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kód uzn.:  13.5 
15.3 

 

Návrh uznesenia 
 

Mestské  zastupiteľstvo hlavného mesta  Slovenskej republikyBratislavy po prerokovaní 
materiálu 

 

berie  na vedomie 

1.  správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015, a to: 

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

2. súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
 v základných umeleckých školách a centrách voľného času  v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015. 
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Dôvodová správa 

 
 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 
riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na 
vyjadrenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach (ďalej len 
„správa“), ktorú prerokováva v pedagogickej rade a v samosprávnom orgáne školy 
a školského zariadenia, ktorým je rada školy alebo školského zariadenia. Správy 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, metodického usmernenia oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
a oficiálnych štatistických údajov vypracovaných Centrom vedecko-technických informácií 
SR. 
Dňa 15.10.2015 boli jednotlivé správy ZUŠ a CVČ prerokované za účasti riaditeľov 
základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ) v komisii pre školstvo, 
vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 
„komisia“). Komisia po prerokovaní a diskusii vzala správy jednotlivých ZUŠ a CVČ na 
vedomie. 
Podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
(MsZ) č. 1379/2014, časť A, zo dňa 29.01.2014 boli správy podpísané primátorom a  podľa § 
3 vyhlášky zverejnené do 31.12.2015 na webových sídlach ZUŠ a CVČ a k dispozícii 
rodičovskej verejnosti.  
Obsah súhrnnej 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“) a údaje o neštátnych ZUŠ a CVČ na území  hlavného mesta. 
 Súhrnnú správu predkladáme podľa uznesenia MsZ č. 1379/2014 časť B s prílohou. 
Príloha obsahuje 12 správ ZUŠ a 5 správ CVČ s anotáciami, ktoré poukazujú na výnimočné 
udalosti, ktoré škola a centrum považuje v hodnotiacom roku za najúspešnejšie akcie 
reprezentujúce školu, mesto alebo republiku. 
 
Doložka vplyvov: 
 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 2014/2015 je sumárnou hodnotiacou správou ZUŠ/CVČ za 
minulý školský rok a z hľadiska financovania ZUŠ/CVČ  informuje  o použitých finančných 
prostriedkoch v roku 2014.  
 
Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet hlavného mesta SR Bratislava na rok 2016. 
 
 
.  
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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 2014/2015 
 
 Základné umelecké školy (ZUŠ) zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa 
školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium odborov 
vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a  konzervatóriách, na štúdium na 
vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom, literárno-dramatickom  odbore a audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe. 
 ZUŠ poskytujú priestor pre individuálne talenty, usmerňuje žiakov v ich ďalšej 
profesionálnej orientácii, pripravujú medziodborové vystúpenia, koncertujú, hrajú muzikály, 
poskytujú otvorené hodiny, organizujú konferencie pre pedagógov k témam umeleckého 
zamerania, realizujú workshopy a súťaže s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou žiakov 
ZUŠ a umeleckých talentov. Vedia ponúknuť umenie so širokou škálou od klasiky cez folklór 
až po moderné umenie, dokážu vytvoriť atraktívne akcie pre deti a ich rodičov, učia deti 
zručnostiam a tradíciám regiónov (podrobne v prílohe). 
 
Z úspechov  výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ vyberáme:  
  
 ZUŠ Topoľčianska sa ako jediná škola na Slovensku dostala do finále národného kola 
Ceny Centrope. Iniciátormi ocenenia Centrope sú mesto Viedeň, veľvyslanectvá SR, ČR 
a Maďarska, spolu s Raiffeisen bank Dolné Rakúsko-Viedeň. Ceny sa udeľujú za 
medzinárodné aktivity. Takto sa aj ZUŠ Topoľčianska ocitla v konkurencii profesionálnych 
umelcov.  
 Žiačka výtvarného odboru ZUŠ Sklenárova z Trienále detskej medzinárodnej 
výtvarnej výstavy Hyvinkaa vo Fínsku priniesla zlatú medailu. 
  Jazzová formácia „Jazz na Ex“ zo ZUŠ Exnárova úspešne reprezentovala v širokej 
európskej konkurencii medzinárodného jazzového festivalu „ALLEGROMOSSO ITALY“ 
v Taliansku. 
 Sláčikový súbor „Strieborné struny“ pod vedením Mgr. Aleny Heribanovej zo ZUŠ 
Hálkova  za  podpory významných sponzorov uskutočnili turné na Floride v USA. 
 Laureátkou súťaže v hre na plechových dychových nástrojoch na Detskom hudobnom 
festivale Jána Cikkera sa stala žiačka ZUŠ Istrijská, ktorá hrala na eufóniu.  
 ZUŠ Karloveská sa stala najúspešnejšou ZUŠ na Slovensku v počte najvyšších 
ocenení žiakov získaných na medzinárodných a celoslovenských súťažiach a dvaja sólisti z tej 
istej ZUŠ účinkovali v rámci Abonentných koncertov v Dome umenia v Žiline a v Slovenskej 
filharmónii v Redute  v Bratislave.  
 Zlaté pásmo Cum Laude získal dychový orchester zo ZUŠ Batkovej spoločne so 
súborom ZUŠ Istrijskej na celoslovenskej súťaži dychových hudieb.  
 Celoslovenský projekt „Noc kostolov“ obohatili svoju účasťou žiaci ZUŠ Daliborovo 
nám., ktorí nechýbali ani na medzinárodnom projekte „Interregionálne priesečníky hudobnej 
kultúry Moravy a Sliezska.  
 V školskom roku 2014/2015 sa podarili zrealizovať prípravné činnosti na zriadenie 
Domu hudby na Panenskej 11, v sídle ZUŠ Panenská.  
  
 Centrá voľného času (CVČ) zabezpečujú  podľa výchovného programu školského 
zariadenia výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 
veku 30 rokov v ich voľnom čase, usmerňujú rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených 
osôb, vytvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, 
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podieľajú  sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje 
podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. CVČ pracujú s deťmi a mládežou 
v celoročnej prevádzke, spolupracujú so základnými školami a materskými školami v oblasti 
rozvoja voľno-časových aktivít a rozvoja zručnosti detí a mládeže.  
 5 centier zabezpečovalo po celý minulý rok 3189 deťom činnosť v 308 záujmových 
útvaroch. Okrem toho pripravili 550 príležitostných akcií pre 30 676 účastníkov a v 54 
letných táboroch sa odrekreovalo cez prázdniny 965 detí do 15 rokov.  
 
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZUŠ a CV Č  
 
 K 15.09.2014, k termínu štatistického zberu údajov, bolo na území hlavného mesta 
27 510  žiakov v základných školách (v počte sú zahrnutí aj žiaci neštátnych základných škôl 
takto: štátne školy navštevuje 22 497 žiakov, súkromné školy navštevuje 1 928 žiakov 
a cirkevné školy 3 085 žiakov). V porovnaní s minulým hodnotiacim obdobím 
zaznamenávame nárast o 1 355 žiakov. Štatistický údaj žiakov povinnej školskej dochádzky 
na základných školách je ukazovateľom pre  ZUŠ/CVČ, vo vzťahu k ich potenciálnym 
žiakom. 
 ZUŠ (v tom verejné, súkromné a cirkevné) navštevovalo 16 612 žiakov. V porovnaní 
so školským rokom 2013/2014 zaznamenávame nárast o 999 žiakov. V ZUŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa vzdelávalo 9 276 žiakov. Nárast 
zaznamenávame o 176 žiakov vo verejných (mestských) ZUŠ, v súkromných ZUŠ o 835 
žiakov a v cirkevných ZUŠ poklesol počet žiakov oproti minulému školskému roku o 12 
žiakov.  
 
II. ÚDAJE O ZUŠ   
  
 V hlavnom meste pôsobí 12 ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 16 
ZUŠ je súkromných a 1 ZUŠ je cirkevná.  
 
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 Daliborovo nám. 2, Bratislava 
ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
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Údaje o počtoch žiakov z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 k 
15. 09. 2014  

z toho žiaci v jednotlivých 
odboroch          

Údaje o počtoch 
žiakov z výkazu Škol 
(MŠVVŠ SR) 40-01 k 
15. 09. 2014 

ZUŠ 
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Počet 
žiakov 
spolu 
(stĺ. 8 
+ 9) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
Laurinská 567 98 97 50 322   294 216 510 
Panenská 681    681   515 94 609 
Radlinského 185  185     0 177 177 
Exnárova 1 122 89 251 13 769   660 349 1009 
Sklenárova 877 108 285 21 463   384 386 770 
Hálkova 660 30 151 43 436   308 240 548 
Vrbenského 408 27 92 0 289   243 117 360 
Batkova 827 151 219 40 417   393 37 771 
Istrijská 638 60 173 62 331 12  214 331 545 
Karloveská 1 889 352 383 180 974   872 801 1673 
Daliborovo 694 80 146 5 463   386 208 594 
Topoľčianska 728 155 112 57 370 34  283 343 626 
spolu 9 276 1 150 2 094 471 5 515 46  4 552 3 640 8 192 
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Škol. rok Škol. rok Škol.rok Vývoj počtu žiakov v ZUŠ 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov 
Laurinská 563 567 568 
Panenská 653 681 694 
Radlinského 173 185 198 
Exnárova 1 142 1 122 1 112 
Sklenárova 847 877 840 
Hálkova 638 660 681 
Vrbenského 410 408 453 
Batkova 837 827 810 
Istrijská 634 638 602 
Karloveská 1 836 1 889 1 837 
Daliborovo 685 694 695 
Topoľčianska 682 728 762 
SPOLU 9 100 9 276 9 252 
 
 Konštatujeme, že počet žiakov na ZUŠ je skôr stabilizovaný, optimálny 
k podmienkam priestorových možností a personálnemu zabezpečeniu. Vzrástol počet detí, 
ktorí študujú dva odbory na tej istej ZUŠ a to o 108 detí viac ako v školskom roku 2013/2014. 
  
2. Sieť ZUŠ v hlavnom meste   
 
Prehľad počtu žiakov v základných umeleckých školách v členení podľa zriaďovateľa a typu 
vzdelávania 
 Škol. rok Škol.rok Škol.rok Rozdiel 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015  stĺpcov 3 a 2 
 1 2 3  
Počet žiakov ZUŠ spolu: 15 798 15 613 16 612 999 
štátne 9 386 9 100 9 276 176 
Prípravné štúdium 1190 1080 1024 -56 
Základné štúdium 7 337 7 171 7 380 209 
žiaci ŠPD 793 826 801 -25 
iné štúdium (skr. /rozšír.) 66 47 71 24 
súkromné 5 469 5 556 6 391 835 
Prípravné štúdium 1 066 1 264 1 520 256 
Základné štúdium 4 356 4 238 4 772 534 
žiaci ŠPD 47 54 99 45 
iné štúdium (skr. /rozšír.) 0 0 0 0 
cirkevné 934 957 945 -12 
Prípravné štúdium 158 127 133 6 
Základné štúdium 746 795 783 12 
žiaci ŠPD 27 33 27 -6 
iné štúdium (skr. /rozšír.) 3 2 2 0 
  
 Počet detí v prípravnom štúdiu je dôležitý ukazovateľ pre zriaďovateľa. Je to obraz 
o prejavenom záujme rodičov pri výbere záujmového vzdelávania. Verejné ZUŠ oproti 
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minulému hodnotenému školskému roku majú pokles detí o 56. Súkromné ZUŠ 
zaznamenávajú nárast o 256 detí. Jedným z dôsledkov neustáleho zvyšovanie počtu žiakov 
v neštátnych, najmä v súkromných ZUŠ, je prirodzená dostupnosť deťom a žiakom 
v predškolských a školských zariadeniach poskytovaním služieb pre rodičov, ako je 
sprevádzanie žiakov z materských škôl (MŠ) alebo základných škôl (ZŠ) zamestnancami 
súkromných ZUŠ do sídiel ZUŠ, resp. výkon výchovno-vzdelávacej činnosti priamo v MŠ 
a ZŠ. Tiež záujem o neštátne ZUŠ podporuje priaznivá legislatíva umožňujúca vznik 
elokovaných pracovísk v sídle kraja a samotný systém financovania neštátnych ZUŠ hlavným 
mestom (pozri kapitolu VIII).  

 
3. Činnosť  odborov  v ZUŠ  
 
 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. 
Trojodborové je ZUŠ Vrbenského (majú hudobný, výtvarný a tanečný odbor, od r. 2015/2016  
otvárajú aj literárno-dramatický odbor). Päťodborové sú ZUŠ Istrijská a ZUŠ Topoľčianska 
(okrem klasických odborov vyučujú aj v novom odbore - audiovizuálna a multimediálna 
tvorba). Ostatné ZUŠ vyučujú v tradičných odboroch hudobný (HO), výtvarný (VO), tanečný 
(TO), literárno-dramatický (LDO) odbor.  
 
3.1. Zavedenie nových predmetov vo verejných  ZUŠ v školskom roku 2014/2015 
 
 V školskom roku 2014/2015 sa  výchovno-vzdelávací proces  rozšíril o nové predmety 
v týchto ZUŠ: 
ZUŠ Exnárova založila v rámci HO experimentálno-improvizačný ansámbel, ktorý 
interpretuje hudobný repertoár 2. polovice 20. storočia a súčasných skladateľov. Zameriava sa 
na rozšírenie tradičných hudobných techník, improvizáciu, experimentálny prístup k 
hudobnému dielu, grafické partitúry a všetky súčasné výdobytky hudobného 
a intermediálneho umenia. 
ZUŠ Karloveská založila nový predmet v HO „Hudba a počítač“ pod vedením Matúša 
Widermanna, vnuka profesora Jozefa Kresánka. 
ZUŠ Daliborovo nám. otvorila vyučovanie v literárno-dramatickom odbore, ktorý sa 
zameriava na dramatické, pohybové, prednesové, rečové a slovesné tvorivé činnosti, hru 
s bábkou a písané slovo. 
 
3.2. Porovnanie vývoja počtu žiakov podľa odborov na ZUŠ (verejných, súkromných a 
cirkevných) 
 
 Škol. rok Škol.rok Rozdiel 
 2013/2014 2014/2015 stĺpcov 1 a 2 
 1 2  
Počet žiakov ZUŠ spolu: 15 613 16 612 999 
štátne 9 100 9 276 176 
z toho: žiaci tanečného odboru  1 117 1 150 33 
žiaci výtvarného odboru 2 074 2 094 20 
žiaci hudobného odboru 5 332 5 515 183 
žiaci liter.- dram odboru 538 471 -67 
žiaci multimed.odboru 39 46 7 
súkromné 5 556 6 391 835 
z toho: žiaci tanečného odboru  2 230 2 674 444 
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 Škol. rok Škol.rok Rozdiel 
 2013/2014 2014/2015 stĺpcov 1 a 2 
žiaci výtvarného odboru 1 598 1 702 104 
žiaci hudobného odboru 1 380 1 589 209 
žiaci liter.- dram. odboru 333 401 68 
žiaci multimed..odboru 15 25 10 
cirkevné 957 945 -12 
z toho: žiaci tanečného odboru  112 98 -14 
žiaci výtvarného odboru 321 345 24 
žiaci hudobného odboru 506 485 -21 
žiaci liter.- dram odboru 18 17 -1 
žiaci multimed..odboru 0 0 0 
 
 Celkový záujem o vzdelávanie v ZUŠ vzrástol oproti školskému roku 2013/2014 
o 999 žiakov. Medziročný prírastok detí vo všetkých odboroch  v súkromných ZUŠ je vyšší 
ako vo verejných ZUŠ. Najvyšší záujem v súkromných školách prejavili deti o TO a HO. 
Pokles žiakov zaznamenávame v LDO vo verejných ZUŠ. V ZUŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta vzrástol počet žiakov o 176 v súkromných ZUŠ o 835 žiakov 
a v cirkevnej ZUŠ poklesol počet žiakov o 12. 
 
1.  Projekty  ZUŠ 

 
 Žiaci verejných ZUŠ sa počas celého roka aktívne zapájajú do projektov, súťaží, akcií 
v regiónoch, ďalej sú spoluorganizátormi projektov alebo  účastníkmi iných projektov. 
Účinkujúci sú v rôznych vekových kategóriách, svojimi vystúpeniami vedia „nahradiť“ 
profesionálnych umelcov a spestriť podujatia firiem, nechýbajú na akciách mesta i za 
hranicami republiky a Európy. Každá ZUŠ sa môže pochváliť úspešnými jednotlivcami 
v každom odbore, svojimi kapelami, orchestrami alebo tanečnými súbormi. Školy s obľubou 
realizujú projekty s družobnými školami v rámci mesta, republiky alebo za hranicami SR 
(viac v prílohe správy).  
 V tejto časti správy uvádzame súťaže, projekty a prehliadky, ktoré sú vyhlásené 
a organizované verejnými ZUŠ pre žiakov  všetkých ZUŠ a  pre umelecké talenty v rámci 
republiky a zahraničia. Mnohé z nich majú svoju tradíciu, iné školy prispievajú do 
umeleckého priestoru projektmi, ktoré v rámci umeleckého zamerania chýbajú. 
  
ZUŠ Laurinská: 
Krajská súťaž hudby renesancie a baroka je špecializovaná súťaž žiakov ZUŠ s uplatnením 
barokových nástrojov. 
 Pouličné divadlo je festivalom mestských divadelných súborov. 1. ročník sa uskutočnil 
25.04.2015.  
Medzinárodný umelecký a pedagogický projekt dlhodobého charakteru V4. Projekt je 
zameraný na pedagogickú umeleckú spoluprácu Vyšehradskej štvorky. Začiatok projektu bol 
18.06.2015. 
ZUŠ Panenská: 
Dni Miloša Ruppeldta sú tradičným podujatím. Jednokolová súťaž  6. ročníka žiakov ZUŠ 
bola v sólovej hre na dychových nástrojoch a v sólovom  klasickom speve. 
Festival Dni Miloša Ruppeldta je prehliadkou mladých interpretov ZUŠ s medzinárodnou 
účasťou,  mimoriadne ocenených, víťazov kategórii a laureátov 5. a 6. ročníka súťaže Dni 
Miloša Ruppeldta.  
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Umenie nás spája - koncert komorných orchestrov a komorných zoskupení s netradičným 
repertoárom. 
ZUŠ Radlinského: 
Malý salón bratislavských ZUŠ v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave určený na 
prezentáciu žiakov a študentov na verejnosti v konfrontácii a spolupráci s inými ZUŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta. 
ZUŠ Exnárova :    
Medzinárodná interpretačná súťaž v hre na plechové dychové nástroje  v sólovej i komornej 
hre  žiakov ZUŠ. 
ZUŠ Sklenárova: 
VIANOCE V4 - podujatie  so 135 účinkujúcimi z 5-tich krajín sveta (V4 a JAR) sa Projekt sa 
stretol s mimoriadnou odozvou médií, zúčastnených a verejnosti. 
ZUŠ Hálkova:   
Hľadá sa muzikálová hviezda, celoslovenská súťaž v speve, ktorá má 11 ročnú tradíciu. 
Pre žiakov bratislavských ZUŠ škola 12-ty rok organizuje koncertnú keybordovú prehliadku 
a prehliadku  populárnej, filmovej a džezovej hudby v hre na klavíri. Projekt je 2. rok 
obohatený  workshopom. 
ZUŠ Karloveská: 
Projekt „New music for kids & teens“ je určený pre premiéry skladieb slovenských, českých, 
ruských a rakúskych skladateľov alebo koncert novej slovenskej a svetovej hudby. 
MŠVVaŠ SR a ZUŠ organizuje už  4.-krát Celoslovenskú súťaž žiakov ZUŠ v hre na cimbale.  
Deti a umenie „Pocta slovenskému baroku“. Výstava prác žiakov VO je pokračovanie 
tematických výstav výtvarných prác, ktoré majú priblížiť žiakom výtvarné umenie z obdobia  
baroka na území dnešného Slovenska.  
ZUŠ Batkova: 
Projekt „Mladí klaviristi“ sa organizuje v spolupráci ZUŠ a MŠVVaŠ SR je  celoslovenská 
súťaž talentov, žiakov  HO ZUŠ. V novembri 2014 sa konal 9. ročník.  
ZUŠ Daliborovo nám.  
Galakoncert R. Rikkona s talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy. Galakoncert je prezentáciou 
výsledkov práce najtalentovanejších žiakov bratislavských ZUŠ v spolupráci s klaviristom R. 
Rikkonom.  
Soireé bratislavských organistov pod záštitou prof. Dr. Ferdinanda Klindu. Soireé je 
prezentáciou mladých bratislavských  organistov širokej hudbymilovnej verejnosti. 
Zúčastňujú sa jej organisti zo ZUŠ, štátneho konzervatória, cirkevného konzervatória 
a VŠMU. Soireé má 4 ročnú tradíciu. Oba projekty boli finančne  podporené grantom ARS 
Bratislavensis. 
ZUŠ Topoľčianska: 
Musica Camerata Ján Albrecht je celoslovenská súťaž, ktorá je zameraná na podporu 
komornej hry na Slovensku. Súčasťou projektu je koncert víťazov. 
Celoslovenská súťaž „Zlatá klapka“ je celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorbe žiakov. Súčasťou projektu je slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania cien 
víťazom súťaže. 
 
5. Absolventi ZUŠ   
 Školský zákon (zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) určuje základné poslanie ZUŠ ako prípravu 
na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách 
a v konzervatóriách, prípravu aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo 
umeleckým zameraním. Úspešnosť bývalých absolventoch mestských ZUŠ je reklamou 
školy, motiváciou pre súčasných žiakov a nefinančnou odmenou učiteľom. 
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 V novom školskom roku 2015/2016 prijali na stredné a vysoké školy s umeleckým 
zameraním 80 absolventov ZUŠ. Najviac ich našlo svoje uplatnenie na Štátnom konzervatóriu 
v Bratislave a na Vysokej škole múzických umení.   
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej: 3 
Stredné umelecké školy: 30 
Cirkevné konzervatórium v Bratislave: 6 
Štátne konzervatórium v Bratislave: 17 
Súkromné gymnázium Alkana: 2 
Vysoká škola s umeleckým zameraním (v tom FA a VŠMU): 17 
Vysoká škola Boston USA : 1 
Univerzita Viedeň  1 
Členom SND sa stal 1 absolvent ZUŠ,  1 absolvent ZUŠ študuje kompozíciu v Londýne a 1 
absolvent bol prijatý do Viedne na Borg für Musik und Kunst.  
     
III. ÚDAJE O CENTRÁCH  VO ĽNÉHO ČASU 
 

 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.  

Významnou činnosťou CVČ je spolupráca s Okresným úradom v Bratislave, odborom 
školstva, oddeleniami školstva miestnych úradov pri zabezpečovaní a organizovaní 
predmetových olympiád a postupových súťaží pre žiakov základných škôl a osemročných 
gymnázií na okresnej, ale aj krajskej úrovni. 

 
1. 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. 

