
4
5
6
7
8

interní/
externí/
inštr.
Jarné prázdniny
2/0/0
poldenný tábor Starostlivosť o zvieratká 1 1/0/1
poldenný tábor Starostlivosť o zvieratká 2 1/0/1
Odborné sústredenie -hrnčiarske
1/1/0
Odborné sústredenie -hrnčiarske
1/1/0
Šporťáci
0/3/0
Hobby tábor
1/1/0
Túlavé topánky I
1/2/3

15
12
11
18
20
30
20
30

60,20,- / 4 dni
25,56,- / 4 dni
70,70,70,70,-

9
10
11
12
13
14
14

Lentilky
Výtvarné odborné sústredenie
Táborové všeličo
Mladý záchranár
Túlavé topánky 2
Jesenné prázdniny 2 dni

1/2/0
1/1/0
1/4/0
1/4/0
1/2/3
2/0/0

30
20
40
37
42
23
348

70,80,70,70,70,30,22 143,-

Na prázdninovej činnosti sa vystriedali všetci interní zamestnanci, dopĺňali sme externými
vedúcimi ZÚ, resp. už s overenými vedúcimi.

Údaje o aktivitách, do ktorých sa centrum zapojilo :
Námestie deťom – každoročne, ponúkame niečo z našej činnosti – každý rok niečo iné.

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov :
V tomto šk. roku nám boli priznané dva granty 700,- € na denný tábor Mladý záchranár
a 1500,- € Záhradnú slávnosť prostredníctvom rodičovského združenia.

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
Inšpekcia sa nekonala.

VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom
mestského kontrolóra
Kontrola zo strany ÚMK sa nekonala, zato sa konala kontrola z oddelenia kontrolingu od
októbra 2017 do marca 2018 a bola zameraná na rok 2016. Kontrola zistila nedostatky, ktoré
pramenili z lajdáckej práce vtedajšej ekonómky – externej, ktorá nepostupovala podľa platnej
legislatívy. Dňa 15.3.2017 nastúpili 2 sily na delený úväzok a postupne sa ešte stále opravujú
a dávajú do poriadku chyby z roku 2016. V marci 2018 ukončili ekonómky pracovný pomer,
doteraz máme iba externú ekonómku na zmluvu. Sme radi, že mesačné a kvartálne uzávierky
sú včas hotové a že sleduje rozpočet a jeho plnenie, aby sme sa nedostali do podobnej situácie
ako v roku 2016. Napriek snahe, inzerátom, osobným kontaktom, sa nám nedarí obsadiť toto
pracovné miesto. Čo aj boli záujemcovia, odradil ich účtovný program IVES, ktorý je známy
len v okruhu verejnej správy a ňou riadených organizácií. Veríme, že sa nám to čoskoro
podarí, hoci podľa vyjadrenia konateľa jednej účtovníckej firmy, nemajú účtovníkov ani oni.
Pokiaľ nám boli vytknuté veci ohľadom VO, robíme VO prostredníctvom kvalifikovanej
osoby na DPČ.

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ
CVČ vykonávalo svoju činnosť v budove na Gessayovej ul.6 a využíva sa aj areál
záhrady a dvora. Krúžky sa realizovali aj v priestoroch MŠ a ZŠ Rusovce. Na záujmovú
činnosť boli využívané všetky priestory, ktoré máme k dispozícii na spoluprácu so školami v

oblasti výtvarnej, pracovnej výchovy a prírodovedy (alternatívna forma výučby), vlastné
podujatia CVČ ( tvorivé dielne).
Z Magistrátu sme dostali v roku 2016 17 000,- € na výstavbu viacúčelového ihriska vo
dvore CVČ. Uskutočnila sa 1. etapa. 2. etapa sa vinou oddelenia Verejného obstarávania
neuskutočnila, hoci sme v rozpočte dostali 10 000,- € na jeho dokončenie. Preto sme
dodatočne žiadali na rok 2018 vrátenie kapitálových výdajov do rozpočtu na dostavbu. Už si
robíme verejné obstarávania sami prostredníctvom kvalifikovanej externej osoby na DPČ..
Takže sme mohli v júni 2018 slávnostne multifunkčné ihrisko otvoriť za účasti námestníčky
primátora pani Plšekovej. Otvorenie bolo súčasťou Záhradnej slávnosti na záver školského
roka.