 
2. Počet účastníkov pravidelnej a príležitostnej činnosti v CVČ k 15. 9.2014  

 

Údaje o počte detí z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 k 15. 9. 2014 

CVČ 

Š
te

fá
ni

ko
va

 

K
ul

íš
ko

va
 

H
lin

íc
ka

 

P
ek

ní
ko

va
 

G
es

sa
yo

va
 

S
po

lu
 

počet záujmových útvarov 86 35 82 35 70 308 

počet členov záujmových 
útvarov 

712 314 1126 407 630 3189 
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v tom do 15 rokov 685 266 1050 293 618 2912 

 nad 15 rokov 27 48 76 114 12 277 
        

 
počet podujatí 
príležitostnej činnosti 

195 90 111 69 85 550 

počet členov príležitostnej 
činnosti 

7 952 3 278 8 839 2 468 8 139 30 676 

v tom do 15 rokov 4 227 3 229 8 739 2 336 6 159 24 690 
 nad 15 rokov 3 725 49 100 132 1 980 5 986 
        

 
počet letných táborov 16 6 10 5 17 54 
počet účastníkov 163 129 183 51 439 965 

  
 Podľa oficiálnej štatistiky CVČ pracovalo 3 189 členov v 308 záujmových útvaroch 
pravidelnej činnosti. Z toho detí do 15 rokov bolo  2 912. V porovnaní s minulým školským 
rokom do CVČ prišlo o 157 detí menej. Tento údaj je potrebné upraviť, pretože sa vychádzalo 
z oficiálnych štatistík, t.j. z údajov k 15.09.2014. Z hodnotiacich správ vychádza, že 
k 15.09.2014 v CVČ Gessayova bolo 630 detí, ale pravidelnú činnosť v skutočnosti začínalo 
o 239 detí menej. Celkový pokles bol 396 detí. Reálny počet detí v CVČ sa  počas roka veľmi 
mení, deti menia svoje záujmy, ponuka je veľká, môžu si vybrať podľa vlastných kritérií 
z finančných, záujmových aj časových z krúžkov na školách, príležitostných akcií 
obchodných centier, občianskych združení firiem. CVČ sú v priestore silnej konkurencie a 
musia veľmi bojovať o priazeň každého dieťaťa.    
 V priebehu školského roka CVČ zrealizovali o 108 príležitostných podujatí menej 
v porovnaní s minulým školským rokom, ale detí, mládeže a dospelých sa na akciách 
zúčastnilo o 187 viac. Z celkového počtu 30 676 sa zúčastnilo 24 690 detí do 15 rokov.   
 CVČ pracujú s celoročnou prevádzkou. Počas letných prázdnin júl - august 2015 bolo 
zorganizovaných 40 letných táborov s počtom 938 detí. 
 
3. Z činnosti CVČ v školskom roku 2014/2015  
 
 Aktivity, projekty, súťaže a samotná pravidelná a príležitostná činnosť CVČ  
realizovaná v školskom roku 2014/2015 je zhodnotená v prílohe správy. V tejto kapitole 
mienime poukázať čím výnimočným žilo centrum v hodnotenom období. 
 
CVČ Štefánikova  
 Centrum bolo konkurencie schopné vo svojom regióne. Každý nový školský rok 
i tento rok  obnovilo záujmové útvary o trendové aktivity a podarilo sa mu  pritiahnuť 1977 
detí zo základných škôl, ktorým ponúkli alternatívnu výtvarnú výchovu zameranú na 
keramiku a výtvarné techniky, na ktoré nemali školy podmienky. Spolupráca sa darila hlavne 
v oddelení estetiky a prírodovedy. Ponúkli možnosť naučiť sa vyrábať smaltované 
a porcelánové výrobky, batiku a prácu s drôtom. Nové sa ponúkalo v oblasti robotiky a 
výpočtovej techniky nákupom súpravy včielky pre najmenších s témou Veselá robotika. 
Centrum každoročne získava finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov, a aj tento 
rok podalo 3 projekty a získalo 2100 €. 
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CVČ Kulíškova     
 V minulom školskom roku centrum prispelo k zlepšeniu podmienok pre vonkajšie 
voľno časové aktivity revitalizáciou nezastavanej plochy pre voľno časové aktivity 
s vytvorením športovo-oddychovej zóny. Úspešný bol aj súťažný projekt „Maľovačky“ 
vypísaný pre základné školy, do ktorého sa zapojilo 138 detí. Výstupom bola verejná výstava 
v Justiho sieni spojená s vyhodnotením a odovzdávaním cien. Spoločne s Hudobným centrom 
za  podpory grantového programu - Ars Bratislavensis. Centrum sa organizačne podieľalo na 
Skladateľskej súťaži 2014 - súťaži mladých umelcov. Výstupom bol verejný koncert s 
medzinárodnou účasťou v Mirbachovom paláci.   
 
CVČ Hlinícka 
 Centrum sa zameralo na skultúrnenie  interiéru budov, efektívneho využitia priestorov, 
opravy toaliet pre chlapcov, vymaľovali sa všetky miestnosti karate, osadili sa nové zrkadlá, 
vynovili sa šatne a položili sa nové kvalitnejšie tatami pre karatistov. Centrum uspelo 
s projektom, ktorý je financovaný z  participatívneho rozpočtu  mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto. Získané peniaze mieni centrum použiť na ďalšiu obnovu zastaraných priestorov 
v elokovanom pracovisku, v športovej hale Pionierska.  
 
CVČ Pekníkova 
 Veľký a neprehliadnuteľný  úspech, III. miesto v hip-hop choreografii juniorov, 
zaznamenala tanečná skupina M.A.G. na medzinárodnej nezávislej súťaži moderného a 
módneho tanca TOP DANCING 2015 v Topoľčanoch. Zvlášť sa oceňuje I. miesto a ocenenie 
"Skupina roka" v Prahe a II. miesta na medzinárodných súťažiach moderného tanca HT Cup 
World Updance v Nemecku a v Holandsku. Skupina M.A.G. Slovensko reprezentovala na 
celosvetovej súťaži v Los Angeles. V rámci reprezentácie európskeho projektu v nemeckom 
jazyku získali deti zo záujmového útvaru Hravo nemecky diplomy a vecné ceny ministerky 
Porýnia  - Vestfálska. 
  
CVČ Gessayova 
 Centrum voľného času v školskom roku 2014/2015 uskutočnilo 16 podujatí 
príležitostnej činnosti s počtom 490 účastníkov. CVČ koordinovalo a organizovalo postupové 
športové súťaže v 14-tich športoch s 1108 účastníkmi. Ďalej koordinovali a organizovali 16 
predmetových olympiád s účasťou 862 žiakov. Prostredníctvom rodičovského združenia cez 
granty Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zrealizovali projekty Daruj svoj čas, Každý 
deň s úsmevom, Letný tábor mladý záchranár a Túlavé topánky. Centrum sa prezentovalo 
v rámci podujatí: Bratislava pre všetkých, Vianočné dielne v Justiho sieni, Živého námestia 
a Futbalového turnaja Penalta v rámci Dní Petržalky. 
 
4. Nové v centrách 
 
CVČ Štefánikova pripravilo pre deti nové krúžky ako Módna návrhárka, Beebot-
programovanie pre najmenších, Mladí vedci a Moderný tanec.  
CVČ Kulíškova otvorilo nové krúžky pre mladšie deti, a to: Železniční modelári I. a Plastoví 
modelári, ďalej krúžky Návrhárka, Šport hrou, Florbal, Keramika plus a Detská joga. 
CVČ Gessayova vytvorilo podmienky pre nový záujmový útvar  práca s drôtikom.  
Pre pokles počtu detí hlavne v športových útvaroch, vedenie centra zrušilo 8 záujmových 
útvarov. 
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5. Informácie o úspešnosti mládeže a ich uplatnenie v ďalšom vzdelávaní v školskom 
roku 2014/2015 
  
 CVČ Hlinícka má svojich úspešných absolventov tanečného záujmového útvaru. 
Tanečníčka Miroslava Šimková sa stala úspešnou trénerkou v River Parku a dostala sa do 
výberu 10 najlepších tanečníc sveta a spolupracovala v tíme Missy Elliott, tanečníčka Petra 
Almášiová dostala hlavnú postavu v hiphopovom tanečnom divadle „Julio a Romea“ 
a účinkuje vo videoklipoch Dary Rolins a tanečník Nikolo Bahúl zo skupiny B.S.G. - 
Moderné tance dostal minulý rok „dosky za objav školy“ na Akadémii umení v Banskej 
Bystrici, kde odohral niekoľko divadelných predstavení a v tomto roku dostal ponuku do 
pohybovo tanečného divadla „Black light theatre Jiří Srnec“ v Prahe. 
 
  
6. Vývoj počtu členov a záujmových útvarov v súkromných CVČ  
 
 Súkromné centrá voľného času zaradené do siete škôl a školských zariadení SR sú 
zriadené v okresoch Bratislava I, II a V. Posledné dva školské roky zaznamenávame nárast 
spoločenského záujmu o aktivity súkromných centier voľného času.  
 
 Súkromné centrá voľného času Škol.rok Škol.rok 
  2013/2014 2014/2015 
Počet CVČ 6 6 
Počet členov v záujmových útvaroch CVČ 1193 1259 
 v tom do 15 rokov 842 879 
v tom nad 15 rokov 351 380 
Počet  záujmových útvarov 93 89 
Počet letných táborov 3 6 
Počet účastníkov v letných táboroch 50 125 

 
IV. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH ZUŠ A CV Č 
 
 Vo verejných ZUŠ k 15.9.2014 bolo evidovaných 541 učiteľov. Na plný pracovný 
úväzok pracovalo 303 pedagógov, na kratší pracovný úväzok 238 pedagógov. V porovnaní 
s minulým školským rokom sa  znížil počet žiakov na fyzicky evidovaného učiteľa  zo 17,66 
žiakov na 17,14 žiakov. V súkromných ZUŠ pripadá na jedného fyzicky evidovaného učiteľa 
25,56 žiakov a v cirkevných ZUŠ 20,54 žiaka.  
 V štátnych CVČ bol k 15.09.2014 evidenčný počet pedagogických zamestnancov 
v pracovnom pomere 40 a na dohodu pracovalo 51 pedagógov. 
Pri CVČ je situácia opačná ako v ZUŠ. V štátnych CVČ na jedného fyzicky evidovaného 
pedagogického zamestnanca pripadá 35,04 účastníkov a v súkromných CVČ 22,08 
účastníkov. 
 
1. Počet  pedagogických zamestnancov  

 

ZUŠ 

Počet 
žiakov 

Počet 
pedagogických 
zamestnancov v 
ustanovenom 
pracovnom čase 

Počet 
pedagogických 
zamestnancov v 
skrátenom 
pracovnom čase 

verejné 9 276 303 238 
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súkromné 6 391 84 166 
cirkevné 945 15 31 

CVČ 
Počet 
účastníkov 
priamej 
činnosti 

Evidenčný počet 
pedagogických 
zamestnancov v 
pracovnom 
pomere 

Evidenčný počet 
pedagogických 
zamestnancov na 
dohodu 

verejné 3189 40 51 
súkromné 1259 37 20 

 
 V školskom roku 2014/2015 bol fyzický počet nepedagogických zamestnancov v ZUŠ  
67 a v CVČ bol 22. V CVČ aj ZUŠ pretrváva v nepedagogických činnostiach kumulovanie 
funkcií a niektoré odborné práce si zabezpečujú dodávateľským spôsobom. Týka sa to 
odborných prác ako je účtovníctvo, rozpočet, personálne a mzdové činnosti. 
 

2. Mimoriadne ocenenia učiteľov  
 V školskom roku 2014/2015 pri príležitosti Dňa učiteľov primátor poďakoval všetkým 
pedagógom, ktorí sa venujú deťom a mládeži a rozvíjajú ich nadanie a talent. Uznal 
výnimočné úspechy pedagógov, ktorých ocenil. K tým patrili: 
Mgr. Alena Kolínska (ZUŠ Laurinská), Mgr. Magdaléna Burešová (ZUŠ Panenská), Margita  
Vavrovičová (ZUŠ Sklenárova), Milena Kinčešová (ZUŠ Vrbenského), Mgr. Silvia 
Čierniková (ZUŠ Hálkova), Mgr.Tatiana Kuzmová (ZUŠ Istrijská), Elena Šimlovičová (ZUŠ 
Karloveská), Mgr. art. Vasilena Verbovská (ZUŠ Topoľčianska), Soňa Ševčíková (ZUŠ 
Daliborovo nám.), Mgr. Margaréta Nosáľová (CVČ Hlinícka).  
 Pri príležitosti stretnutia primátora s talentovanou mládežou boli ocenení pedagógovia 
za prípravu žiakov, ktorí sa umiestnili na najlepších miestach v súťažiach v SR, v zahraničí 
alebo za úspešnú prípravu na prijímacie pohovory na vyššie umelecké vzdelávanie v SR alebo 
v zahraničí. V školskom roku 2014/2015 boli ocenení: Mgr. art. Tomáš Rojček (ZUŠ 
Laurinská ) za prípravu žiaka Gustáva Janočka zo špeciálnej triedy za úspešnú reprezentáciu 
na celoštátnej súťaži kompozície, Mgr. art. Mária Blesáková (ZUŠ Panenská) za prípravu 
žiaka Samuela Lamberta oceneného na Klavírnej Orave  za 2. miesto v sólovej hre a 1. miesto 
v štvorručnej hre, PaedDr. Radoslava Füllerova (ZUŠ Sklenárova) za výborné výsledky 
s mládežou, Milan Baďo, DiS art., PhDr. Oľga Duchová a PaedDr. Marta Žáková (ZUŠ 
Vrbenského) ocenení za dôstojnú reprezentáciu na celoslovenských a medzinárodných 
súťažiach, Mgr, art. Eva Plesníková, PhD. (ZUŠ Hálkova) za úspešnú prípravu žiačky 
Martiny Feckovej na Štátne konzervatórium v odbore operný spev, Mgr. Vladimír Dianiška a 
Mgr. Ľubomír Horák (ZUŠ Istrijská) za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne 
reprezentuje hlavné mesto, Mgr. art. Zuzana Bednárová a Mgr. art. Viliam Gräffimger (ZUŠ 
Karloveská) za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojné reprezentuje hlavné mesto, 
Mgr. Romana Bahúlová (CVČ Hlinícka) za vynikajúcu prácu s mládežou a reprezentáciu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

V. VÝSLEDKY INŠPEK ČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 
INŠPEKCIOU SR 
 

 V školskom roku 2014/2015 Štátna školská inšpekcia vykonala  inšpekciu (ďalej len 
„inšpekcia“) v ZUŠ Panenská a v ZUŠ Exnárova.   
V ZUŠ Panenská sa uskutočnila následná inšpekcia, ktorá sa vzťahovala na tematickú 
inšpekciu vykonanú v dňoch 16.09.-19.09.2013. Predmetom školskej inšpekcie bolo zistiť 
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stav a úroveň organizačného a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Uložené opatrenia škola v plnom rozsahu plnila.  
V ZUŠ Exnárova sa konala tiež následná školská inšpekcia, ktorá sa vzťahovala na tematickú 
inšpekciu vykonanú v dňoch 18.09 - 19.09.2013. Riaditeľka školy prijala 8 opatrení na 
odstránenie nedostatkov zistených tematickou inšpekciou. Opatrenia sa týkali dodržiavania 
všeobecných záväzných právnych predpisov v zriadených odboroch. Slabými stránkami 
školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) boli nedostatky v učebných plánoch niektorých 
študijných zameraní, potom formálne nedostatky v učebných osnovách v niektorých 
predmetoch a v podmienkach  a v spôsobe ukončovania štúdia. V súčasnosti má škola 
vyhotovený nový ŠkVP podľa rámcových učebných plánov a ŠkVP zo dňa 4. februára 2015 
s platnosťou od 1. septembra 2015, čím sa vyhovelo požiadavkám inšpekcie v plnom rozsahu. 
 
VI. VÝSLEDKY KONTROL  
 
 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje každoročne plán kontrolnej činnosti na príslušný 
kalendárny rok. Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s týmto 
plánom uskutočnil kontroly na vybraných ZUŠ a CVČ. Kontroly boli zamerané na 
dodržiavanie všeobecných právnych predpisov, kontrolu hospodárenia s finančnými 
prostriedkami a následné kontroly na prijaté opatrenia z predchádzajúcich kontrol. V prípade 
zistenia nedostatkov kontrolou, vedenie ZUŠ a CVČ prijme opatrenia na ich odstránenie a  
podľa uznesenia MsZ č. 691/2005 zo dňa 26.05.2005 ZUŠ/CVČ predložia informačný 
materiál o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov finančnou kontrolou na  MsZ. 
Útvar hlavného kontrolóra v školskom roku 2014/2015 uskutočnil kontroly v týchto ZUŠ a 
CVČ: 
 
Organizácia Termín vykonania kontroly 
ZUŠ Vrbenského - následná finančná 
kontrola 
 

od 26.06.2015 do 27.08.2015 s prerušením 
Informácia o prijatých opatreniach na 
odstránenie nedostatkov zistených finančnou 
kontrolou bola predložená ako informačný 
materiál na MsZ 19.11.2015, 

CVČ Kulíškova - následná finančná kontrola 
rozšírená o finančnú a ekonomickú kontrolu 

od 26.09.2015 - 09.02.2015  
Informácia o  prijatých opatreniach na 
odstránenie nedostatkov zistených finančnou 
kontrolou bola predložená ako informačný 
materiál na MsZ 24.09.2015, 

ZUŠ Radlinského - následná finančná 
kontrola . 

od 24.03.2015 - 18.05.2015  
Informácia o  prijatých opatreniach na 
odstránenie nedostatkov zistených finančnou 
kontrolou bola predložená ako informačný 
materiál na MsZ 24.09.2015, 

 
VII. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY Z UŠ A CVČ  
 
 Školské budovy a priestory pre výchovu a vzdelávanie sú len postačujúce, ale 
v konkurenčnom prostredí so súkromnými školami to nie je uspokojivé. Zvyšujúce sa náklady 
na údržbu exteriéru a interiéru budov, modernizáciu materiálneho vybavenia výchovno-
vzdelávacieho procesu a skultúrnenia pracovných podmienok pre pedagógov je oslabujúcim 
článkom v neprospech rozvoja školy. Budovy si vyžadujú náročnejšie rekonštrukcie ako pred 
12 rokmi a sú podstatne nákladnejšie. Rekonštrukčné práce sa zdražujú, obstaranie prác sa 
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 komplikuje úmerne legislatívnym predpisom, ktoré si vyžadujú vysokokvalifikovaných 
odborníkov. V školskom roku 2014/2015 hlavné mesto podporilo návrh na odzverenie  
dostatočne nevyužívanej budovy - elokovaného pracoviska, Hrobákova 5, ako súčasť CVČ 
Gessayova 6, Bratislava a návrh na odzverenie budov CVČ Štefánikova 35 a 39. 
 Systémovým krokom hlavného mesta na obnovu školských budov bolo zaradenie 
budov ZUŠ/ CVČ do programu „Implementácia akčného plánu dohovoru primátorov“, 
cieľom ktorého je vykonať energetický audit budov, ktorý bude financovaný z prostriedkov 
EÚ. Dňa 11. 11.2015 hlavné mesto podpísalo zmluvu medzi hlavným mestom a európskou 
investičnou bankou v Luxemburgu na technickú asistenciu pre „Implementácia akčného plánu 
dohovoru primátorov“, následne budú vykonané verejné obstarávanie dodávateľa výkonov 
„Implementácie akčného plánu dohovoru primátorov“ a po výbere dodávateľa samotná 
realizácia energetických auditov budov a vypracovanie štúdií, podkladov pre realizácie opráv 
budov vo vlastníctve hlavného mesta.  
 Zrealizované výkony opráv školských budov a ich interiéru, odstránenie vzniknutých  
havárií striech a kúrenia, rekonštrukcie toaletných zariadení, vykonaných revízií 
elektroinštalácií alebo výmen okien sú evidované a podrobne popísané v jednotlivých 
správach ZUŠ a CVČ v príslušnej kapitole „Priestorové a materiálno-technické podmienky 
ZUŠ alebo CVČ“. 
 V hodnotenom školskom roku mali správu školských budov v kompetencii ZUŠ: 
Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, Karloveská , Topoľčianska a Daliborovo nám. A CVČ: 
Štefánikova, Kulíškova, Hlinícka, Gessayova. V nájomnom vzťahu so zriaďovateľom sú 
ZUŠ: Panenská, Radlinského, Hálkova, Istrijská a CVČ Pekníkova. ZUŠ Batkovu spravuje 
správcovská firma DUSPAMA a ZUŠ Laurinská je  nájomcom v Mestskom divadle Pavla 
Országa Hviezdoslava, ktoré je v správe Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. 
 Nedostatočné priestorové možnosti školy a školského zariadenia sa riešia elokovanými 
pracoviskami, ktorých je 23, zväčša umiestnených v základných školách alebo v iných 
nebytových priestoroch. Z uvádzaného počtu elokovaných pracovísk ZUŠ/CVČ je 8 
pracovísk v správe ZUŠ/CVČ vo vlastníctve hlavného mesta. 
 
Prehľad o priestorových možnostiach ZUŠ k 15.09.2013 
 
ZUŠ obecné súkromné cirkevné 
počet žiakov 9100 5556 957 

počet budov, sídiel ZUŠ 12 16 1 
počet elokovaných pracovísk 26 39 0 
počet učební 431 212 44 

 
Prehľad o priestorových možnostiach ZUŠ k 15.09.2014 
 
ZUŠ obecné súkromné cirkevné 
počet žiakov 9276 6391 945 
počet budov-sídiel ZUŠ 12 16 1 
počet elokovaných pracovísk 23 71 4 
počet učební 440 225 38 

 
 V štátnych ZUŠ poklesol počet elokovaných pracovísk o 3, počet učební vzrástol o 9. 
V súkromných ZUŠ počet učební vzrástol o 13 a počet elokovaných pracovísk o 32. 
V cirkevnej ZUŠ poklesol počet tried o 6 a elokovaných pracovísk sa zvýšil o 4.  
 Údaje  o priestorových možnostiach CVČ k 15.09.2014 sa v oficiálnych štatistikách 
neuvádzajú.  
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 Priorita zriaďovateľa na obdobie 2015-2018 je zabezpečiť priestory pre výchovno-
vzdelávací proces pre ZUŠ Exnárova 6A prostredníctvom rekonštrukcie budovy na Uránovej 
2, pripraviť rekonštrukciu ZUŠ Istrijská a obnovu národnej kultúrnej pamiatky Panenská 
v rámci projektu Dom hudby, ktorá je sídlom ZUŠ Panenská. 
 
VIII. FINAN ČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPE ČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI  ZUŠ A CVČ V ROKU 2014  
 
 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 
2014 schvaľovaného MsZ. Záverečný účet hlavného mesta za rok 2014 je zobrazený na 
webovej stránke hlavného mesta.  
Celkové finančné výdavky hlavného mesta na prevádzku a mzdy 12 škôl a 5 centier (v tom aj 
žiaci II. stupňa, žiaci študujúci popri zamestnaní a študenti vysokých škôl) v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta boli vo výške 8 825 tis. eur čo predstavuje o 389 tis. € viac ako 
v roku 2013 pri poklese prepočítaného počtu žiakov v ZUŠ v roku 2014 o 150 a v CVČ o 670 
účastníkov. 
 Z rozpočtu hlavného mesta bolo poskytnutých na činnosť ZUŠ a CVČ 7 865 tis. eur a 
príspevky rodičov a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ 
a činnosť CVČ sa vykazovali vo výške 959 tis. eur.  
  Na bežné výdavky spojené s činnosťou neštátnych škôl a školských zariadení 
poskytlo hlavné mesto v sledovanom období transfery vo výške 8 794 tis. Eur, čo predstavuje 
oproti roku 2013 o 1 956 tis. € viac. 
 
Štruktúra výdavkov  ZUŠ  a CVČ za rok 2014 v                                                €/rok 
 
Základné umelecké školy/Centrá 
voľného času 

Prepočítaný počet 
žiakov* 

Finančné prostried. 
z rozpočtu 
hlavného mesta 

Náklady na 
žiaka/dieťa 
z rozpočtu 
hlavného mesta 

Základné umelecké školy -verejné 9 158 6 827 587 745 

Cirkevné základné umelecké školy 953 486 298 510 

Súkromné základné umelecké školy  5 834 2  857 003 489 
Centrá voľného času -verejné 3 293 1 037 262 314 
Súkromné centrá voľného času 1 032 237 638 230 

 
* prepočítaný počet žiakov  za príslušný rok je: 2/3 počtu žiakov 
 predchádzajúceho šk. roka a 1/3 počtu žiakov budúceho šk. roka 
 
2. Štruktúra bežných výdavkov ZUŠ verejných v roku 2014                                v  €/rok 
 
Základné 
umelecké 
školy 

Prepočítaný 
počet žiakov 

Bežné výdavky Z toho príspevky rodičov 
 žiakov na čiastočnú 
úhradu nákladov na 
štúdium 

Náklady na žiaka 
základnej 
umeleckej školy(po 
odčítaní príspevku 
rodičov) 

SPOLU:  9 158 7 695 478 867 891 745 



 19  

Základné 
umelecké 
školy 

Prepočítaný 
počet žiakov 

Bežné výdavky Z toho príspevky rodičov 
 žiakov na čiastočnú 
úhradu nákladov na 
štúdium 

Náklady na žiaka 
základnej 
umeleckej školy(po 
odčítaní príspevku 
rodičov) 

Panenská 662 658 69 80 760 873 

Laurinská 564 523 372 51 300 837 

Radlinského 176 112 200 11 503 572 

Sklenárova 856 701 245 88 059 716 

Exnárova 1 134 782 789 118 135 586 

Hálkova 645 567 945 69 118 773 
Vrbenského 409 376 007 39 400 823 
Batkova 833 635 411 7 5523 572 
Karloveská 1 853 1 430 068 141 730 695 
Istrijská 634 539 269 56 267 762 
Topoľčianska 696 682 936 61 520 892 
Daliborovo 687 685 467 74 576 889 

 
Kapitálové výdavky: ZUŠ Exnárova vo výške 39 970 € na vypracovanie projektovej 
dokumentácie Uránova 2. 
 
Štruktúra bežných výdavkov verejných CVČ  v roku 2014                                        €/rok 
 
Centrá 
voľného času 
- verejné 

Prepočítaný 
počet 
účastníkov 

Bežné výdavky Z toho príspevky 
rodičov  žiakov na 
činnosť CVČ 

Náklady na účastníka 
centra (po odčítaní  
príspevkov rodičov) 

SPOLU: 3 293 1 129 246 91 984 314 
Štefánikova 769 218 709 25 230 251 
Kulíškova 294 206 355 16 507 645 
Hlinícka 1 132 299 846 24 648 243 
Pekníkova 415 158 562 11 500 354 
Gessayova 648 245 774 14 099 357 

 
 Okrem zdrojov hlavného mesta a školného ZUŠ/CVČ získavali na svoju činnosť 
finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov, občianskych združení zriadených pri ZUŠ 
a CVČ, získaním finančnej čiastky 2% z dane fyzických osôb, zapájaním sa do grantového 
programu hlavného mesta alebo iných organizácií. Dôležitými príjmami sú pre ZUŠ/CVČ 
materiálne dary sponzorov (pozri príloha). 
 

IX. ZÁVER   
   
  Školy a centrá vo svojich koncepciách rozvoja na roky 2015-2018 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. 
V prvom rade si 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, 
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odstraňovať slabé stránky ZUŠ/CVČ, vyhýbať sa rizikám a ohrozeniam a chytiť sa 
príležitostí, ktoré ponúka prostredie, v ktorom pôsobia.  
 
1. Slabé stránky, riziká a príležitosti ZUŠ a CVČ  
 
1.1. Slabé stránky ZUŠ: 
� nevyhovujúce, dlhoročne neobnovené priestory, zastaraná interiérová vybavenosť, 

akusticky nevyhovujúce učebne neumožňujú držať trend s novými nárokmi na výchovno-
vzdelávací proces a sú dôvodmi pre neudržanie plnenia platných právnych noriem 
a učebných plánov, 

� absencia väčších priestorov na združené hudobné telesá, 
� problém získania mladých kvalifikovaných pedagógov, 
� poddimenzovaný počet nepedagogických zamestnancov vo vzťahu nárastu byrokracie 

a legislatívneho vývoja, nestabilné personálne zabezpečenie, nemožnosť udržať 
kvalitných mladých zamestnancov a odborníkov na miestach ekonómov a iných 
nepedagogických zamestnancov ZUŠ, 

� zastarané učebné pomôcky a zastaraný, až katastrofálny stav v kvalite hudobného 
nástrojového parku, 

� vysoká nákladovosť údržby nástrojového vybavenia školy, 
� zlý technický stav školských budov a prislúchajúcich pozemkov, 
� existujúci problém využívania a znalosti IKT techniky u starších pedagógov, neochota 

prejsť na nové spôsoby vedenia agendy školstva, napr. IZUŠ a to i napriek tomu, že sú 
o jeho výhodách presvedčení. 

 
1.2. Riziká ZUŠ: 

� stále zmeny a nekoncepčné legislatívne normy,   
� zvyšujúci sa počet pedagógov ZUŠ na konci svojho produktívneho veku, 
� nákladné finančné zabezpečenie prevádzky škôl, budovy sú bez rekonštrukcií 

desaťročia, bez modernizácie kúrenia, elektriny, rozvodov a pod. 
� nedostatočné financovanie sa odzrkadľuje i vo výchovno-vzdelávacom procese tým, 

že sa odsúva zavádzanie moderných nových učebných metód bežne využívaných 
v európskych krajinách a s tým súvisí ohrozenie stabilizácie mladých vzdelaných 
pedagógov do 35 rokov, nesmierne dôležitých pre školy, 

� personálna fluktuácia, 
� nedostatok kapitálových výdavkov nielen na nutné rekonštrukcie budov ale aj na 

zakúpenie kvalitných drahších hudobných nástrojov a vybudovanie nahrávacích štúdií, 
� nízka kultúrna vyspelosť verejnosti a ignorovanie podpory umeleckého vzdelávania 

a umenia ako takého, 
� neinvestovanie finančných prostriedkov do rekonštrukcií budov, vzniká viac 

havarijných stavov a havárií, ktoré sa často financujú z prostriedkov rodičov namiesto, 
aby sa tieto prostriedky dávali do rozvojových projektov pre deti ZUŠ,  

� postoj novej generácie rodičov k umeleckému vzdelávaniu, ZUŠ vnímajú ako krúžky, 
nevytvárajú deťom podmienky na domácu prípravu, ignorujú dochádzku na povinné 
predmety, 

 
1.3. Príležitosti ZUŠ: 

� otvorenie odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby na viacerých ZUŠ (zatiaľ sú 
  len 2 ZUŠ päťodborové), 
� systematická podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov v rámci  
 kontinuálneho vzdelávania – stabilizácia pedagógov, 
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� bytovú politiku previazať so stabilizáciou mladých vzdelaných pedagógov na ZUŠ, 
� rozšírenie projektovej spolupráce medzi odbormi školy a medzi školami, 
� využívanie informačných technológií v umeleckých odboroch, 
� profesionalizovať nepedagogické aj pedagogické činnosti zavádzaním IKT, 
� zavádzať nové moderné učebné metódy bežné v európskych krajinách, 

 
1.4. Slabé stránky CVČ: 

� absencia vlastných telocviční CVČ, 
� nedostatok financií pre materiálne vybavenie CVČ a obnovu  interiérov a exteriérov 

budov,  
� nedostatok finančných prostriedkov a  iných zdrojov pre revitalizáciu priľahlých 

pozemkov – bývalých školských dvorov, 
� nevyžité exteriéry - trávnaté plochy priľahlých pozemkov, 
� morálne opotrebovanie vybavenia interiérov CVČ,  
� znižujúca sa spolupráca s niektorými mestskými časťami,  
� slabé finančné ohodnotenie kvalifikovaných vychovávateľov, ale aj znížený záujem 

o vychovávateľstvo v  CVČ z  dôvodu náročnosti práce a  nutnej vlastnej 
angažovanosti vychovávateľa na počte detí a počte hodín priamej výchovnej činnosti. 
 

1.5. Riziká CVČ: 
� legislatíva v oblasti práce s deťmi a mládežou v súčasných podmienkach je 

nevyhovujúca (podmienka 30 hod. priamej činnosti vychovávateľa je časovo  
nerealizovateľná, nie je definovaný minimálny počet detí na krúžok, nie je stanovená 
dĺžka trvania krúžku pre deti za daný finančný príspevok v CVČ...),  

� klesajúci záujem detí a rodičov o využívanie aktivít ponuky pravidelnej činnosti, deti 
počas celého roka rýchlo menia záujem, 

� vznik elokovaných pracovísk obmedzuje náročná legislatíva,   
� dlhodobý deficit finančných tokov do CVČ, najmä do prevádzky ... 

 
1.6. Príležitosti CVČ: 

� zameranie činnosti na neformálne vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, 
� legislatívu pre voľný čas navrhnúť tak (krúžky v ZŠ a aktivity v CVČ), aby bola  

spolupráca ZŠ a CVČ motivačná pre zriaďovateľov, motivačná pre pedagógov, 
vyhovujúca pre rodičov a zmysluplná pre deti a mládež,  

� vytváranie možností pre vznik neformálnych skupín, 
� skultúrnenie prostredia CVČ. 

 
2. Priority hlavného mesta na obdobie 2016 
 Spracovateľ k návrhu priorít a úloh vychádza z koncepcie rozvoja ZUŠ/CVČ na roky 2015-2018. K ich 
plneniu pristupuje s plnou zodpovednosťou a vedomím, že nie je možné v danom období ich plniť na všetkých 
ZUŠ/CVČ a naraz. Z hlavných úloh uvádzame: 
2.1. Aplikovať pri spracovávaní návrhu rozpočtu ZUŠ a CVČ novú jednotnú metodiku pre 
prípravu rozpočtov od roku 2016 nielen v oblasti osobných výdavkov /uplatnené už v návrhu 
rozpočtu na rok 2015), ale aj v prevádzkových nákladoch po vykonaní analýzy 
prevádzkových nákladov jednotlivých ZUŠ a CVČ. 
 
2.2. Zavedenie jednotnej softvérovej aplikácie iZUŠ na ZUŠ. 
 
2. 3. Prehodnotiť správu školských budov a výkon personálnej agendy, vykonávanú ZUŠ 
a CVČ . 
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2.4. Podporiť investičné projekty ZUŠ (Uránová 2 pre potreby ZUŠ Exnárova zriadenie 
Domu hudby v priestoroch na Panenskej 11 v Bratislave, rekonštruovať strechu budovy ZUŠ 
Istrijská). 
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KOMISIA  PRE  ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  HL.  MESTA  SR  BRATISLAVY 

PRIMACIÁLNE.  NÁM. 1,   PSČ  814 99  BRATISLAVA 1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

S t a n o v i s k o 
 

k Správe 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 2014/2015 
 
 

 
 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie. 
 

 
 
 
Hlasovanie:   
za  -     9 
proti  -     0 
zdržal sa -     0 
 
 
 
Bratislava 18.02.2016 
 
 

 
Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 

predseda komisie pre školstvo, 
vzdelávanie a šport MsZ 
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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 2014/2015 

kód uzn.:  13.5 
15.3 

 

Uznesenie č. 272/2016 
     zo dňa 17. 3. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
zobrať na vedomie:    
1.  správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti  
     hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
     a podmienkach za školský rok 2014/2015, a to: 
     -   ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 
     -   ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
     -   ZUŠ  Radlinského 53,  Bratislava 
     -   ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
     -   ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
     -   ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
     -   ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
     -   ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
     -   ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
     -   ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
     -   ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
     -   ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
     -   CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
     -   CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
     -   CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
     -   CVČ  Pekníkova 2, Bratislava 
     -   CVČ Gesaayova 6, Bratislava 
 
2.  súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach       
     v základných umeleckých školách a centrách voľného času  v zriaďovateľskej   
     pôsobnosti  hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015. 
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Príloha: 
 

 
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy 
Júliusa Kowalského,Laurinská 20, Bratislava 

za školský rok 2014/2015 

 
 
Úvod: 
Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská 20 Bratislava absolvovala školský rok 
2014/15 so štandardne vysokými vzdelávacími ambíciami aj výsledkami. Základným pilierom 
kvalitného umeleckého vzdelávania školy, pripravujúcej žiakov na ďalšie odborné štúdiá na stredných 
a vysokých umeleckých a pedagogických školách, sú vysoko kvalifikovaní pedagógovia. Škola 
prezentovala svoje kvality na 18 súťažiach, ktorých sa zúčastnilo  194 žiakov a 145 žiakov získalo 
umiestnenie. Škola absolvovala 22 interných a 27 verejných koncertov doma aj v zahraničí, pre ďalšie 
odborné umelecké  štúdiá a angažmán pripravila v tomto školskom roku 8 žiakov. Škola je autorom 
a organizátorom troch významných projektov: Krajskej súťaže hudby renesancie a baroka, 
Mestského festivalu Pouličného divadla a Medzinárodného umeleckého a pedagogického 
projektu dlhodobého charakteru  Umenie V4 – spolupráca škôl Vyšegrádskej štvorky. Škola má 
ako jediná špecializovanú triedu pre mentálne a telesne postihnutých žiakov a stabilne dosahuje 
maximálny počet kapacity – cca 600 – 660 žiakov 

 
1. Základné údaje o škole 
  
1.1. Identifikačné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Júliusa Kowalského  
Adresa: Laurinská 20, 811 01 Bratislava 
Kontakty: tel.: 02/54630152 
      Fax: 02/54630151 
      www.zusjkowalskeho.eu 
      mail: zusjkowalskehomail.com 
1.2  Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Mgr. Dagmar Prokešová 
Volebné obdobie: 20. 6. 2013 – 20. 6. 2018 
Ďalší vedúci zamestnanci s určením ich funkcie: 
Bc. Renáta Beňovičová, štatutárny zástupca 
Mgr. Art. Ladislav Kamocsai, zástupca riaditeľa 
 
1.3 Údaje o Rade školy 
Rada školy pri Základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského 
Funkčné obdobie RŠ: 3. 10.2012 – 3.10. 2016 
Štatút Rady školy bol schválený: 13.5. 2005 
 
Rada školy pri ZUŠ pracovala od 3.10.2012 v tomto zložení: 
Anna Králiková- predseda  
Zuzana Hrašková - podpredseda 
Libuša Vavrová    



 26  

Jana Matulníková                                           
   za pedagogických zamestnancov 

Gabriela Badinová   
Renáta Beňovičová                      

 za nepedagogických zamestnancov 
  Eva Janáková   

za zriaďovateľa – magistrát 
  Elena Poláková – vedúca odboru  ŠKaŠ         

Anna Dyttertová- poslankyňa  
Miroslava Babčanová – poslankyňa MZ    

   František  Török . prof. Konzervatória  
 

V školskom roku 2014/2015 zasadala RŠ trikrát 
Vyjadrovala sa k základným bodom programu: 
• Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ v školskom roku 

2013/14 
• Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2013 
• Návrh rozpočtu na rok 2014 
• Stav počtu žiakov k štatistickému zberu – september 2014 
• Čiastočná úhrada nákladov so štúdiom za 1. polrok 2014 
• Plán práce na škol. rok 2014/15 
• Spolupráca pri organizovaní medzinárodného podujatia „Vianočné stretnutia v Európe 2014“ 

a Krajskej súťaže Komornej hry renesancie a baroka v marci 2015 
• Návrh Školského vzdelávacieho programu na šk rok 2014/15 
• Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v škole. 
 
 
2. Iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Pedagogická rada 
Pedagogická rada zasadala v šk. roku 2014/15 celkom 10 krát. 
Základnými témami zasadnutí boli: 
• Organizácia školského roka 2014/15 
• Plán práce na školský rok 2014/15 a jeho plnenie 
• Príprava a organizácia koncertnej a súťažnej činnosti školy v šk. roku 2014/15 
• Rozdelenie pracovných úloh 
•  Vyhodnotenia 
• Konferencie 
• Schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými dokumentmi 
• Informácie rôzneho charakteru 
 
Umelecká rada 
Umelecká rada zasadala v školskom roku 6 krát a riešila tieto témy: 
• Vyjadrovala sa k aktuálnym témam vyučovacieho procesu 
• Schvaľovala plán koncertnej a súťažnej činnosti školy v danom šk. roku 
• Riešila požiadavky súvisiace s potrebami školy 

 
Predmetové komisie 
V ZUŠ Júliusa Kowalského pracovalo v školskom roku 2014/15  8 komisií. 
• Hra na klavíri, akordeóne a keyboarde 
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• Hra na husliach a viole a violončele 
• Hra na dychové nástroje 
• Spev a korepetície 
• Hudobná náuka a kompozícia 
• Výtvarný odbor 
• Tanečný odbor 
• Literárno-dramatický odbor 
 
PK zasadali najmenej 4 krát ročne a zaoberali sa: 
• Kontrolou výchovno-vzdelávacieho procesu a hospitáciami 
• Riešením aktuálnych úloh a špecifík vlastných odborov 

 
1. Údaje o žiakoch školy 

(k termínu 15.9.2014 a k 30.6.2015)  
 

1.1 Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch ZUŠ 
 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 9. 2014 ( zvlášť I. stupeň, II. Stupeň a ŠPD) v štruktúre: 

 
Novoprijatí žiaci k 15.9.2014: 
 
Hudobný odbor: 
Prípravné štúdium: 47 z toho deti MŠ: 10 
I. stupeň: 228 
II. stupeň: 25 
ŠPD: 22 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 1 
Spolu žiakov: 322 
 
Tanečný odbor: 
Prípravné štúdium:15  z toho deti MŠ: 2 
I. stupeň: 67 
II. stupeň: 12 
ŠPD: 4 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 98 
 
 
Výtvarný odbor: 
Prípravné štúdium:1   z toho deti MŠ: 0 
I. stupeň: 94 
II. stupeň: 2 
ŠPD: 0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 97 
 
Literárno-dramatický odbor: 
Prípravné štúdium:0   z toho deti MŠ: 0 
I. stupeň: 42 
II. stupeň: 8 
ŠPD: 0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia:0 



 28  

Spolu žiakov: 50 
 
Spolu stav k 15.9.2014: 567 
 
 
Podľa výkazu o počte žiakov k 30. 6. 2015 ( zvlášť I. stupeň, II. Stupeň a ŠPD) v štruktúre: 

 
   
Hudobný odbor: 
Prípravné štúdium:36  z toho deti MŠ: 14 
I. stupeň: 211 
II. stupeň: 26 
ŠPD: 29 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 1 
Spolu žiakov: 302  z toho absolventi k 30.6.2015  23 (ISCED 1B) 
           11 – 7. roč. I. st., 4.roč.II. st, 4.roč. ŠPD) 
Tanečný odbor: 
Prípravné štúdium: 14 z toho deti MŠ: 3 
I. stupeň: 52 
II. stupeň: 9 
ŠPD: 14 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 89   z toho absolventi k 30.6.2015     4 (ISCED 1B) 
          1 - 7. roč. I. st., 4.roč.II. st, 4.roč. ŠPD) 
 
Výtvarný odbor: 
Prípravné štúdium: 9  z toho deti MŠ: 0 
I. stupeň: 60 
II. stupeň: 2 
ŠPD: 1 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 72 z toho absolventi k 30.6.2015      5 (ISCED 1B) 
           1 - 7. roč. I. st., 4.roč.II. st, 4.roč. ŠPD) 
 
Literárno-dramatický odbor: 
Prípravné štúdium: 0   z toho deti MŠ: 0 
I. stupeň: 28 
II. stupeň: 8 
ŠPD: 0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 36 z toho absolventi k 30.6.2015      12 (ISCED 1B) 
           6 - 7. roč. I. st., 4.roč.II. st, 4.roč. ŠPD) 
Spolu stav k 30.6.2015: 499 žiakov 
 
3.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie pre ZUŠ 
 
Prospeli s vyznamenaním: január 2015  330 
               Jún 2015  364 
 
Prospeli:   január 2015  178 
    Jún 2015    76 
 
Neprospeli:       január 2015      1 
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               Jún 2015      0  
  
Neklasifikovaní:   január 2015      0  
       Jún 2015      0  
 
 
Komentár 
V základnej umeleckej škole prevažuje vlastný záujem žiakov o umelecké vzdelávanie. Vychádzame 
z platných učebných plánov a individuálnych predpokladov žiakov a tomu zodpovedajú výsledky 
hodnotenia. Žiakov motivujeme aj slovným hodnotením a prezentáciou nadobudnutých vedomostí 
a zručností na verejnosti. 
V ZUŠ vychádzame zo štvorstupňovej klasifikácie a na základe nej sú žiaci hodnotení. 
 
2. Novozaložené študijné odbory a ich zameranie  
 
Komentár 
V školskom roku 2014/15 nevznikli nové študijné odbory. Vyučovací proces prebiehal v štyroch 
študijných odboroch ako v predchádzajúcom školskom roku. 
 
3. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  
 
3.1 Pedagogickí zamestnanci k 15.9.2014 
 
 
 
Študijný 
odbor 
 

 
 
 

 
Fyzický počet 
PZ 
k 15.9.2014 
 
 
 
 

 
Fyzický počet 
PZ 
k 30.6.2015 
 
 
 

 
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 

32 
 

32 
 

13 
 

11 
 

5 
 

 
TO 

4 4 
 

3 
 

0 
 

2 
 

 
LDO 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

 
VO 

3 
 

3 
 

2 1 
 

0 
 

 
SPOLU 

40 
 
 

40 
 

17 
 
 

13 
 

7 
 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ 
Komentár 
Vyučovací proces V ZUŠ prebiehal pod vedením plne kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ 
Vyhodnotenie a komentár 
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V školskom roku 2014/15 absolvovali 2 zamestnanci kvalifikačné vzdelávanie s titulom bakalár a 2 
zamestnanci  s titulom Mgr. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ 
 
Komentár 
Za dlhoročnú a tvorivú pedagogickú činnosť, vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého vzdelávania, 
bola pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená primátorom hlavného mesta Bratislavy pedagogička 
hudobnej náuky Mgr. Alena Kolínska 
Na stretnutí primátora s talentovanou mládežou mesta Bratislavy bolo udelené ocenenie žiakovi 
špeciálnej triedy Gustávovi Janočkovi za úspešnú reprezentáciu na celoštátnej súťaži kompozície 
a jeho pedagógovi Mgr. art. Tomášovi Rojčekovi. 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych a medzinárodných podujatiach 
Naši pedagógovia sa spolu so žiakmi v školskom roku 2014/15 zapojili a zúčastnili na mnohých 
súťažiach celoštátneho a medzinárodného charakteru. Podrobné vyhodnotenie je v tabuľke Údaje 
o aktivitách do ktorých sa škola zapojila. 
 