Naďalej máme problém s personálnym obsadením Legorobotiky, pretože ide o špecifický ZÚ,
kde sa predpokladajú už značné vedomosti z oblasti programovania. Najlepšie na pozíciu
vedúcich ZÚ vyhovujú študenti z vysokých škôl v príslušných oblastiach. Problémom sú však
ich rozvrhy, ktoré sa dozvedajú až v októbri a vyučovanie im v týždni skracujú na 3-4 dni na
úkor dlhého vyučovania až do večerných hodín, kedy už u nás nemôžu pracovať.
V roku 2017 sme dostali finančné prostriedky na rekonštrukciu elektriky, pretože síce bola
funkčná ale mimo normy. Okrem toho sme v areáli mohli vďaka finančným prostriedkom
z Magistrátu postaviť aj ihriskové hracie prvky aj s možnosťou veku primeraného
posilňovania a športovania z prírodného materiálu so špeciálnym povrchom na dopad.
A vymeniť starú, už nevyhovujúcu normám, pec na vypaľovanie keramiky.
V roku 2017 sme doplnili vybavenie CVČ o nové materiálno-technické vybavenie
podľa požiadaviek ZÚ len v najnutnejšom rozsahu. Nakoľko náš rozpočet dostatočne
nepokrýva naše potreby, využívame na podporu činnosti CVČ aj tvorbu projektov, ktoré nie
vždy získame nie len z Magistrátu, ale aj u iných subjektov.
Podporu máme aj zo strany rodičov detí navštevujúcich krúžky .Pretrváva však zlá
situácia s vonkajšími priestormi - budova je vekom veľmi opotrebovaná, vonkajší plášť
budovy je popraskaný a poznačený vekom , opadáva omietka. Budove hrozí havarijná
situácia, pokiaľ ide o stav fasády, statiky a stav všetkých rozvodov v budove čakáme na
spracovaný audit budovy. V lete 2017 prišlo k havárii strechy zariadenia a odvodu vody zo
strechy. Nečakaný výdatný dážď spôsobil zatečenie cez 2 poschodia budovy v 2
miestnostiach. Situácia sa riešila ako havária a strecha je už opravená a odvody vody
preventívne prečistené. Na haváriu sme žiadali prostriedky vo výške 20 000,- €.
V miestnostiach bola stará omietka zoškrabaná a steny vymaľované. Položená nová podlaha
z dôvodu podtečenia linolea a vzniku plesní.
Voľné priestory mimo činnosti CVČ ponúkame na krátkodobé prenájmy ( Joga,
Detské podujatia, a pod. )

VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovnovzdelávacej činnosti CVČ
v roku 2017
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta :
2. Príspevok na čiastočnú úhradu –školné :

275 885,00 €
15 852,50 €

3.
4.
5.
6.
7.

Vzdelávacie poukazy :
Olympiády a súťaže :
Tábory
Ostatné – prenájmy :
Kapitálové výdaje