3.2 Nepedagogickí zamestnanci školy k 15.9.2014 
 
Nepedagogickí 
zamestnanci  
K 15.9.2014 

 
 
 
 
 

Fyzický 
počet NZ 
 
 
 

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

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

Počet NZ, 
ktorí 
pracovali na 
vyšší ako 
základný 
pracovný 
úväzok 
 

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

 
8 
 

 
8 
 

 
1 
 
 

 
4 

 
0 
 
 

 
2 

 
 
 
Nepedagogickí zamestnanci školy k 30.6.2015 

 
Nepedagogickí 
zamestnanci  
K 30.6.2014 

 
 
 
 

Fyzický 
počet NZ 
 
 
 

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

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

Počet NZ, ktorí 
pracovali na 
vyšší ako 
základný 
pracovný 
úväzok 
 

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

 
8 

 
8 

 
1 

 
4 

 
0 

 
2 
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4. Aktivity školy  
 
4.1 Údaje o aktivitách, do  ktorých sa  škola zapojila 
 
Súťaže  
počet zúčastnených žiakov :  194 žiakov 
 
počet umiestnených žiakov : 145 žiakov 
 
Christmas Meetings in Europe; Bratislava, Vienna : 
Zlaté pásmo: Tanečný súbor KUKULIENKA 
Strieborné pásmo: Tanečný súbor EVERYONE 
Bronzové pásmo: Nina Raganová, klavír 
Bronzové pásmo: Tereza a Adela Heftyová, klavír 
 
Celoslovenská súťaž v komornej hre žiakov ZUŠ MUSICA CAMERATA Ján Albrecht, 
Bratislava : 
Bronzové pásmo: Klavírne trio - Natália Mináriková, Ema Longauerová, Simona Jexová 
 
XXI. ro čník PAN 2014 - celoštátna prehliadka pantomímy a pohybových divadiel; Liptovský 
Mikuláš  
1. miesto: divadelný súbor ČIAROVÝ KÓD 
 
Stretnutie s malou Táliou, Senec : 
1. miesto: divadelný súbor ČIAROVÝ KÓD 
 
Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice : 
Strieborné pásmo: Samuel Stanke 
 
Dance Stars - Pohyb bez bariér : 
2x 1. miesto: Tanečný súbor EVERYONE 
2. miesto: Tanečný súbor EVERYONE 
 
Celoslovenská výtvarná súťaž "Ríša fantázie" : 
2. miesto: Taisyia Luchina 
 
Celoslovenská interpretačná súťaž žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava : 
Diplom za najlepšiu interpretáciu skladby William Gillock: Valse Triste: Matúš Ďurišin 
Strieborné pásmo: Tereza Heftyová 
Strieborné pásmo: Adéla Heftyová 
Strieborné pásmo: Matúš Ďurišin 
 
Spevácka súťaž Muzikálová Hviezda, Bratislava : 
2. miesto: Dominik Sirný 
Talent Revúca, Revúca : 
1. miesto v kat. melodické nástroje: Gustáv Janočko, kompozícia 
3. miesto v kat. harmonické nástroje: Gustáv Janočko, kompozícia 
Dance Stars - Pohyb bez bariér Medzinárodné finále : 
3. miesto: Tanečný súbor EVERYONE 
44. celoštátna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka : 
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Cena primátora mesta Šaľa: súbor Čiarový kód, ZUŠ Júliusa Kowalského, Bratislava 
1. miesto: súbor Čiarový kód, ZUŠ Júliusa Kowalského, Bratislava 
Divadelné konfrontácie : 
Diplom za účasť 
Scénická Žatva, Martin : 
Zvláštna cena poroty 
Spolu 18 súťaží 
  
Akcie pre iné organizácie 
Vianočné dielne v Primaciálnom paláci – Magistrát hlavného mesta 
Bratislava pre všetkých – Magistrát hlavného mesta 
Experimental Ensemble – Kultúrne a komunitné centrum ZORA 
Klavírne talenty vo  Dvorana – HTF VŠMU 
Vernisáž výtvarníkov v Justiho sieni 
Students Meet Professionals - Klavírny maratón – Cirkevné konzervatórium 
Spolu 7 podujatí 
 
 
4.2. Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
 
Verejné podujatia ZUŠ 
    
počet : 22 verejných koncertov a podujatí, 27 interných koncertov školy 
 
Jesenný koncert – (október)  
Verejný koncert -  (október)  
Ponorme sa do rozprávky – (december) 
VI  Internationál Fórum of Art – Christmas meeting in Europa , Bratislava-Viena  (december) 
Novoročný koncert – (január) 
Valentínsky koncert – (január)  
Večer veľkých – (marec)   
Koncert pedagógov ZUŠ pri príležitosti Dňa učiteľov – (marec)   
Rodinný koncert -  (apríl)   
Veľký koncert malých hudobníkov – (apríl)   
Bratislava pre všetkých – (apríl)  
Koncert filmovej hudby – (máj)   
Koncert dychového oddelenia – (máj)   
Koncert grafických partitúr -  (máj)   
Klavírny koncert – (máj)  
Absolventský koncert – (máj)  
Klavírne talenty vo Dvorane – (máj)   
Koncert súčasnej hudby žiakov HO a Vernisáž výstavy prác žiakov výtvarného odboru – (jún) 
Pôvodný autorský muzikál – Hračky – (jún)  
 Fri ( End) – Čiarový kód a Trma – vrma – (jún)  
Slávnostná akadémia tanečného odboru – (jún)  
Umenie V4 – Galakoncert medzinárodnej spolupráce – (jún) 
 
Spolu 49 vystúpení 
 
4.3  Iné aktivity pedagógov  
 
Husľový seminár Éva Szilly Ácné ZUŠ Sklenárova    4 
pedagógovia 
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Členstvo v medzinárodnej porote 
Vianočné stretnutia v Európe        1 pedagóg 
 
Kurzy – semináre 
počet :           14 pedagógov 
Majstrovské kurzy svetových virtuózov v Bratislave 
Interpretačný seminár – ZUŠ Jána Albrechta 
EPTA 
Gitarový seminár v Čechách 
 
4.4   Projekty školy 
 
Vyzývateľ na 
predkladanie, resp. 
vlastný projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu 
a cieľová skupina 

Termín začatia 
a realizácie 
a ukončenia realizácie 
 

ZUŠ Júliusa 
Kowalského ako 
organizátor 

Krajská súťaž 
komornej hry 
renesancie a baroka 

Špecializovaná súťaž 
s uplatnením 
barokových nástrojov, 
výmena skúseností 
v odbornej umeleckej 
príprave žiakov 
 

19.-20. 3. 2015 

ZUŠ Júliusa 
Kowalského  
ako spoluorganizátor 

Vianočné stretnutia 
v Európe 
Medzinárodný 
projekt 

Prehliadka národných 
kultúr, folklórnych 
a popových žánrov 

2.-6. 12. 2014 

ZUŠ Júliusa 
Kowalského ako 
spoluorganizátor 

Bez bariér -  koncert 
a vernisáž detí a 
mládeže s telesným 
a mentálnym 
postihnutím 

Vytvorenie aktívneho 
umeleckého priestoru 
pre deti a mládež so 
špeciálnymi potrebami 

25. 11. 2014 

ZUŠ Júliusa 
Kowalského ako 
organizátor 

Pouličné divadlo 
 

Festival mestských 
divadelných súborov 
ZUŠ – 1. ročník 

 25.4.2015 

ZUŠ Júliusa 
Kowalského ako 
organizátor 

Umenie V4 
 

Projekt pedagogickej 
umeleckej spolupráce 
Vyšegradu 

Začiatok projektu 18. 
6. 2015 

 
5. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
V školskom roku 2014/15 sa na ZUŠ Júliusa Kowalského neuskutočnila Štátna školská inšpekcia. 
 
 
6. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej útvarom  mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy  
 
V školskom roku 2014/15 sa na ZUŠ Júliusa Kowalského neuskutočnila finančná kontrola. 
 
7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
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V školskom roku 2014/15 pracovala ZUŠ Júliusa Kowalského na 3 pracoviskách: 
Centrálnym pracoviskom je budova na Laurinskej ulici 20, kde má školy k dispozícii 3 poschodia 
nad divadlom P. O. Hviezdoslava. V týchto priestoroch má škola 22 tried na výučbu, koncertnú sálu, 
zborovňu, technickú miestnosť výtvarníkov. Pracujú tu všetky 4 odbory – hudobný, tanečný, výtvarný 
a LDO. V týchto priestoroch pracuje aj špeciálna trieda pre deti s telesným a mentálnym postihnutím. 
Technická kvalita priestorov je  dostačujúca, s výnimkou zatekania okien.  V školskom roku sa nám 
podarilo vyriešiť v spolupráci s nájomcom priestorov – BKIS  spojazdnenie výťahu. Hľadaním 
finančných možností na opravu výťahu v grantových projektoch sa podarilo Občianskemu 
združeniu rodičov získať grant Ministerstva financií vo výške 10 000 € a spolu s 2% z daní 
fyzických a právnických osôb sme získali potrebnú finančnú sumu na opravu kabíny a výmenu 
dverí výťahu pre potreby bezbariérovej prevádzky . Otázka výťahu je pre nás zásadná, 
nakoľko okrem náročného vynášania materiálu potrebujeme výťah predovšetkým pre telesne 
postihnutých žiakov a ich rodičov, ktorí musia znášať veľkú námahu dochádzkou na 
vyučovanie. 
 
Elokované pracovisko na Šancovej 39 má škola ako zverený majetok zriaďovateľom. Po viacerých 
opravách je tento priestor s 3 tanečnými sálami v dostačujúcom stave s potrebou výmeny okien. 
 
Elokované pracovisko na ZŠ Dubova 1 je našim dlhoročným pracoviskom hudobného odboru. 
Škola má k dispozícii 6 tried v ktorých má umiestnené piana a klavír. Spolupráca s ZŠ je dlhodobo 
vynikajúca. 
Materiálno-technické zabezpečenie školy je na dobrej úrovni, nástrojové vybavenie priebežne 
dopĺňame z fondu Rodičovského združenia. V školskom roku 2014/15 sme podľa plánu a koncepcie 
školy realizovali nákup zvukovej techniky, ktorá je potrebná na dlho očakávaný štart nového odboru – 
Základy zvukovej tvorby.  
V školskom roku 2014/15 sme získali od mesta do nájmu klavírne krídlo Yamaha, čo vysoko 
skvalitnilo úroveň koncertnej činnosti a dáva nám nové možnosti pre realizáciu projektov klavírneho 
odboru. 
 
8. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2014 
 
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 
 
 Rozpočet na rok 2014 bol škole schválený vo výške:  520 072 € v tom školné   48 000 € 
Úprava rozpočtu:         523  372 € v tom  školné 51 300 € 
Z toho: 630 bežné výdavky:              79 500 €  
   610      mzdy,platy a ost. vyrovn.    323 807 € 
   620      odvody, poistné...     118 565 €  
   Kapitálové výdavky 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :  51 300 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   
4. V roku 2014 sme neprijímali vzdelávacie poukazy, nakoľko ich rodičia po informácii, že nie sú 

náhradou platby školného využili ich na iné aktivity. 
5. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia):  

      V roku 2014 sme získali od rodičov 14 956,02 € 
6. Iné finančné prostriedky:  

V roku 2014 sme nezískali žiadne iné finančné prostriedky (granty, dary)  
 
9.  Ciele ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2014/2015 
a vyhodnotenie plnenia 
 
Pre školský rok 2014/15 si škola v koncepčnom zámere stanovila tieto ciele: 
Zásadné a trvalé riešenie bezbariérovosti budovy 
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Cieľom školy bolo rozšíriť ponuku vzdelávania žiakom so špeciálnymi potrebami aj telesne a zrakovo 
postihnutým žiakom, čoho riešením je oprava a rekonštrukcia výťahu tak, aby sa škola stala úplne 
bezbariérovou.  Škola prostredníctvom Občianskeho združenia rodičov pri ZUŠ Júliusa Kowalského 
získala grant Ministerstva financií SR vo výške 10 tisíc eur a ďalších 3 tisíc z 2% daní fyzických 
a právnických osôb  na výmenu výťahovej kabíny za špeciálnu aj  pre imobilných. V spolupráci 
s prenajímateľom – BKIS finalizujeme do 30.9. 2015 opravu a spustenie výťahu tak, aby bolo možné 
považovať školu za úplne bezbariérovú. 
Finančné krytie:  výroba špeciálnej kabíny – grant MF SR, čerpateľný do 31.12.2015 vo výške 10 
tisíc € a vlastné zdroje OZ rodičov pri ZUŠ vo výške 3 tisíc €.  
Termín kontroly: máj 2015 
Termín splnenia: August 2015 
Zodpovedný: riaditeľka školy 
Plnenie: ukončenie opravy a výmeny kabíny k.30.9.2015 
 
 Pedagogicko – umelecký projekt UMENIE V4 
  
Pripraviť zmluvu o spolupráci škôl na obdobie 5 rokov 
 Realizovať prvé aktivity koncertné, vzdelávacie vo všetkých zúčastnených školách a mestách 
(štátoch). 
Finančné krytie: rozpočet školy a O.Z. rodičov pri ZUŠ 
Termín kontroly: Jún 2015 
Termín splnenia: priebežný 
 Zodpovedný: riaditeľka školy a vedúci predmetovej komisie  
Plnenie: dňa 18.6.2015 bola na medzinárodnom Galakoncerte podpísaná zmluva o spolupráci medzi 
školami:  
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika,  
Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola , Budapest, Magyarország 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara, Katowice, Rzeczpospolita Polska 
Základní umělecká škola Jozefa Suka, Benešov, Česká republika 
Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Bratislava, Slovenská republika 
Otvorenie odboru mediálnej tvorby 
 
 Získanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a 2 % daní na nákup techniky - vybavenie štúdia, 
kamery, zvuková technika, projektory, režijný pult. 
Plnenie: 
Časť finančných prostriedkov získaných z 2% z daní fyzických a právnických osôb sme vyčlenili aj na 
nákup zvukovej techniky, ktorú sme nakúpili. 
 
 Propagácia a otvorenie odboru pre školský rok 2014/2015 
Plnenie: 
V školskom roku 2014/15 sme začali s vyučovaním zvukovej tvorby ako nepovinným predmetom pre 
žiakov speváckych tried a LDO. 
 
 
10. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti , v ktorých  sú nedostatk, úroveň 
vzdelávania, návrhy  
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            SILNÉ STRÁNKY 

• Kvalitné vyučovacie priestory, 
veľkosťou aj vybavenosťou 

• Škola je plno organizovaná so všetkými 
štyrmi odbormi 

• Škola má ako jediná na Slovensku 
vysoko kvalifikovaného pedagóga 
a psychológa pre špeciálnu triedu 
žiakov so špeciálnymi potrebami 

• Školská a triedna pracovná atmosféra je 
na veľmi dobrej úrovni – spolupráca, 
tolerancia, lojalita ku škole ako celku 
a rovnako ku kolegom 

• Kvalita pracovného prostredia je na 
veľmi dobrej úrovni, sociálne zázemie 
pedagógov vo vyššom štandarde 

• Škola sa prezentuje veľmi dobrými 
výsledkami v súťažiach doma aj 
v zahraničí 

• Škola vo svojich aktivitách vo všetkých 
odboroch reprezentuje nielen 
v školských akciách, ale často 
participuje na projektoch mesta 
a mestskej časti 

• Škola organizuje dlhodobo kvalitnú 
komornú súťaž renesancie a baroka 

• Škola je sídlom a spoluorganizátorom 
medzinárodného projektu UMENIE V4, 
ktoré je umeleckou aj pedagogickou 
spoluprácou piatich škôl Cz, Pl, Hu, a 
Sk 

• Škola dosahuje veľmi dobré výsledky pri 
prijímaní žiakov na vyššie odborné 
umelecké školy 

   
PRÍLEŽITOSTI 

 
•   Priebežná modernizácia a dopĺňanie 

materiálno-technického zázemia školy 
v súlade so ŠVP 

•  Nadväzovanie aktívnej spolupráce so 
školami na Slovensku aj v zahraničí 

•  Tvorba projektov a participácia na 
projektoch 

•  Získavanie grantov a sponzorskej 
pomoci 

•  Pravidelná medializácia 
a zviditeľňovanie školy 

 

 
               SLABÉ STRÁNKY 

• Plne obsadené priestory školy 
neumožňujúce prijímať viac žiakov  

• strata elokovaného pracoviska 
• Nedostatok finančných prostriedkov na 

adekvátne ocenenie učiteľov 
a nepedagogických zamestnancov 
formou odmien a osobných príplatkov 

 
 
 
 
 
 
 
     Návrhy opatrení: 
 

• Väčšina riešení začína a končí vo 
financiách –možnosti zvýšeného 
rozpočtu. 

• Elokované pracoviská budeme naďalej 
hľadať v okolí centrálnej budovy tak, 
aby sme viac sprístupnili umelecké 
vzdelávanie aj žiakom nižších 
ročníkov a žiakom zo vzdialenejších 
škôl. 
Je to však aj podmienené zastavením 
bezbrehého schvaľovania rýchlo 
kvaseným súkromným ZUŠ, ktoré 
svojou nekvalitou vzdelávania 
znehodnocujú naše dlhoročné snahy. 

 
 
 
 
    

RIZIKÁ 
 

•    Nepostačujúce finančné ohodnotenie 
pedagógov 

•    Dopad legislatívy štátu na 
financovanie štátnych ZUŠ 

•   Nízka podpora ZUŠ zo strany štátu 
•   Realizácia zákona o elokovaných 

pracoviskách poškodzuje štátne ZUŠ 
proti súkromným, čo sa odráža na 
strate v počte žiakov 
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11. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na ďalšie  štúdium  a výkon  povolania 
 
Žiaci prijatý na stredné umelecké školy  a VŠMU 
 

1. Rebekah Lesan - violončelo -  Cirkevné konzervatórium - mimoriadne štúdium 
2. Anna Lesan – husle -  Cirkevné konzervatórium - mimoriadne štúdium 
3. Jacob Lesan – viola -  Cirkevné konzervatórium - mimoriadne štúdium 
4. Jeniffer Lesan – husle -  Cirkevné konzervatórium - mimoriadne štúdium 
5. Júlia Tomová – spev -  Cirkevné konzervatórium - mimoriadne štúdium 
6. Gustáv Janočko – kompozícia – Štátne konzervatórium – mimoriadne štúdium 
7. Eliška Macháčková – spev – člen zboru SND 
8. Eronika Pažítková – Veselovská – spev  – magisterské štúdium na VŠMU 
 

12. Ďalšie informácie o škole  
 
-  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  
           
V školskom roku 2014/15 sa na ZUŠ Júliusa Kowalského neuskutočnila kontrola Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 
 
- Spolupráca školy 
 
- Spolupráca s rodičmi žiakov 
Hlavnou oporou školy sú finančne aj morálne rodičia, ktorí svoj záujem o školu prejavujú nielen 
návštevou podujatí, „povinnými“ platbami do fondu rodičov, ale predovšetkým dlhoročnou pomocou 
pri mimoriadnych potrebách a to či už finančne, alebo aj inak materiálne. Rovnako vo veľkej miere 
poskytujú našej škole 2% svojich daní, čo nám často umožňuje zvýšiť kvalitu a komfort vzdelávania. 
Vzájomná dôvera je postavená na čistých finančných vzťahoch a prehľade financovania. 
 
- Spolupráca s právnickými osobami 
Priebežne sa nám darí  získavať neveľké granty, ktoré sú väčšinou prísne účelovo viazané. 
 
- Spolupráca s mestskými organizáciami 
Spolupráca so zriaďovateľom školy – magistrátom hl. mesta Bratislavy sa výrazne zlepšila 
v operatívnosti krízových aj nárazových problémov školy, v snahe riešiť dlhodobé problémy 
koncepčne, nie prvoplánovo. Osobitne ďakujeme Komisii pre školstvo, ktoré je v posledných 
rokoch pre nás reálnou oporou. Spoluprácu na kultúrnych a spoločenských projektoch hlavného 
mesta aj mestských častí považujeme za samozrejmosť dobrých vzájomných vzťahov. 
 
- Iná spolupráca 
Dlhodobo spolupracujeme s Konzervatóriom v Bratislave, pre ktoré sme praktickým pracoviskom 
praxe študentov husľových tried, s Cirkevným konzervatóriom, ktorému zabezpečujeme odbornú 
pedagogickú prax študentov klavírneho odboru,  rovnako spolupracujeme aj VŠMU, ktorej študenti 
pedagogiky tanca navštevujú odbornú pedagogickú prax na pracovisku na Šancovej ulici a študenti 
Katedry sláčikových nástrojov navštevujú odbornú pedagogickú prax na Laurinskej ulici. 
Propagáciu školy realizujeme prostredníctvom webovej stránky, fotodokumentácie, výrobou CD 
a DVD našich projektov, spoluprácou s televíziami Markíza, Joj, RTVS, Staromestskými novinami 
apod. 
 
Ďakujem všetkým pedagogickým zamestnancom školy za kvalitný výchovno-vzdelávací proces, za 
kvalitnú a zdravú školskú klímu v školskom roku 2014/15. Ďakujem nepedagogickým 
zamestnancom za príkladné zabezpečovanie prevádzky školy v ekonomických, personálnych ale aj 
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technických potrebách školy. Ďakujem magistrátu hl. mesta Bratislavy, odboru školstva, kultúry a 
športu  za podporu, pomoc, reálnu aj morálnu, Rade školy za aktivitu a mimoriadne veľké ďakujem 
patrí Rade rodičov. 
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta v Bratislave 

za školský rok 2014/2015 
 
Úvod:  

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta oslávila 95. výročie svojho založenia ako Prvej 
hudobnej školy pre Slovensko. Pri tejto príležitosti vznikol projekt „Oslavujeme 95. výročie založenia 
školy“ v rámci ktorého žiaci a pedagógovia nahrali CD pod názvom Mozaika hudby. 6.-7. novembra 
2014 sa uskutočnili sa dva slávnostné galakoncerty v spolupráci s Metropolitným orchestrom 
Bratislava a hosťami zo slovenskej a českej základnej umeleckej školy. Škola usporiadala už 6. ročník 
súťaže Dni Miloša Ruppeldta, ktorá má veľmi dobré ohlasy medzi umeleckými školami a v máji 2015 
s úspechom prebehol 3. ročník festivalu Dni Miloša Ruppeldta s medzinárodnou účasťou, ktorý 
prebieha každé dva roky. 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) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta 
Adresa: Panenská 11, 811 03 Bratislava 
Kontakty: 
tel.: 02/5441 5552 
fax: 02/5441 4661 
www.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 2014/2015: 
Mgr. Anna Dojčanová, (predsedníčka, zástupca rodičov) 
MgA.  Milena Fejérová, podpredsedníčka, (zástupca zriaďovateľa) 
Ing. Jana Belayová, (zástupca rodičov) 
Ing. Marianna Vidová, (zástupca rodičov) 
PhDr. Martina Slezáková, (zástupca rodičov) 
Mgr. Elena Poláková, (zástupca zriaďovateľa) 
MUDr. Halka Ležovičová, (zástupca zriaďovateľa) 
Mgr. Sven Šovčík, (zástupca zriaďovateľa) 



 40  

Mgr. Dana Rychlová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy) 
Daniela Bogaczová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy) 
Soňa Vašinová, (zástupca nepedagogických zamestnancov školy)Na základe uznesenia MZ č. 78/2015 
zo dňa 26. 3. 2015 boli z rady školy odvolaní  Mgr. Elena Poláková a Mgr. Sven Šovčík a delegovaní 
PhDr. Žofia Halmová (zástupca zriaďovateľa) a Mgr. Gábor Grendel (zástupca zriaďovateľa). 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2014/2015: 
Termíny: 11. 9. 2014, 12. 3. 2015, 22. 6. 2015 
Základné témy rokovaní: 
počty prijímaných žiakov, prerokovanie školského vzdelávacieho programu pre 3. ročník druhej časti 
prvého stupňa, správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2013/2014, správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2014, koncepčný zámer rozvoja školy na 
roky 2015 – 2018, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 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 10. 9. 2014, 9. 10. 2014, 27. 10. 2014, 26. 11. 2014, 21. 1. 2015, 22.4. 2015, 20. 5. 2015, 
22. 6. 2015, 24. 6. 2015, 24. 8. 2015. 
Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov, 
členmi sú zástupcovia riaditeľa, vedúci predmetových komisií a vedúci elokovaného pracoviska. 
Zasadnutia umeleckej rady sa uskutočnili v termínoch 10. 9. 2014, 26. 11. 2014, 21. 1. 2015, 22. 4. 
2015. 
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: 10. 9. 2014, 26. 11. 2014, 21. 1. 2015, 22. 4. 
2015 (PK klávesových nástrojov), 8. 9. 2014, 26. 10. 2014, 20.4.2015, 17. 6. 2015 (PK strunových 
nástrojov), 2. 9. 2014, 9. 12. 2014, 22. 4. 2015, 22. 6. 2015 (PK dychových nástrojov), 27. 11. 2014, 
21. 1. 2015, 21. 4 2015, 17. 6. 2015 (PK spevu), 9. 9. 2014, 24. 11. 2014,  19. 1. 2015, 5. 6. 2015 
(PK hudobnej náuky). 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
 

Údaje o po čte nových žiakoch k 15.09.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o po čte nových 
žiakoch k 15.09.2014  
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ZUŠ 

T
an

eč
ný

 

V
ýt

va
rn

ý 

Li
te

rá
rn

o-
dr

am
at

ic
ký

 

H
ud

ob
ný

 

 A
ud

io
vi

zu
ál

ne
j a

   
m

ul
tim

ed
iá

ln
ej

 
tv

or
by

 Počet žiakov 
spolu /stĺpce 2-6/ 

 

In
di

vi
du

ál
na

 
fo

rm
a 

vy
uč

ov
an

ia
 

S
ku

pi
no

vá
 fo

rm
a 

vy
uč

ov
an

ia
 Počet 
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/stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   -  -  -  184  - 184   117  67 184 

 
 

Údaje o po čte žiakov k 30.06.2015  Údaje o po čte žiakov k 
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z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

30.06.2015 
/žiak je len raz 

započítaný/ 
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spolu 
/stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   -  -  -  656  - 656   547  90 637 

 
 

Údaje o po čte absolventoch k 30.06.2015  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o po čte 
absolventoch k 

30.06.2015 absolvent je 
len raz zapo čítaný/ 
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žiakov 
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/stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   -  -  -  61  - 61   61  - 61 

 
 
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 zachytené v protokoloch. 
Súhrnná klasifikácia a hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch sa spravidla uskutočňuje na konci 
prvého a druhého polroka v školskom roku. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch 
na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na 
konci klasifikačného obdobia. Prípadné problémy z jednotlivých predmetových komisií sa riešia na 
klasifikačných poradách v prvom a druhom polroku.  
 
 

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta v Bratislave 
Konferenčná správa  - školský rok 2014/2015 

polrok: druhý   
POČTY Spolu 
prijatí žiaci 595 

rozšírené vyučovanie 4 

počas polroku:   

- pristúpilo 0 
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- vystúpilo 0 

- preradení 0 

Žiaci ku dňu konferencie 595 
chlapcov 229 

dievčat 366 

CELKOVÝ PROSPECH PV P N NK ZH NH 
1 94 8 0 0 735 0 

2 69 10 0 0 472 0 

3 63 12 0 0 411 0 

4 38 13 0 0 346 0 

1.2 33 14 0 0 423 0 

2.2 31 9 0 0 257 0 

3.2 30 9 0 0 291 0 

4.2 0 0 0 0 0 0 

Súčet I. stupeň 358 75 0 0 2934 0 
1 26 3 0 0 126 0 

2 22 1 0 0 95 0 

3 7 1 0 0 28 0 

4 12 1 0 0 36 0 

Súčet II. stupeň 67 6 0 0 284 0 
1 38 4 0 0 139 0 

2 29 1 0 0 94 0 

3 11 1 0 0 57 0 

4 5 0 0 0 17 0 

Súčet ŠPD 83 6 0 0 306 0 
Celkom 508 87 0 0 3524 0 

 
 

Prípravné štúdium spolu dievčat chlapcov 

Počet žiakov prípravného štúdia "A" 1.r 18 10 8 

Počet žiakov prípravného štúdia "A" 2.r 18 12 6 

Počet žiakov prípravného štúdia "B"  25 16 9 

Prípravné štúdium - spolu 61     

Žiakov spolu 656 

Vysvetlivky PV prospel s vyznamenaním   

P prospel   

N neprospel   

NK neklasifikovaný   

ZH zameškané hodiny   
 NH neospravedlnené hodiny   

 
Dátum klasifikačnej konferencie: 22.6.2015 
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c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2014/2015 
V školskom roku 2014/2015 neboli založené ani zrušené žiadne študijné odbory. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2014 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet 
  51 43,98 6 6,43 

 
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2014: 
V školskom roku 2014/2015 mala škola vyhovujúci, dostatočný stav pedagogických zamestnancov. 
V porovnaní s minulým školským rokom 2013/2014 bol stav pedagogických zamestnancov k 15. 9. 
2014 vyšší o 2 osoby, z dôvodu dlhodobej PN 2 pedagogických zamestnancov (zastupovanie). 
V priebehu mesiaca novembra 2014 ich počet klesol na pôvodný z dôvodu nástupu jedného 
pedagogického zamestnanca na MD a druhého z dôvodu ukončenia PN (ukončenie zastupovania). 
 
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 
 

ZUŠ Uvádzanie do praxe Priebežné 
Špecializačné- 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich pedagog. 

zamest. 
  začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 

 3 3 2 2 0 0 1 1 0 0 
 

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: 
26. 2. 2015 Majstrovský interpretačný kurz klavírnej hry, Komárno, účastníci: Mgr. Viktória 
Kobelová, 
11. 4. 2015 Seminár prof. I. Klánského: Technika klavírnej hry ako prostriedok umeleckého 
vyjadrenia, Dobřichovice (ČR), účastníci: Mgr. Dana Rychlová, 
6. 5. 2015 Seminár a workshop jazzovej a populárnej hudby, ZUŠ Hálkova Bratislava, účastník: Mgr. 
art. Veronika Kissová, 
24. - 26. 8. 2015 Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA, účastníci: Mgr. art. Mária Blesáková, 
Mgr. Magdaléna Šperkerová, Mgr. Anna Borošová, Olívia Cvečková, Mgr. art. Monika Nagyová, 
Mgr. art. Veronika Kissová, Klára Bokesová, Mgr. art. Eduard Lenner, Mgr. art. Juliana Tišťanová. 
Oddelenie dychových nástrojov: 
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22. 11. 2015 Odborný seminár a majstrovský kurz v hre na priečnej flaute organizovaný občianskym 
združením Flautiáda – aktívny účastník Zuzana Pastírová, pedagóg Mgr. art. Eva Uličná.  
Oddelenie strunových nástrojov: 
15. 10. 2015 Majstrovské kurzy J. Gringoltsa, Bratislava,  účastníci: Daniela Bogaczová, Mgr. Darina 
Maršovská, aktívny účastník: Ferdinand Slezák– pedagóg: Daniela Bogaczová, 
21. 10. 2015 Husľový seminár Courrstrings, Konzervatórium Bratislava, účastník: Daniela 
Bogaczová, 
16. 2. 2015 Interpretačný seminár s Mgr. art. Vladimírom Harvanom, ZUŠ J. Albrechta, Bratislava, 
účastníci: Daniela Bogaczová, Mgr. Darina Maršovská, aktívny účastník: Ferdinand Slezák, Sofia 
Danišová – pedagóg: Daniela Bogaczová. 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 
V školskom roku 2014/2015 bola ocenená primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy za dlhoročné 
zásluhy: Magdaléna Burešová 
Ocenenie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy pre pedagóga za mimoriadne výsledky  
na súťažiach: Mgr. art. Mária Blesáková (ocenený žiak Samuel Lambert) 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
Pedagógovia školy sú pozývaní ako členovia porôt i ako prednášajúci na semináre a workshopy. 
13. 11. 2014 Mgr. art. Peter Pažický – lektor workshopu, účastníci z troch regiónov 
12. 5. 2015 Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD, - člen poroty Slávik Slovenska – okresné kolo, Bratislava, 
14. 5.  2015 Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD, - člen poroty na speváckej súťaži Nitrianska lutna v Nitre. 
 
IV. Aktivity školy: 
 
ZUŠ v školskom roku 2014/2015 pripravila 16 verejných koncertov, 43 interných koncertov 
vrátane triednych prehrávok 
 
Verejné koncerty školy: 
„Oslavujeme 95. výročie“:  
6. 11. 2014 Koncert žiakov školy v spolupráci s Metropolitným orchestrom Bratislava, Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, 17.00 h. 

7. 11. 2014 „Oslavujeme 95. výročie“ Slávnostný galakoncert s hosťami: ZUŠ Žerotín Olomouc 
a ZUŠ J. Rosinského Nitra 
Zimný festival hudby: 
5. 12. 2014 Tešíme sa na Vianoce☺, vianočný koncert najmenších žiakov školy, 17.00 h., Koncertná 
sieň O. Trebitschovej 
13. 12. 2014 Čas radosti, veselosti, Adventný koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ,  
16.30 h. 
17. 12. 2014  Biele Vianoce na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, 17.00 h. 
13. 2 .2015 Valentínsky koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
25. 3. 2015  Jarný koncert, Mirbachov palác, 17.00 h. 
22. 4. 2015 Koncert novej chuti,  koncert hudby 20. a 21. storočia, Koncertná sieň O. Trebitschovej 
ZUŠ, 17.00 h. 
5. 5. 2015  Z lásky a vďaky (koncert venovaný ku Dňu matiek), Klarisky, 17.00 h. 
Festival Dni Miloša Ruppeldta: 
23. - 24. 5. 2015 
23. 5. Slávnostný koncert víťazov 5. a 6. ročníka súťaže Dni Miloša Ruppeldta, Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, 17.00 h.  
24. 5. Umenie nás spája – Koncert komorných orchestrov a komorných zoskupení  
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Komorný orchester zo Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Bratislava – Slovenská 
republika, Fagotový komorný súbor, Klarinetové kvarteto a Komorný súbor zobcových fláut zo 
Základnej umeleckej školy Žerotín z Olomouca – Česká republika,  
a Akordeónový orchester z hudobných škôl Brežice a Sevnica – Slovinsko, Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, 16.00 h.  
3. 6. 2015 Absolventský koncert, Koncertná sieň Zichyho palác, 17.00 h. 
10. 6. 2015 Môj prvý verejný koncert (oficiálne uvedenie najmenších do koncertného života),   
Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h. 
19. 6. 2015  Noc hudby v ZUŠ, odzneli dva koncerty: 
Spolu nám to ide ľahšie... Rodinný koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej, 19.00 h. 
Žijeme hudbou.. Koncert pedagógov, Koncertná sieň O. Trebitschovej, 21.00 h. 
24. 6. 2015  Záverečný koncert školy, Koncertná sieň Pálffyho paláca, 17.00 h. 
 
Projekty školy: 
Oslavujeme 95. výročie založenia školy. Dve koncertné podujatia. 
Dátum a miesto realizácie:  
Termín: 6. 11. 2014, 17.00 h. Koncert žiakov s Metropolitným orchestrom Bratislava 
 7. 11. 2014, 17. 00 h. Slávnostný galakoncert „Oslavujeme 95. výročie“ 
 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
Pod názvom Mozaika hudby nahrali žiaci a pedagógovia CD venované 95. výročiu založenia školy. 
Účinkovali žiaci z triedy Daniely Bogaczovej (husle), Mgr. art. Evy Uličnej (priečna flauta), Mgr. 
Martiny Zaťkovej (spev), Mgr. art. Márie Blesákovej (klavír), prof. Alexandra Stepanova, CSc, Mgr. 
Jurija Blinova, Bratislavský detský zbor a komorný orchester ZUŠ, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, 
PhD. 
Charakteristika projektu: 
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta v r. 2014 oslávila 95. výročie založenia Prvej hudobnej 
školy pre Slovensko. Po celý tento rok škola pripravila množstvo zaujímavých sprievodných akcií, 
ktoré vyvrcholia na jeseň dvoma koncertnými podujatiami.  
6. novembra 2014 koncertné podujatie patrilo tým najtalentovanejším žiakov súčasnej Základnej 
umeleckej školy, ktoré sa bude konalo v spolupráci s Metropolitným orchestrom Bratislava.  
7. novembra 2014 na Slávnostnom galakoncerte sa predstavili spolu s našimi žiakmi aj hostia zo 
základných umeleckých škôl z Nitry a z Olomouca, Česká republika.  
Obe koncertné podujatia sa stretli s vysoko pozitívnym ohlasom na interpretačnú úroveň žiakov 
a hostí podujatia, na celkovú organizáciu výročia, čo sa prejavilo vo veľkej návštevnosti oboch 
koncertov. 
 Vyvrcholenie osláv 95. výročia založenia školy možno pokladať za prehlbovanie a spoločensko-
kultúrnym zbližovanie medzi umeleckým školami na Slovensku a zahraničím.  
 
Súťaž: 
6. ročník súťaže základných umeleckých škôl „ Dni Miloša Ruppeldta“ 
Termín konania súťaže: 2. a  3. december 2014 
2 . december 2014 –  Sólová hra na dychových nástrojoch 
3 . december 2014 – Sólový klasický spev 
Charakteristika projektu: 
6. ročník súťaže Dni Miloša Ruppeldta je určená žiakom základných umeleckých škôl vo veku od 8 
rokov do 25 rokov. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl umeleckého 
zamerania. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Je jednokolová.  
Je priamym pokračovaním edukačnej a umeleckej práce v škole s cieľom vyhľadávať a zviditeľniť 
talentovaných žiakov základných umeleckých škôl. Rozvíjať a  motivovať umelecké aktivity mladej 
generácie na základe individuálnej a systematickej práce s talentovanými žiakmi. 
 
Festival Dni Miloša Ruppeldta: 
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Tretí ročník prehliadky mladých interpretov základných umeleckých škôl s medzinárodnou účasťou 
Termín: 23.-24. máj 2015 
Miesto: 23. máj: Koncert mimoriadne ocenených, víťazov kategórií a laureátov 5. a 6. ročníka súťaže 
Dni Miloša Ruppeldta, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 17.00 h. 
 24. máj: Umenie nás spája – koncert komorných orchestrov a komorných zoskupení  

s netradičným repertoárom. Účinkovali: Komorný orchester zo Základnej umeleckej školy Miloša 
Ruppeldta, Bratislava – Slovenská republika, Fagotový komorný súbor, Klarinetové kvarteto 
a Komorný súbor zobcových fláut zo Základnej umeleckej školy Žerotín z Olomouca – Česká 
republika a Akordeónový orchester z hudobných škôl Brežice a Sevnica – Slovinsko. Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, 16.00 h. 
Charakteristika projektu: 
Festival Dni Miloša Ruppeldta je prehliadkou mladých interpretov zo základných umeleckých škôl s 
medzinárodnou účasťou. Pozvanie prijali školy z Českej republiky a zo Slovinska z mesta Brežice a 
Sevnica. Festival je cyklom dvoch koncertných podujatí zároveň i prezentáciou práce interpretačného 
umenia žiakov základných umeleckých škôl. Pre samotných účastníkov festivalu je pozitívnou 
motiváciou pre ich ďalšiu odbornú vzdelanosť vo svojom odbore. Taktiež je i prehlbovaním a 
spoločensko-kultúrnym zbližovaním medzi umeleckým školami na Slovensku a zahraničím. 
 
Semináre: 
20.11. 2014 Seminár a workshop Mgr. art. Petra Pažického, ArtD. Téma: Ako cvičiť. 
19.2. 2015 Husľový seminár Mgr. art. Ľubici Habart, téma: Interpretácia hudby baroka 
21.4. 2015  Klavírny seminár doc. Ivana Gajana Téma: Problematika interpretácie klasicizmu 
 
Otvorené hodiny: 
1. – 2. 6. 2015 MDD so ZUŠkou 
17. 6. Deň otvorených dverí:  
17. 6. Mgr. Miroslava Paulová – otvorená hodina žiakov prípravného štúdia pod názvom „Malí 
muzikanti“ 
17. 6. Workshop zborového spevu – Mgr. art. Roberta Tišťana, PhD. 
 
Družobné koncerty v Českej republike: 
Koncert Bratislavského detského zboru  - 6. - 7. máj 2015 – Třinec 
Družba so Štývarovým detským zborom z Třinca  je výsledkom spolupráce so ZUŠ M. Ruppeldta, 
keď prijal pozvanie Štývarův detský spevácky zbor na spoluúčinkovanie na koncert Večer zborového 
spevu, ktorý sa uskutočnil 6. júna 2014 v Koncertnej sieni Oľgy Trebitschovej v spolupráci s 
Bratislavským detským zborom,  
6.-7. mája 2015 účinkoval Bratislavský detský zbor na zborovom festivale „Celý Třinec zpíva“, 
28. máj 2015 Koncert najúspešnejších žiakov, Umelecké centrum UP Olomouc 
Družobný koncert česko-slovenskej spolupráce medzi ZUŠ Žerotín z Olomouca a ZUŠ Miloša 
Ruppeldta je recipročným podujatím, ktoré vzniklo pri oslavách 95. výročia založenia školy,  
V dňoch 27.-29. mája 2015 prijala pozvanie ZUŠ M. Ruppeldta na prvý koncert v rámci projektu 
česko-slovenskej spolupráce do mesta Olomouc, kde všetkých účastníkov koncertu osobne prijal na 
Magistráte mesta Olomouc p. primátor doc. Mgr. A. Staněk, Ph.D., 
Na slávnostnom galakoncerte úspešných žiakov ZUŠ Žerotín  a ZUŠ M. Ruppeldta 28. mája 2015 
reprezentovalo školu a mesto Bratislava 7 žiakov, ktorí úspešne reprezentujú školu  
na súťažiach. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:  
V školskom roku 2014/2015 úspešne reprezentovali ZUŠ na regionálnych, celoslovenských 
a súťažiach s medzinárodnou účasťou oddelenie klávesových nástrojov, spevu, strunových nástrojov 
a dychových nástrojov. Stúpajúci charakter má vyučovanie komornej hry. Z uvedeného vyplýva 
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vysoká úroveň edukácie a prípravy žiakov na súťaže v jednotlivých študijných predmetov hudobného 
odboru ZUŠ. 
 
Súťaže: 
6. – 8. 11. 2014 XI. ročník speváckej súťaže Olomouc 2014, ČR 
Benjamin Stevin Davidson – čestné uznanie, pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD. 

14. – 15. 11. 2014 Musica Camerata – súťaž v komornej hre 
Michal Korenko, Luca Nádor – duo zobcová flauta – strieborné pásmo, pedagóg: Anna Cibulková. 
2. – 3. 12. 2014 Dni Miloša Ruppeldta, Bratislava: 
Sólová hra na dychových nástrojoch: 
Tomáš Olejár – zobcová flauta, I. kategória: čestné uznanie, Petra Ďuríková – priečna flauta, II. 
kategória: čestné uznanie, pedagóg: Mgr. art. Eva Uličná, 

Laura Repášová – zobcová flauta, III. kategória: čestné uznanie, pedagóg: Michaela Nováková, 
Margaréta Šefčíková – zobcová flauta, I. kategória: čestné uznanie, Adriana Martvoňová – zobcová 
flauta, IV. kategória: 3. miesto,  pedagóg: Mgr. Jurij Blinov, 
Lenka Bokorová – klarinet, I. kategória: čestné uznanie, Sergio Kováč – saxofón, I. kategória: čestné 
uznanie, pedagóg: prof. Alexander Stepanov, CsC. 
Sólový klasický spev: 
Luca Balogh – čestné uznanie, Lukáš Mayer – čestné uznanie, pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD., 
Matúš Mayer – 3. miesto,  pedagóg: PhDr. Klára Schlosserová, 
Dorota Anna Dojčanová – 3. miesto, pedagóg: Mgr. Martina Zaťková. 
20. 3. 2015 7. ročník krajskej súťaže v komornej hre renesancie a baroka,  
ZUŠ J. Kowalského: 
Rea Magová, Klára Magová – duo zobcová flauta, 2. miesto, pedagóg: Mgr. art. Eva Uličná, 
Sára Gelle – zobcová flauta, Margita Mustafiová – violončelo, Jakub Boroš - klavír- trio, bronzové 
pásmo, pedagóg: Anna Cibulková, Magdaléna Burešová, Mária Fecková. 
10. 4. 2015 Husľová súťaž Rudolfa Országa, Kremnica 
Sofia Danišová – čestné uznanie, Martin Pílek – čestné uznanie, Ferdinad Slezák – zlaté pásmo, 
pedagóg: Daniela Bogaczová. 
17. 4. 2015 15. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“: 
Sólová hra na husliach: 
Ferdinand Slezák  – zlaté pásmo, Sofia Danišová - zlaté pásmo, Martin Pílek – bronzové pásmo 
pedagóg: Daniela Bogaczová, 

Richard Henček – bronzové pásmo, pedagóg: Mgr. art. Ľudmila Zápotočná. 
Komorné zoskupenia: 
Alžbeta Baloghová – husle , Elena Lago – violončelo,  Viola Vaneková – klavír - trio, bronzové 
pásmo, pedagóg: Andrea Pietrová, Magdaléna Burešová, Mária Fecková, 
Ferdinand Slezák – husle, Sofia Danišová – husle, Pavol Turza – klavír - trio, zlaté pásmo, Cena za 
interpretáciu D. Šostakoviča, pedagóg: Daniela Bogaczová, Mgr. Dana Rychlová. 
20. 4. 2015 15. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“: 
Sólová hra na klavíri: 

Samuel Lambert – zlaté pásmo, víťaz kategórie, pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková, 
Vill ő Balogh – bronzové pásmo, pedagóg: Mária Samarjayová. 
14. 5. 2015 Súťaž Nitrianska lutna, ZUŠ J. Rosinského Nitra: 
Spev: 
Dorota Anna Dojčanová – 1. miesto, pedagóg: Martina Zaťková, cena za klavírny sprievod: Mgr. art. 
Mária Blesáková. 
19. 5. 2015 Klavírna Orava, Dolný Kubín 
Sóla hra na klavíri: 
Samuel Lambert – 2. miesto, pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková. 
Štvorručná hra:  
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Samuel Lambert, Pavlína Slivková – 1. miesto, pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková. 
 