0,00 €
4 217,00 €
19 611,00 €
707,42 €
17 950,00 €

IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo z koncepcie rozvoja na školský rok 2016/2017
a vyhodnotenie jeho plnenia.
c) Zabezpečiť výchovno – vzdelávaciu, záujmovú , rekreačnú a športovú činnosť pre deti,
mládež a dospelých počas celého roka.
V ponuke boli opäť ZÚ, ktoré majú u detí a rodičov dobrú odozvu a je o ne záujem.
d) Pokračovať v organizovaní osvedčených a žiadaných aktivít typu tvorivé dielne nielen
v predvianočnom a predveľkonočnom období.
Uskutočnili sme po prvý krát aj Jesenné tvorivé dielne, ktoré sa stretli s úspechom.
e) Okrem tradičných tematických tvorivých dielní sme uskutočnili tvorivé dielne pre ZŠ
Lachova, SŠ Intelekt, ZŠ Gessayova, MŠ Rovniankova, , MŠ Gessayova .
f) Rozšíriť ponuku spolupráce so školami pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ŠK ako formy
alternatívneho vyučovania na dopĺňanie, upevňovanie a overovanie vedomostí
získaných v škole a ktoré nie sú bežné v školách : keramika, ľudové remeslá,
netradičná výtvarná výchova, starostlivosť o zvieratká, a pod.
Spolupráca so školami sa zamerala na tvorivé programy a sú u vyučujúcich veľmi
obľúbené, pretože ponúkajú alternatívu, utvrdenie prebratého učiva a čo je
nezanedbateľné, prakticky si deti preveria získane vedomosti a získajú nové zručnosti.
Najžiadanejšie sú zvieratká, keramika a ľudové remeslá. Tie ZŠ, ktoré sa neboja
reštrikcií zo strany vedúcej odboru školstva MÚ Petržalka s nami spolupracujú
s radosťou. No do škôl sa dostať naďalej nevieme.
g) Vzhľadom k tomu, že MV SR, konkrétne cez odbor školstva OÚ zmenilo podmienky
financovania a zúčtovania jednotlivých súťaží, ktoré sú pre nás, ako organizátorov
nevyhovujúce, od januára 2018 už nekoordinujeme a neorganizujeme okresné kolá
súťaží. V roku 2017 sme uskutočnili ešte OK v Slovenskom jazyku a Technickú
olympiádu, nakoľko náš obvod ju organizuje aj pre okresy Pezinok, Malacky a ostatné
bratislavské obvody.( Kôli zúčtovaniu dotácií na súťaže)Organizovať budeme len TO.
h) Za účelom skvalitnenia propagácie a informovanosti verejnosti skvalitňovať vzhľad
web-stránky, pružnejšie aktualizovať informácie, urobiť ju príťažlivejšou, využiť
všetky dostupné bezplatné webhostingy, média a tlač. Stránka je často navštevovaná,
snažíme sa operatívne meniť oznamy. Uverejňujeme na nej i verejné výzvy, VO
a ďalšie materiály podľa legislatívy. Taktiež máme FB stránku, kde informujeme
verejnosť o podujatiach
.
i) Webstránka bola realizovaná novým externým zamestnancom, pretože stránka
nedosahovala požadovanú úroveň. Vzhľad stránky sa podstatne zlepšil, naďalej treba
hľadať inovatívne formy vzhľadu stránky. Stránka je často navštevovaná, snažíme sa

operatívne meniť oznamy. Taktiež máme FB stránku, kde informujeme verejnosť
o podujatiach.
j) Využívať možnosti na získanie finančných prostriedkov prostredníctvom nových
projektov na aktivity a materiálno-technické vybavenie. V tomto školskom roku sme
mali schválené 2 granty po 700,00 € na voľnočasové aktivity.
Ďalej sa chceme uchádzať o granty napr. Úradu vlády na dotvorenie športového areálu,
ministerstiev na financovanie rekonštrukcie budovy – výmena okien, dverí, zateplenie
a pod. Dávame spracovať projektovú dokumentáciu.

X. Oblasti, v ktorých CVČ dosiahlo dobré výsledky v školskom roku
2017/2018, a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2018/2019

SILNÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•

Prezentácia činnosti na verejnosti
organizovaním veľkých podujatípravidelné soboty v CVČ
Orientácia na ľudové remeslá a
keramiku
Tvorba a realizácia projektov,
získavanie finančných prostriedkov na
ich realizáciu.
Organizácia prázdninovej činnosti.
Spolupráca s rodičmi.
Realizácia viacúčelového ihriska

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•

•
•
•
•

PRÍLEŽITOSTI

•
•

•

•

Nárast demografickej krivky.
Získavanie
mimorozpočtových
prostriedkov na skvalitnenie materiálnotechnického vybavenia a technického
zhodnotenia budov.
Podpora ďalšieho vzdelávania
a sebavzdelávania
pedagogických
zamestnancov
Dobudovanie areálu formou kontajnerovej
telocvične. Vybudovať voľnočasový komplex pre deti a rodičov.
Rozšírenie činnosti o šport. Využiť
možnosti v grantoch a výzvach.
Zriaďovanie elokovaných pracovísk a ich
rozvíjanie, pokiaľ nám to MČ Petržalka
dovolí.

Zlý technický stav budovy centra,
energetická náročnosť,
( okná,
fasády).
Nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu a opravy centra.
Vymaľovanie vnútorných priestorov
CVČ je potrebné, realizuje sa len podľa
aktuálnej situácie
Starnúce technické vybavenie.
Ponuka pravidelnej záujmovej činnosti
oslovuje skôr deti ZŠ a predškolákov,
Na prilákanie mládeže nad 15 rokov
nemáme adekvátne vybavenie
Potreba omladenia kolektívu

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
Nesúhlas mestskej časti Petržalka s elokovanými pracoviskami v školách
a MŠ, pričom naša činnosť im
vylepšovala profil. Prístup do ZŠ a MŠ
majú naďalej súkromné subjekty, napr.
Krúžky v škole, Benyklub, súkromná
výuka či už umeleckého alebo
spoločenskovedného smeru.