Koncerty a podujatia, do ktorých sa škola zapojila: 

23. 11. 2014 Noc nádejí, STV Bratislava – účinkoval žiak z husľovej triedy Daniely Bogaczovej, 
10. 12. 2013 Koncert pre Cikkerovu sopoločnosť spojené s prednesom básní M. Rúfusa, program 
pripravili žiaci z tried Daniely Bogaczovej(husle), Michaely Novákovej (zobcová flauta), Mgr. art. 
Márii Blesákovej (klavír), 
11. 12. 2014 Vianočný koncert s Luciou Bílou, Slovenská filharmónia, Bratislavský detský zbor, Mgr. 
art. Robert Tišťan, PhD., 
15. 12. 2015 Bazár chalaňov, Stará tržnica, Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. Robert 
Tišťan, PhD., 
16. 12. 2015 Dvorana slávy slovenskej medicíny, sídlo Slovenskej lekárskej komory – program 
pripravili žiaci z husľovej triedy Daniely Bogaczovej, dychovej triedy Michaely Novákovej a Mgr. art. 
Evy Uličnej,  
4. 1. 2015 Novoročný koncert, Liptovský Mikuláš, žiak z husľovej triedy Daniely Bogaczovej, 
28. 1. 2015 Nahrávanie STV do relácie Fidlibum – žiačka z violončelovej triedy Magdalény 
Burešovej, 
16. 3. 2015 Odovzdávanie cien na Maďarskom konzuláte, program pripravili žiaci z klavírnej triedy 
Mária Samarjayovej a z dychovej triedy Anny Cibulkovej, 
26. 3. 2015 Odovzdávanie ocenení ku Dňu učiteľov, org. Staré Mesto, Zichyho palác, program 
pripravili žiaci z dychovej triedy Mgr. Jurija Blinova a Bratislavský detský zbor, dirigent: Mgr. art. 
Robert Tišťan, PhD., 
30. 3. 2015 Koncert v rámci Nitrianskej hudobnej jari, ZUŠ J. Rosinského, zúčastnili sa žiaci z triedy 
Mgr. Ruženy Návojovej (klavír), Mgr. Dariny Maršovskej, Daniely Bogaczovej (husle), Bratislavský 
detský zbor a komorný orchester ZUŠ, dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., 
14. 4. 2015 Festival klavírnej tvorby „Klavírny maratón“, Cirkevné konzervatórium – žiaci z triedy 
Mgr. Ruženy Návojovej, Mgr. Dany Rychlovej, 
23. 4. 2015 Mladé talenty – sólový recitál v Slovenskom rozhlase – Ferdinad Slezák – husle, ako 
hostia: Sofia Danišová (husle) z triedy Daniely Bogaczovej a Pavol Turza (klavír) z triedy Mgr. Dany 
Rychlovej, 
28. 4. 2015 Odovzdávanie cien nadácie Orange spoluúčinkoval Bratislavský detský zbor so Simonou 
Martausovou a Danom Bártom, dirigent zboru: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., 
1. 5. 2015 Kapitulské dvory, program pripravili žiaci z triedy Andrey Pietrovej (husle), saxofónové 
trio z triedy prof. Alexandra Stepanova, CsC., 
6. 5. 2015 Prehliadka populárnej hudby pre klavír, ZUŠ Hálkova, žiačka z klavírnej triedy Mgr. art. 
Veroniky Kissovej, 
13. 5. 2015 Bratislava spievaj (Prehliadka detských zborov mesta Bratislavy), organizátor Únia 
detských speváckych zborov Slovenska, VŠMU, Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy, 
Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., 
30. 5. 2015 Klavírne talenty vo Dvorane, VŠMU, žiaci z triedy Mgr. art. Zuzany Zamborskej, ArtD., 
Mgr. art. Márie Blesákovej, 
31. 5. 2015 Deň detí na hradbách, program pripravilo saxofónové kvarteto z triedy prof. Alexandra 
Stepanova, CSc.,  
4. 6. 2015 Odovzdávanie cien stavba, architektúra a fasáda roka s Máriou Čírou, spoluúčinkoval 
Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., 
21. 6. 2015 Kultúrne leto na hradbách, program pripravilo saxofónové kvarteto z triedy prof. 
Alexandra Stepanova, CSc., 
19. 6. 2015 Noc hudby – spolupráca s Hudobným centrom – podujatie pod názvom Zážitok na každom 
roku – dva koncerty: 
„Spolu nám to ide ľahšie“ koncetr žiakov školy so svojimi rodinnými príslušníkmi, 

„Žijeme hudbou“ – koncert pedagógov, účinkovali: Mgr. art. Veronika Kissová, Bc. Hana 
Mišťúriková, Bc. Denisa Stašková, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., Mgr. art. Mária Blesáková, 
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Andrea Pietrová, Mgr. art. Michal Slezák, Mgr. Martina Zaťková, Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.,  
Denisa Šlepkovská, Mgr. art. Monika Nagyová, Mgr. art. Eduard Lenner, 
30. 6. 2015 The Chart show – natáčanie v TV Markíza, spoluúčinkoval Bratislavský detský zbor, 
dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD. 
 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 
školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Ars Bratislavensis 
Predkladateľ: 
Rada rodičov ZUŠ M. 
Ruppeldta 
 
 

Oslavujeme 95. výročie 
založenia školy 

Základná umelecká škola Miloša 
Ruppeldta v r. 2014 oslávila 95. 
výročie založenia Prvej hudobnej 
školy pre Slovensko. Po celý tento 
rok škola pripravila množstvo 
zaujímavých sprievodných akcií, 
ktoré vyvrcholili na jeseň dvoma 
koncertnými podujatiami. 
Cieľová skupina: 
Žiaci a pedagógovia umeleckých 
škôl, pozvaní hostia, odborná a 
laická verejnosť 

6. – 7. 11. 
2014 

Ars Bratislavensis 
Predkladateľ: 
Rada rodičov ZUŠ M. 
Ruppeldta 
 

6. ročník súťaže žiakov  
základných umeleckých 
škôl Dni Miloša 
Ruppeldta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. - 3. 12. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ars Bratislavensis 
Predkladateľ: 
Rada rodičov ZUŠ M. 
Ruppeldta 
 

Tretí ročník prehliadky 
mladých intepretov 
základných umeleckých 
škôl festival Dni Miloša 
Ruppeldta 

Hlavnou myšlienkou vzniku 
festivalu je prezentácia 
najkvalitnejšieho interpretačného 
umenia žiakov slovenských 
i zahraničných  základných 
umeleckých škôl ako i poukázanie 
na kultúrno-spoločenský prínos 
umeleckých škôl. Festival je 
cyklom dvoch koncertných 
podujatí. Koná sa každé dva roky. 
Cieľová skupina: 
Účastníci festivalu (žiaci 

23. – 24. 5. 
2015 
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základných umeleckých škôl), 
pedagógovia umeleckých škôl, 
odborná a laická verejnosť 

Grantový program  
na podporu 
voľnočasových aktivít 
Predkladateľ: 
Rada rodičov ZUŠ M. 
Ruppeldta 
 
 

Družobné koncerty 
v Českej republike  
(Třinec, Olomouc) 

Družobné koncerty česko-
slovenskej spolupráce so ZUŠ 
Žerotín z Olomouca a Štývarovým 
detským speváckym zbor z Třinca 
so ZUŠ Miloša Ruppeldta 
Bratislava sú recipročnými 
podujatiami, ktoré vznikli pri 
oslavách 95. výročia založenia 
školy. Pre žiakov a pedagógov 
ZUŠ je to pozitívna motivácia pre 
ich ďalšiu odbornú vzdelanosť vo 
svojom odbore, možná vzájomná 
komparácia účastníkov koncertov 
s domácimi interpretmi  a   v 
neposlednom rade prehlbovanie a 
spoločensko-kultúrne zbližovanie 
medzi Slovenskom – Bratislavou 
a Českou republikou – Třinec, 
Olomouc. 

6. – 7. 5. 2015 
Třinec 
 
27. – 29. 5. 
2015 Olomouc 

 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
V sledovanom školskom roku 2014/2015 Štátna školská inšpekcia v ZUŠ uskutočnila následnú 
inšpekciu dňa 28. 10. 2014, ktorá sa vzťahovala na tematickú inšpekciu  s č. poverenia 1011/2013-
2014 vykonanej v dňoch 16. a 19. 9. 2013. Predmetom školskej inšpekcie bol zistiť stav a úroveň 
organizačného a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej 
škole. Na jej základe boli škole uložené príslušné opatrenia. 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského kontrolóra 
hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
 
V sledovanom školskom roku 2014/2015  nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola. 
 
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, 
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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. 
Vzhľadom na nutnosť dodržiavania prevádzkovej hygieny budovy ZUŠ je potrebné pravidelne 
obnovovať maľovky. V posledných rokoch bola financovaná obnova maľoviek Radou rodičov ZUŠ 
M. Ruppeldta, ktorá je poberateľom 2% daní a sponzorsky, v školskom roku 2014/2015 z rozpočtu 
školy. 
 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2014 
 
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 665 428,00 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 80 760,00 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : - 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): - 
5. Iné finančné prostriedky: sponzorské 2 600,00 € 
 
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2014/2015 
a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
Stanovené ciele: 
V školskom roku 2014/2015 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 2014/2015 stanovila pripraviť odborné semináre. 
Pripraviť podujatia na významné výročie založenia školy (95. výročie). 
V mesiaci december  naplánovala uskutočniť 6. ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni 
Miloša Ruppeldta v odboroch: sólová hra na dychových nástrojoch a sólový klasický spev. 
V mesiaci máj zorganizovať tretí ročník festivalu Dni Miloša Ruppeldta. 
Rozvíjať družobnú spoluprácu. 
Na základe uvedeného v sledovanom školskom roku si škola splnila zámer na 100% a to: 
- 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 jeden husľový workshop. (pozri odsek IV Aktivity školy- údaje 
o aktivitách, ktoré škola organizovala), 
- uskutočnenie projektu Oslavujeme 95. výročie školy (2 galakoncerty s hosťami) s nahrávaním CD 
Mozaika hudby (viď odsek IV Aktivity školy, projekty školy) 
- VI. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta, 
- Tretí ročník prehliadky mladých interpretov zo základných umeleckých škôl s medzinárodnou 
účasťou festival Dni Miloša Ruppeldta (2 koncerty v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca) 
- dva družobné koncerty v Českej republike, rozvoj spolupráce z hudobnou školou Brežice so 
Slovinska (viď odsek IV Aktivity školy, projekty školy) 
 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014, a oblasti, 
v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení v školskom roku 2014/2015 
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SILNÉ STRÁNKY 
• historická tradícia prvej hudobnej školy 

pre Slovensko, škola zastupuje významné 
kultúrno-spoločenské  postavenie,  

• 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 kultúrno-spoločenskými 
subjektmi, realizácia projektov, 

• ZUŠ ponúka príjemné prostredie pre 
žiakov, pedagógov, ktorí sú motivovaní 
dosahovať, čo najlepšie výsledky, na 
škole vládne podporujúca a podnetná 
klíma, klíma dôvery a otvorenej 
komunikácie, pestrá ponuka umeleckých 
aktivít,  

• výrazná podpora rady rodičov, rady školy 
 

SLABÉ STRÁNKY 
• zlý technický stav budovy, (historická 

budova, nutná rekonštrukcia) 
• obmedzené možnosti zlepšovania 

technického stavu budovy – nezverená do 
správy ZUŠ,  

• nedostatočná kapacita tried - priestory, 
ktoré momentálne ZUŠ využíva 
(výchovno–vzdelávacia činnosť prebieha aj 
v dopoludňajších hodinách), sú maximálne 
vyťažené, až nedostatočné, 

• nedostatočné finančné ohodnotenie práce 
učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne 
výsledky  
na medzinárodných, celoslovenských 
súťažiach, na verejných prezentáciách 
školy z dôvodu obmedzeného rozpočtu 
školy. 
 

PRÍLEŽITOSTI 
• posilniť reklamu školy, 
• družobné vzťahy s novými školami, 
• 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: 3 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v  zahraničí: 1 
Petra Ďuríková – priečna flauta (pedagóg: mgr. art. Eva Uličná) – Konzervatórium Bratislava 
Monika Brejková – bicie nástroje (pedagóg: Juraj Lehuta) – Cirkevné konzervatórium Bratislava 
Lucia Šaušová – spev (pedagóg: Martina Zaťková) – Konzervatórium Bratislava 
Adrián Čermák – kompozícia – štúdium v Londýne (pedagóg: Mgr. Ružena Návojová) 
 
XI.  Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V sledovanom školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 
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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. 
13. 9 .2014  Dobrý trh na Panenskej v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto organizuje občianske 
združenie PUNKT, 
22. 12. 2014 Program na vianočné trhy (Dobrý trh), v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto, 
Stará tržnica, saxofónové kvarteto z triedy prof. Alexandra Stepanova, CsC. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
24. 11. 2014 Otvorenie vianočných trhov, organizátor Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Hlavné 
námestie, Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., 
2. 12, 2014 Vernisáž výstavy ZUŠ v Primaciálnom paláci, organizátor Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy – program žiaci z triedy Petra Buocika  a Mgr. Dariny Maršovskej, 
26. 4. 2015 Bratislava pre všetkých – podujatie organizované Magistrátom Hlavného mesta SR 
Bratislavy: 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca: účinkovali žiaci z triedy Mgr. art. Márie Blesákovej, Bc. Hany 
Mišťuríkovej, Márie Samarjayovej, Mgr. art. Zuzany Zamborskej, ArtD. (klavír), Daniely 
Bogaczovej, Mgr. Dariny Maršovskej, Andrey Pietrovej (husle), Mgr. art. Evy Uličnej, Michaely 
Novákovej, prof. Alexandra Stepanova, CSc., Mgr. Jurija Blinova (dychové nástroje), Mgr. art. Jána 
Vaculíka, ArtD., PhDr. Kláry Schlosserovej (spev), komorný orchester ZUŠ, dirigent: Mgr. art. Robert 
Tišťan, PhD., korepetícia: Mgr. art. Monika Nagyová, Mgr. art. Eduard Lenner, 

Program na pódium Hlavné námestie, nádvorie Primaciálneho paláca: Bratislavský detský zbor, 
dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, 
8. 6. 2015 Oceňovanie žiakov CVČ, org. CVČ Štefánikova ul., program pripravili žiaci z klavírnej 
triedy Mgr. art. Márie Blesákovej. 
 
2.4. Iná spolupráca  
Spolupráca s VŠMU: 
– zabezpečenie vyučovacej praxe klavírnej hry pre študentov, pedagógovia: Mária Samarjayová, Mgr. 
art. Mária Blesáková, 
Spolupráca s Konzervatóriom v Bratislave: 

– zabezpečenie vyučovacej praxe hry na klavíri pre študentov, pedagóg: Mgr. art. Zuzana Zamborská, 
ArtD., 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy, 

Radlinského 53, Bratislava 
 

Úvod: 
V školskom roku 2014/2015 naša škola zorganizovala okrem iného dve pre školu významné podujatia. 

1) Škola vypracovala a zrealizovala projekt vzájomnej prezentácie výtvarných odborov 
bratislavských ZUŠ. Nadviazala tak na tradíciu z nedávnej minulosti „Festivalov ZUŠ“.  

Svoj nový projekt nazvala  „Malý salón bratislavských mestských ZUŠ“. Cieľom tohto projektu 
nebolo súťaženie a pretekanie medzi školami, ale prezentácia a výtvarný dialóg medzi výtvarno-
pedagogickými postupmi jednotlivých škôl a ich výtvarných pedagógov. Výtvarné práce žiakov 11 
škôl boli prezentované v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave od 6. do 19. decembra  2014. 
Naša škola sa podielala na celej organizácii tohto podujatia od zabezpečenia priestoru, propagácie cez 
zapožičanie výstavných rámov, inštaláciu, dozor, a zabezpečenie hudobného programu pri otvorení 
výstavy. Hlavným vyvrcholením celého snaženia bola samotná vernisáž výstavy, ktorú spolu s pani 
riaditeľkou ZUŠ Radlinského otvoril vtedy úradujúci pán primátor RNDr Milan Ftáčnik CSc. Okrem 
výtvarných odborov všetkých bratislavských mestských ZUŠ podporil tento projekt aj hudobný odbor 
ZUŠ  Miloša Ruppeldta  Panenská 11 svojím vystúpením na vernisáži výstavy. Bolo pre nás cťou, že 
táto výstava zaznamenala vysokú návštevnosť nielen bratislavskej verejnosti, ale i zahraničných 
turistov a boli na ňu kladné ohlasy. 

2) Druhým významným projektom školy bolo zorganizovanie „Dňa otvorených dverí“ v novo 
zrekonštruovaných priestoroch školy na Radlinského ulici. Škola tu naplno prezentovala svoju 
činnosť a jej výsledky. Návštevníci si mohli prezrieť všetky priestory, ktorými škola 
disponuje. Mohli si vyskúšať niektoré výtvarné disciplíny kresliť, maľovať, modelovať na 
hodinách spolu s našimi žiakmi. Oboznámili sa s tvorbou animovaného filmu. Na záver sme 
sa všetci stretli na slnkom prežiarenom dvore, kde sa deti zapojili do spoločného výtvarného 
projektu a rodičia strávili popoludnie príjemným posedením v zeleni záhrady. 

Myslíme si, že sme tieto dve významné akcie zvládli na jedničku, čoho dôkazom sú ohlasy verejnosti. 

 
 
 
I. Základné informácie o škole/ŠZ 
 
a)Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: 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: 2012-2017      
 
c)Údaje o rade školy  



 55  

Členovia RŠ : PhDr. Eva  Smolíková za radu rodičov pri ZUŠ – predsedkyňa RŠ 
Mgr. Art. Mário Domček za pedagogických pracovníkov - člen RŠ  
Ing. Erika Kováczová - členka RŠ 
MUDr. Peter Osuský CSc. za zriaďovateľa- člen RŠ  
Elena Gubičová za nepedagogických zamestnancov - tajomník RŠ  (do 30.4.2014 
Katarína Škripeková za nepedagogických zamestnancov - tajomník RŠ (máj.2014 do 

30.6.2015) 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2014/2015: 
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/ŠZ 
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. 2014 a  k 30. 6. 2015  
 
a) Údaje o počte žiakov v ZUŠ 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2014 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
        z toho deti MŠ  
Výtvarný odbor 185 žiakov 
Prípravné štúdium 10 žiakov 
I.stupeň 112 žiakov 
II.stupeň   47 žiakov 
ŠPD 16 žiakov 
absolventi k 30.6.2015 12 žiaci 
Spolu stav k 30. 06. 2015 176 žiakov 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2014 88 žiakov 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
V školskom roku 2014/2015 ukončilo štúdium s vyznamenaním 173 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 1 študentka. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2014: 
Na škole pracovali 4 pedagogickí pracovníci. z toho jeden na nižšiu vyučovaciu povinnosť a dvaja na 
vyššiu vyučovaciu povinnosť.  
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.09.2014 
Na škole pracovali 3 nepedagogickí pracovníci. Z toho  jeden na viac kumulovaných pracovných 
činností a jeden na dohodu o pracovnej činnosti. 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet 
Prep. 
počet 

  4 3,52 3 
                     
3 
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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. 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe     
Priebežné      

Špecializačné inovačné     

Špecializačné kvalifikačné     

Vzdeláv. ved. pedag. zamest.     
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
Pedagógovia sa prezentovali cez prípravu a práce svojich žiakov na rôznych podujatiach mimo školu. 
 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Výstava absolventov 
2013/2014 (september 2014) 
v Staromestskej  knižnici 

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

výstava Malý salón 
bratislavských ZUŠ 
(december) v Justiho sieni 
Primaciálneho paláca 

 Kvalitná prezentácia našich žiakov a študentov na 
verejnosti v konfrontácii a spolupráci s inými 
mestskými ZUŠ.  
Ako hlavný organizátori 
Úspech u detí, rodičov a širokej verejnosti. Vysoká 
návštevnosť a odkazy v návštevnej knihe 

Výstava absolventov 
2014/2015 (júl - august 2015) 
v Staromestskej  knižnici 

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

výstava Vitaj leto (júl - 2015) 
 Staromestská   knižnica letná 
čitáreň v Medickej záhrade 
 

 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 Vyhodnotenie cieľa aktivity, 
umiestnenie žiakov 

Múzeum mesta 
Bratislavy 

Maľované dejiny 
Bratislavy  

43 žiakov   
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Hvezdáreň Hurbanovo Vesmír očami detí 15 žiakov 1 ocenenie 

ZUŠ M. P. Bohúňa Bohúňova paleta 2015 9 žiakov  

Astra talent 2014 Komunikácia 14 žiakov  

SZUŠ Prokofievova Komiks - film 6 žiakov 1x I. miesto 

Maľovaná ZUŠ-ka –  Štruktúra 3 žiaci  

Lidice 2015  12 žiakov  

BA objektívom detí Prečo ma baví byť 
Bratislavčanom 

1 žiak  

Peace poster contest  6 žiakov  

NOC Bratislava Výtvarné spektrum 3 študenti 1 ocenenie 

Magistrát hl. m. SR 
mesta BA 

Bratislava pre všetkých 
Námestie detí – výstavka 
a dielne BA 

  

Dielo tvojich rúk Cestami času 13 

Zlatý drak Stopy 5 žiaci 

Mestská knižnica v 
Bratislave 

Bratislava moje mesto 
2015 -  pocta osobnosti 

7 žiakov 

  
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. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2014 
6. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 110097,85 € 
7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 11503,50 € 
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 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. 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 
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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 

 
Príležitosti: 

1. etablovanie sa novom, stabilnom a adekvátnom priestore v lokalite Staré mesto 
2. Nová zriaďovacia listina 
3. 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. 
 
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,  
- Malý salón bratislavských ZUŠ v  Justiho sieni Primaciálny palác ( finančné krytie )   
- tvorivé dielne 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  
 
3.2. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
Malý salón bratislavských ZUŠ Justiho sieň Primaciálny palác (december 2014) 
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Tvorivé dielne na Námestí detí  pri príležitosti dní Bratislava pre všetkých (apríl 2015) 
3.3. Spolupráca s inými organizáciami 

 
Staromestská knižnica – pravidelné výstavy 
 
Poznámka:     1) škola si najviac cení prezentáciu  a ocenenia zo súťaží  

2) úspešné odštartovanie  Dňa otvorených dverí v nových stabilných priestoroch 
školy. 

 
 
 

 
Správa 

 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy 
Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava za školský rok 2014/2015 

 
 
Úvod – mimoriadne výsledky školy 
 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera preukázala v školskom roku 2014/2015 svoju vitalitu vo všetkých oblastiach. 
Za všetky podujatia stojí za pozornosť veľkolepý koncert VIANOCE V4 v Hudobnej sieni na 
Bratislavskom Hrade za účasti žiakov (135 účinkujúcich) a pedagógov zo 4 krajín V4 a hostí z Južnej 
Afriky. Vystúpenie hostí originalitou a profesionalitou prekonalo všetky čakávania. Úspechy žiakov 
prichádzali zo súťaží, kde množstvom zaslaných prác a anim. filmov dominoval výtvarný odbor. 
Jedným z najvyšších ocenení bola zlatá medaila žiačky VO z Trienále detskej medzinárodnej 
výtvarnej výstavy, Hyvinkaa vo Fínsku. V hudobnom odbore žiačka violončelovej triedy získala 
Platinové pásmo na celoslovenskej súťaži Talenty pre Slovensko. Škola bola partnerom Amerického, 
Kubánskeho a Španielskeho veľvyslanectva. Pedagógovia školy uskutočnili samostatný koncert 
a výstavu prác v AF Cafe.  
 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy:  Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera 
Adresa: Sklenárova 5, 821 09  Bratislava  
Kontakty: 

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

 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa:  Mgr. Erika Fáberová 
Volebné obdobie:  od 1. 7. 2014 – do 30.6.2019       
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
   Mgr. Jana Laslavíková, PhD., štatutárny zástupca riaditeľky 
   Mgr. art. Daniela Schredlová, zástupca riaditeľky 
    
c) Údaje o rade školy  
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Členovia RŠ ZUŠ Ľudovíta Rajtera: 
1. Prof. Doc. PhDr. Martin Šmatlák – za rodičov, predseda 
2. PhDr. Alžbeta Rajterová – za zriaďovateľa 
3. Ing. Jarmila Tvrdá – za zriaďovateľa 
4. Ing. Erika Pisarčíková – za zriaďovateľa 
5. PhDr. Patrik Guldan – za zriaďovateľa 
6. Ing. Silvia Bobocká – za rodičov 
7. Ing. Janeta Hantabálová – za rodičov 
8. Mgr. Jana Prágerová – za rodičov 
9. PaedDr. Andrea Adamcová – za pedagogických zamestnancov 
10. Mgr. Katarína Reháková – za pedagogických zamestnancov 
11. Ladislav Lacika – za nepedagogických zamestnancov 

 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2014/2015: 
 
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.2013/2014 
2. Školský vzdelávací program na školský rok 2014/2015 
3. Návrh rozpočtu školy na roky 2015-2018 
4. Plán práce školy na školský rok 2014/2015 
5. Správa o hospodárení k 31.12.2014  
6. Pedagogicko-organizačné zmeny v školskom roku 2014/2015 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Umelecká rada zasadala: 10. 9., 8.10., 12.11., 3.12., 14.1., 11.2.,  11.3., 15.4., 13.5. a 17.6. 
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: 10. 9., 12. 11., 14. 1., 15. 4. a 17. 6.  
Pedagogická rada na svojich zasadnutiach schvaľovala Plán práce školy, ŠkVP pre daný ročník a Plán 
kontinuálneho vzdelávania. Prerokovala tiež klasifikáciu a hodnotenie žiakov. Po každom zasadnutí 
prijala uznesenia, potrebné opatrenia a priebežne reagovala na vzniknuté otázky, či problémy. 
Predmetové komisie zasadali: 20. - 23.11., 12 - 16.1., 8.- 10.4. a 1.- 4.6. 
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 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. 
 
 
 
 
 



 61  

 
 
 
 
II. Údaje o žiakoch školy   
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch  
 

Údaje o po čte žiakov k 30. 06. 2015 
z toho žiakov v jednotlivých 

odboroch 

Údaje o po čte žiakov k 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera 102 282 19 444 0 847 444 403 847 

 

Údaje o počte absolventov k 30. 06. 2015 
z toho žiakov v 

jednotlivých 
odboroch 

Údaje o počte absolventov k 
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žiakov 
spolu 

/stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera 12 31 0 52 0 95 52 43 95 

          
         

 

Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2015 
z toho žiakov v jednotlivých 

odboroch 

Údaje o počte nových 
žiakov k 15.9.2015 /je len 

raz započítaný/ 
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Počet 
žiakov 
spolu 

/stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera 30 36 9 75 0 150 62 37 99 
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III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy  
 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera 49 39,7 9 6,7 

 
 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Kariérový stupeň: 
 a/ začínajúci pedagogický zamestnanec – 1 
 b/ samostatný pedagogický zamestnanec –  34  
 c/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou – PaedDr. Andrea Adamcová,  
PaedDr. Gabriela Balažovičová, Mgr. Dobromila Baloghová, Mgr. art. Yvona Čižmárová, PaedDr. 
Radoslava Füllerová, Mgr. Helena Kopsová, Mgr. art. Alena Lakatošová,  
Mgr. Mária Šikulová, PaedDr. Angela Vargicová, Mgr. Sylvia Viskupová,   
PaedDr. Milan Zahradník 
 d/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou – Mgr. Jana Laslavíková, PhD.,  
Mgr. art. Katarína Kleinová, ArtD., Mgr. art. Lucia Papanetzová ArtD. 
 
Kariérové pozície: 
 a/ pedagogický zamestnanec špecialista triedny učiteľ: 43 
vedúci predmetových komisií: 
Anna Štrbková - oddelenie klávesových nástrojov 
Mgr. Katarína Reháková – oddelenie dychových a bicích nástrojov 
Mgr. Renáta Klempárová -  oddelenie  strunových nástrojov  
Mgr. Vladimír Zajíc -  oddelenie hudobno– teoretických predmetov 
PaedDr. Angela Vargicová – spevácke oddelenie 
Mgr. art. Yvona Čižmárová – tanečný odbor 
PaedDr. Radoslava Füllerová – výtvarný odbor 
 b/ vedúci pedagogický zamestnanec: 
štatutárny zástupca školy - riaditeľka školy: Mgr. Erika Fáberová 
štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. Jana Laslavíková, PhD. 
zástupca riaditeľa: Mgr. art. Daniela Schredlová 
Školský rok 2014/2015 bol zabezpečený hore uvedeným počtom pedagógov.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ  
 
Forma vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Adaptačné 1 1 0 0 
Aktualizačné   8 0 8 0 

Špecializačné inovačné 0 0 0 0 

Špecializačné kvalifikačné 0 0 0 0 

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 1 1 0 0 
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Vedenie ZUŠ si uvedomovalo potreby profesijného a osobnostného rastu učiteľov, čo       môže pre 
školu v budúcnosti predstavovať skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a posilnenie dobrého 
mena školy. Riaditeľka pravidelne informuje o možnostiach získania kreditov formou kontinuálneho 
vzdelávania a v uplynulom školskom roku vyplácala kreditový príplatok vo výške 12 % tarifného 
platu u dvoch pedagogických zamestnancov, 6 % tarifného platu u ôsmich pedagogických 
zamestnancov a postup do vyššej platovej triedy u dvoch pedagogických zamestnancov.   
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  
 
Margita Vavrovi čová získala pri príležitosti Dňa učiteľov Čestné uznanie z rúk primátora hlavného 
mesta Bratislavy JUDr. Iva Nesrovnala za významný podiel na rozvoji školstva Bratilsavy. 
Pedagóg výtvarného odboru PaedDr. Radoslava Füllerová bola vyznamenaná primátorom hlavného 
mesta Bratislavy JUDr. Ivom Nesrovnalom na stretnutí s Talentovanou mládežou, obdržala Čestné 
uznanie za výborné výsledky s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu.  
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ  na domácich, celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach 
 
Pedagógovia VO 
Dobromila Baloghová   – členka Výboru AUHS za výtvarnú sekciu, členka Grémia SOZA, členka 
SZOPK, členka spolku horolezcov JAMES. Lektorovala  kontinuálne vzdelávanie pedagógov hud. 
výchovy o využití hudby v animovanom filme ( MPC ).Vydala nové CD v spolupráci s Milošom 
Železňákom.  Medzi dvoma samotami - vlastná koncertná činnosť SR,ČR, vernisáže, benefičné 
koncerty. Je tiež členkou Združenia osamelých pesničkárov. 
Lucia Fabiánová - členka Keramického združenia Slovenska, Spolku výtvarníkov Slovenska, 
spoluzakladateľka OZ Hommage 'a PS. Podieľa sa na  príprave a osobne sa zúčastňuje na výstave H a 
PS na Devínskom hrade (sept. 2014) a iniciovala vydanie katalógu HaPS (apríl 2015). Vystavovala vo 
Fenomén Gemer a Umelka Bratislava. Zúčastnila sa keramického sympózia v Kalinove( júl 2015) a 
následne vystavovala v Novohradskej galérii a múzeu v Lučenci. Prispela do charitatívnej dražby na 
Devínsku pivnicu 2 ks keramických diel. 
Radoslava Füllerová – členka AUHS vo výtvarnej sekcie. Prispela do charitatívnej dražby autorskou 
bábikou Kiwanis (okt. 2014). 
Lívia Kožušková - spolupráca s Ateliérom Amulet. 
Miriama Schniererová - výstava Stratený čas v KC Dunaj (február 2015). 
 
Pedagógovia TO a LDO 
Yvona Čižmárová  bola členkou poroty MY 2014. Zúčastnila celodenného seminára  
BOLLYWWOD a BHARATNATYA s indickou tanečnicou  dr. Sarawsathi Rajathesh(október 2014). 
Absolvovala  WS Sevilliany so Zuzanou Čorejovou a gitaristom Morenitom de Trian(2x). V novembri 
2014 absolvovala celodenný seminár moderného tanca  v Brne s pedagógom JAMU Davidom 
Strnadom. Zúčastnila sa tiež tanečného festivalu Dance Life Expo v Brne, kde absolvovala tréningy 
klasického, orientálneho, moderného a súčasného tanca. Vystupovala v programe tanečného štúdia 
SAHRA, kde pôsobí ako tanečnica, pedagóg a choreograf. Absolvovala dvojdňový tanečný víkend 
v TD Bralen v Bratislave zameraný na klasiku a moderný tanec ( Limon, Horton, Jazz ). V marci 2015 
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bola na celodennom seminári  klasického indického tanca ODISSI  v Nitre s českým pedagógom  
Mgr. Michalom Machom. Ako spoluautorka pripravovala celovečerný program FS Cifra Príbeh 
zbojníka, ktorý mal premiéru 30.4.2015 a reprízu 1.5.2015 v DK v Uh. Hradišti (1400 divákov). Od 
septembra 2014 navštevovala pravidelné hodiny klasického tanca a od februára 2015 pravidelné 
hodiny pilates v TD Bralen.  V júni 2015 účinkovala na 60.výročí DFS Hradišťánek v Uh. Hradišti, 
kde ako bývalá členka pôsobila v rokoch 1972 – 1979. V júli  a auguste 2015 absolvovala LŠT v TD 
Bralen v Bratislave. 
Andrea Balážová  navštevovala pravidelné hodiny klasického tanca v TD Bralen v Bratislave. Bola 
členkou hudobnej skupiny. V novembri 2014 absolvovala celodenný seminár moderného tanca  
v Brne s pedagógom JAMU Davidom Strnadom.  Rovnako v októbri a v januári 2015 absolvovala WS 
Sevilliany so Zuzanou Čorejovou a gitaristom Morenitom de Trian.  
Alexandra Slučiková vyučuje v ZUŠ Exnárova, kde je vedúcou tanečného odboru. V novembri 2014 
absolvovala celodenný seminár moderného tanca  v Brne s pedagógom JAMU Davidom Strnadom. 
Od septembra 2014 navštevovala pravidelné hodiny JOGY v Jogacentre Fredy Ayisi. V októbri 
a v januári absolvovala WS Sevilliany so Zuzanou Čorejovou a gitaristom Morenitom de Trian. 
Michaela Čobejová aktívne pôsobí ako herečka a jej prezentácie formou divadelných predstavení, či 
TV relácií sú verejnosti dobre známe. Pedagógom školy a žiakom umožňuje návštevu predstavení 
zdarma, čo je dôkaz dobrej spolupráce so školou. Pedagógovia a ich priatelia boli pri premiérach 
predstavení  Sľúbili sme si lásku  a Apocalypsa. 
 
Pedagóg spevu 
Angela Vargicová – spev, bola členkou poroty na finále speváckej súťaže Malokarpatský slávik 2015. 
Je konateľkou Spoločnosti Svetozára Stračinu a organizátorkou Grand Prix v Bratislave. 
 
Pedagógovia dychového oddelenia 
Helena Kopsová - hra na flaute, vyučuje na Konzervatóriu v Bratislave a bola tajomníčkou súťaže 
Flautiáda v máji 2015. 
Katarína Reháková – hra na saxofóne, vyučuje na Konzervatóriu v Bratislave, zúčastnila sa ako 
porotkyňa na súťažiach Čarovná flauta v Nižnej na Orave, Dni Miloša Ruppeldta  v Bratislave 
a Nitrianska lutna v Nitre. 
Mária Kr ňová- hra na flaute, absolvovala seminár prof. Schmeisera z Viedne. 
Vladimír Zajíc – HN, pôsobí ako umelecký vedúci a dirigent Speváckeho zboru  
Jána Pavla II. 
 
Pedagógovia HTP  
Lucia Papanetzová, aktívna skladateľka, pedagóg VŠMU v Bratislave a tvorca cyklu podujatí pre 
ZUŠ pod názvom Slovo o hudbe. 
 
Pedagógovia klávesového oddelenia  
August 2014 – klavírny seminár EPTA – Jana Bernátová, Ingrid Ginzeryová, Alena Lakatošová, 
Renata Pallayová, Daniela Simanová, Mária Šikulová, Eleonóra Špotáková, Anna Štrbková, Gabriela 
Vagačová a Margita Vavrovičová. 
Október 2014 – Akordeónový seminár na VŠMU  - Jana Bernátová 
Apríl 2015 - „Team work“ - Cirkevné konzervatórium Beňadická, prednáška Fínske klavírne školy a 
hudobné vzdelávanie , lektor L. Patkoló ArtD.,  účasť  Anna Štrbková a  Jana Bernátová. 
Október 2014 – Akordeónový výukový seminár na VŠMU – Jana Bernátová. 



 65  

Apríl 2015 – seminár Problematika interpretácie klasicizmu, lektor doc. I. Gajan,  ZUŠ Panenská, 
účasť Alena Lakatošová a Renáta Pallayová. 
Máj 2015 – workshop  Ako hrať so žiakmi populárnu, džezovú a filmovú hudbu spojený s koncertom 
žiakov ZUŠ BA, účasť Alena Lakatošová, Anna Štrbková a Ingrid Ginzeryová. 
Máj 2015 – seminár s prof. Danielom Buranovským, VŠMU  a koncert Klavírne talenty vo Dvorane, 
účasť  Erika Fáberová,  Renáta Pallayová, Gabriela Vagačová, Eleonóra Špotáková a Anna Štrbková. 
Členky AUHS: Renáta Pallayová, Eleonóra Špotáková a Gabriela Vagačová (tiež členka EMCY). 
 
Pedagógovia strunového oddelenia 
Katarína Kleinová je členkou Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a pôsobí tiež ako 
sólistka a komorný hráč – hra na violončele.   
September 2014 Husľový seminár s Ácsné Szily Évou z Budapešti – Renata Klempárová, Marie 
Bokorová, Sylvia Viskupová a  Lívia Tarkayová, Milan Zahradník. 
Október 2014 Majstrovské kurzy a koncert ruského husľového virtuóza Ilyju Gringoltsa – Renata 
Klempárová,  Marie Bokorová, Lívia Tarkayová a Sylvia Viskupová. 
Október 2014 Metódy Colorstrings – husľový seminár na pôde Konzervatória Bratislava – Renata 
Klempárová, Marie Bokorová a Sylvia Viskupová.  
Marec 2015 Gitarový seminár s lektorkou Miriam Rodriguez Brüllovou – Zuzana Števove, Ľubomír 
Poliak, Milan Zahradník, Renata Klempárová. 
Február 2015 Interpretačný husľový seminár – lektor Vladimír Harvan – Marie Bokorová, Renata 
Klempárová. 
Október 2014 Gitarový seminár „Problematika vyučovania gitarovej hry pre začiatočníkov“ na 
Konzervatóriu v Bratislave – Zuzana Števove a Ľubomír Poliak. 
Martin Kapusník – hra na kontrabase, basgitare - je členom rôznych formácií a hosťuje v  projektoch 
domácej,  českej a  zahraničnej jazzovej a komerčnej scény. Účinkuje v   kvartete Jany Gavačovej a v 
jej projekte Džez v príbehoch / Noci s ikonami džezu/. Je členom formácie, ktorá pravidelne uvádza 
jamsession a  členom tanečného zoskupenia Happyband Orchestra. Absolvoval niekoľko kontraktov 
na výletných lodiach ako kontrabasista a basgitarista. S kapelou Coloured People pre spoločnosť 
TUIcruises a s Happyband Orchestra pre spoločnosť Hapag-Lloyd Cruises, na lodiach MS Europa a 
MS Columbus 2. 
 
 
 
IV. Aktivity školy 
 

Názov aktivity školy 
počet 

Počet 
účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Triedne koncerty v KS ZUŠ S5 a S2 – 
50 

310  - verejné vystupovanie žiaka 
s naštudovanou skladbou, 

- významná súčasť výchovno-
vzdelávacieho procesu, 

- zvyšovanie sebavedomia žiakov,  
- vedenie k spoločnému rastu v triede, 
- schopnosť oceniť prácu spolužiaka. 
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Interné koncerty  v KS ZUŠ - 3 55  - koncerty z cyklu Hudba v nás 
- koncerty bez výberovej generálky 
- predstavujú sa žiaci z rôznych tried, 

vzájomné počúvanie a hodnotenie 
Prehrávky žiakov jednotlivých 
oddelení (koncertné prehr.) v KS ZUŠ -  
8 
 
 

162 Koncertná prehrávka dychového 
oddelenia/december 
Ohňostroj dynamiky – klávesové 
oddelenie/január 
Čarovné struny – strunové oddelenie/február 
Od čembala ku klavíru – klávesové 
oddelenie/apríl 
Technická prehrávka strunového 
oddelenia/máj 
Pódium patrí opäť nám - koncertné 
postupové prehrávky (2) PHV/máj, jún 
Náš deň - hráme čo sa nám páči - koncertná 
prehrávka  dychového oddelenia/jún 

Koncerty folklórneho súboru 
Ľudovienka – 10 
 
Mravenec Plavecký Štvrtok, Dúbravské 
hody, Živá kytica - koncert ľudových 
hudieb na pamiatku zakladateľov súboru 
Trenčín, Odovzdávanie ocenení 
úspešným stredoškolákom ministrom 
školstva na Bôriku, Cingi-lingi – 
spoluúčinkovanie na vianočnom 
koncerte, Koncert na pôde Konzervatória 
v predvianočnom tóne, Vystúpenie pre 
Klub SF, Stavanie mája v Dúbravke, 
vystúpenie na Medzinárodnom 
knihovníckom seminári krajín V4 
a Slávnostné odovzdávanie abs. 
vysvedčení 

138 - vystúpenia už vyprofilovaného 
a vyhľadávaného folklórneho súboru 

- spolupráca so spevákmi a tanečníkmi 
a nástrojármi aj z radov 
profesionálov 

- pozvanie na prestížne oceňovanie 
študentov za účasti vtedajšieho 
ministra školstva Petra Pelegriniho 

- opakované pozvanie súboru na 
spríjemnenie chvíľ členov Klubu SF 

- spolupráca s mestskou časťou 
Dúbravka pokračuje 

- pestrá ponuka vystúpení Ľudovienky 
- účinkovanie na pôde školy pri 

príležitosti ukončenia štúdia žiakov 
a pri slávnostnom akte prijímania 
vysvedčení a diplomov, tiež pre ich 
rodičov a priateľov 

Koncerty a výstavy pre PŠ , MŠ a ZŠ  48  Mikulášska nádielka pre PŠ/december 
Koncerty v rámci DOD školy pre MŠ (pre 
139 detí   MŠ)  
Koncert pre žiakov ZŠ Ružová dolina (pre 78 
žiakov) 

- priblíženie krásy hudby a obrazu 
najmenším žiakom, predstavovanie 
jednotlivých nástrojov, koncerty 
a výstava v rámci DOD – motivácia 
detí k prihláseniu sa na štúdium v 
ZUŠ 
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Verejné koncerty školy - 10 339 Portréty, Rok českej hudby, Šiškobranie, 
Bacha na Bacha, Benefičný koncert, Svetový 
deň rodiny, Výročiami - storočiami, Cingi-
lingi, VIVAT MUZI ČKA – koncert 
najmenších na BH a iné. 

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

Koncerty na pôde zahraničných 
inštitútov a centier v Bratislave 
a zahraničí, so zahraničnými školami -  
7 

28 Rok českej hudby v Prahe/november 
Festival poľskej hudby/Györ 
Deň detí s Kubánskym veľvyslanectvom/máj 
Recitál Kristínky Špotákovej v RKF/jún 
Literatura y demás floritura – prezentácia 
knihy autorky Beatriz Gómez Pablos, za 
účasti španielskeho veľvyslanca, Open Doors  
na Americkom veľvyslanectve v Bratislave, 
Spoločný koncert ZUŠ Fr. Jílka a ZUŠ Ľ. 
Rajtera v Brne (žiaci G. Vagačovej a E. 
Fáberovej) 

- reprezentácia školy a Slovenska 
- vynikajúca skúsenosť pre žiakov 
- nadväzovanie nových kontaktov pre 

školu 
Aktivity VO –  
Letná škola animovaného a hraného filmu 
Hudba a obraz vo filme – Vyhne, 
Kapitulské Dvory – tvorivé dielne, 
Rozpoviem ti tri príbehy – ilustrácie do 
knihy Pavla Dvořáka Maľované dejiny 
Bratislavy (3 podujatia), Malý salón 
Bratislavských ZUŠ v Justiho sieni,  
Dobrá správa - máme práva v Bibiane, 
DVD v Justiho sieni, DOD Bratislava pre 
všetkých – tvorivý stánok a prezentácia 
tvorivých činností na Námestí detí, DOD 
školy, Rozprávky z krajiny W – ilustrácie 
pripravili žiaci Jany Smutnej 

91 - frekventanti Vyhne 2015/ 
/D. Baloghová lektor 

- 3 podujatia smerované  k tvorbe 
ilustrácií žiakmi VO (15 prác) 

- účasť na výstave v Bibiane pri 
príležitosti 25. výročia podpísania 
medzinárodného dokumentu 
Dohovor o právach dieťaťa a 20. 
výročia nepretržitého fungovania 
Linky detskej istoty, spolupráca na 
výtvarnej časti expozície 

- spoločná výstava prác žiakov 
všetkých BA ZUŠ (výber)   

- detské vianočné dielne žiakov 
a pedagógov VO školy pre verejnosť  

- výtvarné dielne a umelecké riešenie 
stánku na Nám. detí 

- výtvarné riešenie záhrady počas 
DOD a premietanie animovaných 
filmov pre návštevníkov a deti MŠ 

- publikovanie detských prác v knihe 
vydanej firmou WEBER 
TERRANOVA 
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Absolventské koncerty, recitály  
a výstavy –  7 
Bratislavský hrad, Zichyho palác, KS 
ZUŠ, Výstava absolventských prác 
žiakov VO vo vestibule ZUŠ S2, Výstava 
prác VO ŠPD Minigaléria CompanyArt, 
RKF, Pálffyho palác, Slávnostné 
odovzdávanie absolventských  
vysvedčení v ZUŠ  

48 Absolventský koncert HO v KS ZUŠ, Sax 
for Friends – absolventi Dagmar Voskárová 
a Martin Šmatlák na BH,  Klavírny recitál 
Tatiany Tóthovej, Samostatný koncert 
Kristíny Špotákovej v RKF,  Spevácky 
koncert – absolventky Anna Camara, 
Veronika Čižmárová a Petra Demkaninová, 
Výstava absolventských prác žiakov VO 
v ZUŠ na S2,  
Čas v nás – absolventi ŠPD VO, Slávnostné 
odovzdávanie vysvedčení a darčekov 
absolventom 

- prezentácia výsledkov práce 
najlepších absolventov hudobného 
a výtvarného odboru  verejnosti, 

- slávnostný akt odovzdávania 
vysvedčení absolventom všetkých 
odborov 

Deň otvorených dverí - otvorené 
vyučovanie, výchovné koncerty pre deti 
MŠ na S2 a ZŠ na S5, prezentácia HO 
v záhrade školy (tanečné dielne, speváci 
populárnych piesní a bicisti),vyučovanie 
HN v záhrade, výstava prác VO, 
premietanie animovaných filmov pre deti 
a verejnosť 

99 - prezentácia činností školy verejnosti, 
- poodhalenie atmosféry vyučovania 

a tvorby v ZUŠ, 
-  motivačné a výchovné koncerty pre 

deti MŠ a ZŠ,  
- spolupráca hudobného, tanečného 

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

Záujem zo strany poslancov MČ Ružinov – 
osobná účasť na vopred avizovanej „Káve 
u riaditeľky ZUŠ“ – Mgr. Martin Pener, Mgr. 
Martin Lazík, Mgr. Jozef Matúšek a Bc. 
Radovan Bajer, diskusia o existencii, 
spolupráci, podujatiach, návšteva tried počas 
vyučovania a obhliadka budovy na S2 

Vianočné podujatia – 7,  Vianoce V 4 za 
účasti všetkých krajín a speváckeho zboru 
z Južnej Afriky, Cingi-lingi – verejný 
koncert v Pálffyho paláci, Hudobné 
darčeky – koncert pre PŠ v ZUŠ, 
Adventný koncert v Salezáni Don Bosca, 
Vianočné posedenie Klubu SF, Detské 
vianočné dielne – VO v Justiho sieni, 
Vystúpenie pre  Psychiatrické oddelenie  
v Ružinovskej nemocnici  

302 - medzinárodné podujatie 5 krajín na 
BH,  

- vystúpenia HO, TO a LDO 
- umožnenie vystúpiť žiakom v 

 predvianočnom čase 
- umocnenie predvianočných chvíľ 

hudbou a jej sprostredkovanie 
návštevníkom podujatí 

- užitie výsledkov tvorivej práce 
žiakov a ich pedagógov 

- zavŕšenie dramaturgických snáh 
školy 

- kreatívne podnety pre účastníkov 
vianoč. dielní (darčeky pre každého) 

- pokračujúca spolupráca s Klubom 
SF 
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Vystúpenia pre penzióny a domovy 
dôchodcov, SČK  a iné  - 10 (Penzión 
Sklenárova, SČK Miletičova, Jednota 
dôchodcov, Dom dôchodcov Pivoňkova, 
Únia dôchodcov, Domov sociálnych 
služieb)  

98 - 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 a iné. 