XI. Ďalšie informácie o CVČ
1. Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom zariadení.

Priestory CVČ sú po hygienickej stránke udržiavané tak, aby vyhovovali výchovnovzdelávacej činnosti pre deti a hygienickým normám.
2 x ročne zabezpečujeme deratizáciu priestorov v CVČ.
Dôsledne dbáme na dezinfekciu sociálnych zariadení a v MINIZOO používaním
odporučených dezinfekčných prostriedkov a dodržiavanie vypracovaného prevádzkového
poriadku. Zvieratá sú pod lekárskym dohľadom.
Naďalej pretrváva nebezpečný stav na fasáde budovy, kde opadávajú kusy omietky , z fasády
budovy na terasu kde mávame rôzne činnosti pre deti.
Je zvýšený odber tepelnej energie v dôsledku netesniacich hliníkových okien ,ktoré nejdú
otvoriť ani na núdzové vetranie učební / vylomené kľučky na oknách/ a nedajú sa ani opraviť.
Treba opraviť atiku nakoľko voda pri dažďoch steká po paneloch a štrbinami vteká do
miestností. Rozvody elektrickej energie sú vymenené, rozvody vody od kolaudácie budovy
nemenené (staré, zapečené ventily, ktoré hrozia rozpadnutím). Taktiež nemáme informácie
o výsledkoch ako skončili podklady na dovybavenie CVČ s presným rozpisom
z poslaneckých priorít.
Stále nie je doriešený náhradný byt pre pani Kovácsovú, ktorá má 24 rokov súdnu výpoveď.
Tieto priestory by sa nám veľmi zišli po opustení budovy na Hrobákovej.
Neustále sa snažíme zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov.
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 ako
napr. tvorivých dielní, Mikuláš, prázdniny.
2.2. Spolupráca s právnickými osobami ( neziskovými organizáciami, občianskymi
združeniami, nadáciami.) V prípade, že sa na nás niekto obráti s prosbou, radi, pokiaľ je to
možné, vyhovieme.
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom.
Spolupráca CVČ s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy je na dobrej úrovni.
Spolupracujeme hlavne s finančným oddelením a oddelením kultúry, školstva, športu
a mládeže. Centrum dostalo investičné prostriedky vo výške 17 000,- € na revitalizáciu areálu
– vybudovanie multifunkčného ihriska. V roku 2018 ďalších 10 000,- € na dokončenie stavby.
Ďalej sme dostali prostriedky na elektroinštaláciu – totálna rekonštrukcia a taktiež sa ušlo aj
na preliezačky z prírodného materiálu pre deti.
2.4. Iná spolupráca
Spolupráca s MŠ: V dôsledku nepovolenia elokovaných pracovísk v MŠ uplynulá veľmi
dobrá spolupráca sa uskutočňuje len individuálnou formou. V rámci environmentálnej

výchovy s MŠ sme realizovali podľa záujmu programy stretnutia so zvieratkami v Minizoo
a v téme Ľudové remeslá keramiku.
Spolupráca so ZŠ, ŠKD, neštátnymi školami v územnej pôsobnosti Petržalky: ťažisko
spočívalo v individuálnej spolupráci. Účasť škôl a ŠKD na programoch, ako alternatívnej
možnosti overenia a utvrdenia učiva. Prínosom sú praktické aktivity s deťmi.
V našom zariadení pravidelne vykonávajú prax vysokoškoláci. Tento rok ich bolo 5.
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 polície spočíva v pomoci pri
práci ZÚ športová streľba, pri organizovaní streleckej súťaže.
Veterinárna ambulancia MVDr. Kočiša - výborná spolupráca, spočíva v pravidelnej kontrole
zvieratiek v MINIZOO, uskutočňovaní besied o starostlivosti o zvieratká, a pod. Niektoré
služby sú z jeho strany sponzorské.

2.5. Ďalší podporovatelia CVČ:
Dobrovoľníci z Bratislavského dobrovoľníckeho centra ich pomoc je veľmi vítaná najmä pri
pomocnej činnosti, ktorá je pre CVČ nesmiernou výpomocou najmä pri revitalizácii areálu,
úprave okolia a pod.
Peter Danihel materiálne podporuje menšie a väčšie podujatia CVČ (Mikuláš v CVČ,
Záhradná slávnosť), ako aj poskytovaním občerstvenia, maľovanie časti priestorov CVČ.