 
Koncert a výstava pedagógov školy pri 
príležitosti Dňa učiteľov – 2, KS na 
Sklenárovej 5 a Artforum Cafe 

58 - overenie interpretačných možností 
pedagógov 

- finisáž výstavy PED ART ŠOU, prác 
súčasných a bývalých pedagógov 
VO školy 

- pripomenutie si svojho sviatku 
umením 

- pozvanie žiakov, rodičov a priateľov 
školy na podujatie 

- podujatie na upevnenie dobrých 
vzťahov pedagógov 

- podnety pre ďalšie spoločné 
podujatia  

Aktivity TO a LDO - 14 
Tanečné črepiny v DK Zrkadlový háj, 
Galaprogram SAHRA – 
spoluúčinkovanie našich žiakov, Sen 
Orientu – vystúpenie  žiačok TO v rámci 
programu, VIANOCE V4 – vystúpenie 
TO v rámci podujatia, Sax for Friends – 
spoluúčinkovanie na abs. koncerte, 
Benefičný koncert v Zrkadlovej sieni – 
vystúpili žiačky TO, Od čembala ku 
klavíru – spoluúčinkovanie žiačok, 
Karneval žiakov TO a HO, Otvorené 
hodiny pedagógov pre rodičov, Koncert 
k ukončeniu Roku českej hudby  - 
príspevok do programu podujatia, Galéria 
F7 – žiaci LDO, Maškarný ples (TO) v 
DK Zrkadlový háj, Zbojnícké cifrování 
v Uherskom Hradišti  
Spoločný koncert na pôde TKEJ 
Bratislava, Bratislava pre všetkých, DOD 
školy (workshopy), Deň detí 
s Kubánskym veľvyslanectvom /budova 
RTVS 

198 - prezentácia práce celého tanečného 
a literárno-dramatického odboru 

- TO ako doplnok veľkých programov 
- vhodne zaradené ukážky tancov na 

semináre a koncerty iných oddelení 
- pedagóg tanca zároveň tanečníčka 

súkromného štúdia SAHRA – 
spolupráca 

- vystúpenie TO ako estetické 
dotvorenie podujatí 

- preverenie práce pedagógov 
prostredníctvom otvorených hodín 

- organizovanie pútavých podujatí pre 
žiakov 

- začiatky účinkovania žiakov LDO 
ako najmladšieho odboru v ZUŠ 

- tanečné lekcie v záhrade školy počas 
DOD a vystúpenia žiakov TO 
v rámci koncertov pre MŠ 

 
 
Vlastné zaujímavé aktivity 
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Slovo o hudbe – cyklus podujatí pod vedením Lucie Papanetzovej – slovom a hudbou o súvislostiach 
vo vývoji dejín umenia. 
Po stopách slávnych2 – návšteva Pezinka (žiaci a pedagógovia školy) – rodiska Ľudovíta Rajtera 
a Eugena Suchoňa, vedomostné dopoludnie v Múzeu mesta Pezinok a putovanie po stopách 
skladateľov až k ich hrobom. Podujatie organizovalo hudobno-teoretické oddelenie. 
Po stopách slávnych3 – hudobno-teoretická súťaž spojená s putovaním historickým centrom mesta 
Bratislavy a záverečné podujatie a vyhodnotenie súťaže žiakov v Mestskej knižnici.  
VIVAT MUZI ČKA  – otvorenie nového cyklu podujatí vytvoreného pre najmenších žiakov školy 
a ich verejnému vystupovaniu na spoločných koncertoch. 
VIANOCE V4  – podujatie so 135 účinkujúcimi z 5 krajín sveta  (V4 a JAR) tvorilo vyvrcholenie 
programových a organizačných snažení školy. Dostalo sa mu mimoriadnej odozvy zo strany 
zúčastnených , médií i verejnosti. 
DOD školy – cyklus Deň otvorených dverí: 

1. Záhady záhrady 
2.  mini Párty – Poďte k nám! 
3. DOD 3 
4. DOD4 
5. DOD5 
- predstavenie činností školy verejnosti – otvorené vyučovanie, uskutočnenie koncertov 

v záhrade školy, speváci, bicisti, tanečníci a prehliadky školy – návšteva vyučovania, 
priestorov školy, premietanie animovaných filmov, návšteva vyučovania predmetu HN 
v záhrade školy,  sprístupnená výstava absolventských prác žiakov VO spojená s odborným 
výkladom pedagógov. 

Tvorivé dielne s Lenkou Barilíkovou – organizované pre spevácke triedy a záujemcov z iných tried. 
Téma – artikulácia a práca s telom. 
 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Kapitulské Dvory 8 - výtvarné dielne pre verejnosť – návštevníkov 
podujatia 

Orfeus junior – skladateľský 
workshop v rámci 
študentského 
skladateľského festivalu 
súčasnej hudby Orfeus 

1 - spolupráca v rámci festivalu 
- žiak školy účastník skladateľského seminára 
- pedagóg školy Lucia Papanetzová (kompozícia) – 

zakladateľ a organizátor festivalu 

Vystúpenie v rámci osláv 
55. výročia založenia 
Gymnázia J. Hronca 
v divadle Aréna 

2 - zapojenie sa do programu osláv 
- žiaci študujú na Gymnáziu  

High Fidelity - prezentácia 
akustických nástrojov 
(koncert žiakov ZUŠ) na 
výstave audiotechniky 
v Grand House na 
Záhradníckej ul. 

1 - vystúpenie žiakov v rámci výstavy 
-  získanie zaujímavých poznatkov z audiotechniky 
- zúčastnenie sa losovania o kvalitné ceny 
- nová príležitosť pre žiakov 
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Vystúpenie pre Právnickú 
komoru v Bratislave 

3 - opakované vystúpenie žiakov pri príležitosti 
slávnostného spoločenského stretnutia spolku 
právnikov 

Literatura y demás floritura 
– prezentácia knihy autorky 
Beatriz Gómez-Pablos,  
Artotéka Mestská knižnica 
 

2 + 2 - vystúpenie žiakov a pedagógov vo viacerých 
vstupoch na podujatí krstu knihy a za účasti 
veľvyslanca Španielskeho kráľovstva, zamestnancov 
veľvyslanectva a verejnosti 

Festival poľskej hudby - 
Györ 

2 - účasť na projekte a vystúpenia žiakov Veroniky 
Čižmárovej a Jakuba Hantabála v zahraničí 

Vystúpenie v rámci 
imatrikulácie na Obchodnej 
akadémii I. Karvaša 
 

2 - spolupráca vzdelávacích inštitúcií formou 
zabezpečenia kultúrneho programu (za ZUŠ) na 
podujatie 

Galakoncert s Richardom 
Rikkonom 
 

3 - zapojenie sa žiačok speváckych tried do spolupráce 
a príprave podujatia umelca a žiakov ZUŠ 

Henkel Slovensko 
Slovensku – vystúpenie v 
rámci vernisáže výstavy 
Nataše Floreanovej 
 

3 - príprava a realizácia kultúrneho programu vernisáže 
- Henkel ako vďaku za program odovzdal škole sériu 

výrobkov pre využitie žiakmi školy 

Vystúpenie pre Klub SF – 
predvianočné posedenie 
členov klubu a vystúpenie 
na novoročnom stretnutí 
klubu 

15+14 - účinkovanie žiakov v ucelenom vianočnom 
programe 

- účinkovanie Ľudovienky v ucelenom novoročnom 
programe 

Akadémia študentov 
Gymnázia Ivana Horvátha v 
Bratislave 

1 - vystúpenie žiačky TO v programe v DK Ružinov 

Vystúpenie v rámci Open 
Day na Americkom 
veľvyslanectve 
 

11 - vystúpenie žiakov saxofónovej triedy a speváckych 
tried  

- výborné ohlasy na podujatie podporené aj 
ďakovným listom veľvyslanca Theodora Sedgwicka  

Jarný koncert pre seniorov  9 - účinkovanie v programe pre seniorov Bratislavy na 
požiadanie Magistrátu hl. mesta Bratislavy 

- spolupráca so ZUŠ Vrbenského 
Deň detí na Hradbách 7 - na akcii Magistrátu hl. mesta Bratislavy vystúpili 

žiaci saxofónovej triedy a speváckej triedy 
Svätojánska noc – 
spoločenské posedenie 
Lions Clubu 

6 - účinkovanie žiačok zo speváckej skupiny Lastovičky 
v programe piesní najmä z pera L. Dusíka 

Odborná exkurzia na 
VŠMU spojená s účasťou 
na festivale Orfeus 

5 - rozšírenie obzorov žiakov 
- znalosť najvyššej umeleckej vzdelanostnej inštitúcie 

Koncert k ukončeniu Roku 
českej hudby v Kostele sv. 
Vavřince Praha 

5 - pôsobivý zážitok z vystúpenia žiačok speváckej 
triedy pani Vargicovej 

- rozvíjanie kontaktov s družobnou školou 
- koncert v historickom centre Prahy 

Festival poľskej hudby 
Györ 

2 - reprezentatívne vystúpenie žiakov na podujatí 
vysokej umeleckej úrovne 
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Bratislava pre všetkých – 
DOD samosprávy mesta, 
Zrkadlová sieň, pódium 
a stánok na Námestí detí 

 - výtvarné dielne so žiakmi a pedagógmi VO, 
vystúpenie HO a TO na pódiu a koncert 
v Zrkadlovej sieni 

- zviditeľnenie činností školy a propagácia štúdia  
Prehliadka populárnej, 
filmovej a jazzovej hudby 
v hre na klavíri 

2 - žiaci a pedagógovia účastníci seminára 
k interpretácii tohto žánru hudby  

- koncert žiakov s naštudovaných skladieb 
Spoločný koncert žiakov 
Tanečného konzervatória 
a ZUŠ-iek 

6       -  konfrontácia práce tanečných odborov, 
         vystúpenie žiačok školy na podujatí 

Rozpoviem ti tri príbehy – 
november/december 
vernisáž prác/máj 
pokračovanie projektu 

15+6 - zapojenie sa do projektu tvorby detských ilustrácií 
ako súčasti knihy Pavla Dvořáka Maľované dejiny 
Bratislavy 

Oslavy 55. Výr. založenia 
Gymnázia J. Hronca/ 
Obchodná akadémia I. 
Karvaša – 
imatrikulácia/Gymnázium I. 
Horvátha - akadémia 

2+2+1 - dobrá spolupráca so vzdelávacími inštitúciami 
- dodanie programu na danú udalosť 
- príležitosť pre žiakov účinkovať pri rôznych 

udalostiach 

Benefičný koncert na 
počesť vynájdenia 
kontaktnej šošovky 
v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca 

12 - škola ako spoluorganizátor benefície spolu s Lens 
Optik a pani Angelikou de Rossi 

- účasť na podujatí – Ing. Igor Lacík DrSc., Prof. Ing. 
Viktor Milata DrSc. Ing. Mária Omastová PhD. 

- prepojenie vedy a umenia 
- hostia zo speváckej skupiny - gospelového združenia 

G.O.D.'s 
- účinkujúci žiaci klavírnej triedy a speváckych tried 

s naštudovaním celovečerného programu z diela G. 
Dusíka 
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Spolupráca s médiami 
a iná propagácia 
 
SME, Nový Populár, Rádio 
Devín,  Rádio FM, Týždeň - 
aj o pôsobení v ZUŠ, 
Zdravie a ďalšie 
 
 
Rádio Regina 
 
 
 
             
RTVS             
 
 
 
Animovaný film v ZUŠ 
 
 
 
 
Dúbravská TV 
 
 
 
 
 
 
 
Klapka v TV NOE 
 
 
 
 
 
Príprava metodického filmu 
o ZUŠ pre ZŠ 
 
 
 
Nový čas - denník 
 
 
 
 
 
 
Rozprávky z krajiny W 

 
 
 
 

 
 
 

 
Dobromila Baloghová  

- rozhovory, články, recenzie o CD Medzi dvoma    
samotami (SME, Nový Populár, Rádio Devín,  
Rádio FM, Týždeň - aj o pôsobení v ZUŠ, 
Zdravie...) 
 

Lucia Fabiánová  
- interview v Rádiu Regina o sympóziu Fenomén 

Gemer (máj 2015) 
 
Radoslava Füllerová     

- interview pre RTVS o dôvodoch  účasti 
výtvarného odboru v Maľovaných dejinách 
Bratislavy  
 

- RTVS v spolupráci s Filmovým ústavom vydali 
10-dielnu kolekciu Čaro animovaného filmu, v 
ktorej je jeden diel venovaný ZUŠ Ľudovíta 
Rajtera 

  
  Erika Fáberová 

- natočenie krátkeho filmu z benefičného podujatia 
na počesť vynálezu kontaktnej šošovky 
a odvysielanie/rozhovory s organizátormi 
(Angelika de Rossi a Erika Fáberová) a hosťami 
(Igor Lacík a Viktor Milata)  

 
Dobromila Baloghová a žiaci 

- 20 min. relácia o tvorbe animovaného filmu v 
ZUŠ Ľudovíta  Rajtera, Ostrava, štúdio TV 
NOE/ped. Dobromila Baloghová a žiaci Katarína 
Giertli a Samuel Štassel 

 
- Ľudovienka pri ZUŠ Ľ. Rajtera aktérom 

v pripravovanom dokumente o umeleckom 
školstve pre zvýšenie motivácie žiakov ZŠ/točenie 
dokumentu v Randal Club 
 

- VIANOCE V4 – koncert 5 krajín so 135 
účinkujúcimi zachytili v krátkom video 
dokumente/rozhovory s účinkujúcimi všetkých 
krajín a v tlačenej podobe informáciou o podujatí 
s jeho atraktivitou a obsahom 

 
- Žiaci VO pod vedením Jany Smutnej vytvorili 

ilustrácie do knihy vydanej firmou WEBER 
TERRANOVA 
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Slovenka 
 

 Erika Fáberová 

Rozhovor s riaditeľkou školy Erikou Fáberovou 
a fotodokumentácia pri príležitos koncertu k jej životnému 
jubileu, videozáznam z podujatia a krátky rozhovor 
s riaditeľkou dostupný na webe 

TVR (Ružinov)  Erika Fáberová 

Odvysielanie rozhovoru s riaditeľkou školy 
o rekonštrukcii KS 

RTVS  Rozhovor so žiakom Teo Gertler 
Prešporský Paganini – oceňovanie a rozhovory so 
súťažiacimi, v rámci toho Teo Gertler ako najmladší 
účastník súťaže 

 
SÚŤAŽE 
Hudobný odbor  
 
Musica Camerata Ján 
Albrecht 2014 

 
 
 
 

Klavírne 
kvarteto 

 
 
 
 
Jules Lee Ann Prejsa (ped. S. Viskupová), Nikola 
Adamcová (M. Zahradník), Lara Ertlerová (A. Štrbková), 
Boris Bikár (A. Adamcová) /Bronzové pásmo 

Prešporský Paganini 2 Teo Gertler a Ivana Pupáková (ped. R. Klempárová) 
/diplomy za účasť 

Talenty pre Slovensko/v 
hre na sláčikových 
nástrojoch 

2 Anna Camara viola/Zlaté pásmo (ped. S. Viskupová) 
Nikola Adamcová violončelo/Platinové pásmo (ped. M. 
Zahradník) 

Celoslovenská cimbalová 
prehliadka žiakov ZUŠ, 
Bratislava 

1 Viktória Ralbovská/Zlaté pásmo (ped. H. Ugorová) 

Schneiderova Trnava 2015 
v sólovej hre na husliach 

2 Teo Gertler a Ivana Pupáková/2xStrieborné pásmo (ped. 
R. Klempárová) 

Schneiderova Trnava 2015 
v sólovej hre na klavíri 

1 Timea Gertler/Strieborné pásmo (ped. R. Klempárová) 

Slávik Slovenska - školské 
kolo  

12/3 postup do 
okresného kola 

Michaela Kontrišová, Hana  Habalová a Adam 
Čičák/postup (ped. A. Vargicová) 

Celoslovenská súťaž 
v sólovej a komornej hre 
na saxofóne/Stará 
Ľubovňa ZUŠ J. 
Melkoviča 

4 Sax. kvarteto - Ľubica Ilkovičová, Monika Varga 
Doležalová, Filip Michaliga a Martin Šmatlák/1. miesto 
v Zlatom pásme (ped. K. Reháková) 
Sax. Trio - Ľubica Ilkovičová, Monika Varga Doležalová 
a Martin Šmatlák - Zlaté pásmo 

Hľadá sa muzikálová 
hviezda, ZUŠ Hálková, 
BA 

5 Andrej Prachár/1. miesto 4. kateg. 
Ema Weisová/3. miesto 3. kat. 
Barbora Durošková/3. miesto 4. kat. 
Romana Čalfová a Alexandra Miladinovič/ČU (ped. 
všetkých ocenených H. Mixtajová) 
 

Malokarpatský Slávik 
2015 
Budmerice 

2 Ema Weisová/1. miesto 2. kat. 
Darina Kitlerová/ 2. miesto 5. kateg.  
(ped. H. Mixtajová) 
 



 75  

Slávik  Slovenska - okresné 
kolo speváckej súťaže 

3 M. Kontrišová 3. miesto 
H. Habalová 2. miesto 
A. Čičák 3. miesto (ped. A. Vargicová) 

Chceme vedieť viac – 
školské kolo vedomostnej 
súťaže v predmete HN 

149 Do ďalšieho kola postupujú tí žiaci, ktorí súťažnú látku 
neovládajú/cieľom je „víťaz vie všeko“! 
(ped. V. Zajíc) 

 
SÚŤAŽE  
Výtvarný odbor 
XIX.  BIENÁLE 
GRAFIKY, TORU Ň 2014  
POĽSKO 
 

 
 
 
3 
 

 
 
 
Viki Vykydalová,11r., ČU (Radoslava Füllerová) 
Rebecca Šimončičová, 12 r., ČU (Radoslava Füllerová) 
Terézia Ondrušová, 9 r., ČU (Daniela Schredlová), diplom 
za pedagogické vedenie a prípravu žiackej kolekcie -  
Daniela Schredlová a Radoslava Füllerová 

47. DETSKÁ 
MEDZINÁRODNÁ 
VÝSTAVA, SCHWEDT  
BRD 
 

1 Rea Majerníková, 9.r., individuálna cena  
 (R. Füllerová) 
Hana Marcová, 5 r., individuálna cena  (R.Füllerová)  
 

6. Medzinárodná 
mládežnícka a detská 
výstava výtvarných 
talentov, HYDARABAD  
INDIA 
 

5 
 

Zuzana Drahošová, 10 r., cena poroty za maľbu  
(D.Baloghová) 
 Dinara Gafurová, 10 r.,  cena za maľbu  (D.Baloghová) 
 Monika Lužová, 12 r., zlatá medaila (R.Füllerová) 
 Kristián Chovančák, 14 r., ČU (R. Füllerová) 
 Kamila Zámečníková, 13 r., ČU (R. Füllerová) 
- poďakovanie vynikajúcim učiteľom -   
- D. Baloghová, R. Füllerová a  J. Smutná 

DOZWOLONE UP TO 
21, VARŠAVA POĽSKO 

2 Ema Klučovská a Katarína Bednarčíková - postup do 
finále z 220 filmov  (D.Baloghová)  

TRIENÁLE DETSKEJ 
MEDZINÁRODNEJ 
VÝTVARNEJ VÝSTAVY, 
HYVINKAA FÍNSKO 

1 Zuzana Müllerová,10 r., medaila (R. Füllerová) 
 

JUNIORFILM, DV ůR 
KRÁLOVÉ nad LABEM 
ČR 
 

4 Tereza Smetanová, Sára Lovecká, cena  (D. Baloghová) 
Katka Gertli, 12 r., ČU (D. Baloghová)  
Žofia Horová, Mária Volaříková,13 r.,  ČU (D.Baloghová)  

CINEAMA 2015, SENEC 
a NITRA  (krajské 
a celoslovenské) 
 

9 Krajské kolo:  
Katka Gertli, 12 r., Šoférov sen - cena 
Žofia Horová a Mária Volaříková 13 r., Uši – cena 
Lujza Michalková, 9 r., Nepodarené Vianoce - cena 
Veronika Šustová, 9 r., Nočný výlet - cena 
Samo Štassel,13 r., Golf - ČU 
Ester Žiaková,16 r., Krtstory - ČU                                     
Celoslovenské kolo: 
Veronika Šustová,9 r., Nočný výlet - ČU                             
Tereza Jankovičová, 10 r., Keď sa dvaja stretnú - ČU         
(všetky ocenené filmy ped. viedla  D. Baloghová) 
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MAĽOVANÁ ZUŠ-ka, 
B.BYSTRICA  

2 Tamara Matrková, 9 r., Zlaté pásmo (D. Baloghová)  
Dominika Vagačová, 8 r., Zlaté pásmo  
(D. Schredlová) 

MAĽOVANÉ DEJINY 
BRATISLAVY, 1. časť, 
MMB 

21 prác všetky zaslané práce boli porotou vybrané do expozície a 
zaradené na výber k ilustrovaniu knihy o dejinách 
Bratislavy 
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Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 

školy/CVČ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 

realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

 

ZUŠ ako súčasť projektu  
(pokračovanie) 
 
 
 
 
Projekt benefičných 
podujatí na počesť 
vynálezcu kontaktnej 
šošovky  
O. Wichterleho – škola 
ako súčasť projektu, 
v súčasnosti hlavný 
organizátor spolu 
s Angelikou de Rossi 
 
 
Deň otvorených dverí – 
vlastný projekt, 5. ročník 
projektu otvorenia sa 
školy verejnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojenie sa do projektu 
Bratislava pre všetkých – 
koncert v Zrkadlovej 
sieni, výtvarné aktivity 
na Hlavnom námestí 
(Námestie detí) a 
vystúpenia na pódiu  
 
 
 

PORTRÉTY  (ISCM) 
koncerty v rámci projektu 
New Music for Kids and 
Teens z tvorby 
skladateľov 20. a 21. 
storočia  
 
O. Wichterle – prínos 
ľudstvu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deň otvorených dverí: 

6. Záhady záhrady 
7.  mini Párty – 

Poďte k nám! 
8. DOD 3 
9. DOD4 
10. DOD5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava pre všetkých 
– DOD samosprávy 
mesta 
 
 
 
 
 
 

propagovanie súčasnej hudby, 
osvojovanie si kompozičného 
jazyka súčasných skladateľov 
žiakmi školy, odovzdávanie 
a šírenie hudby prostredníctvom 
podujatí 
 
realizácia benefičného podujatia za 
účasti vzácnych osobností z Ústavu 
polymérov SAV riaditeľ Ing. Igor 
Lacík DrSc., Ing. Mária Omastová 
PhD. - prezidentka Slovenskej 
chemickej spoločnosti a Prof. Ing. 
Viktor Milata DrSc., prieniky 
medzi umením a vedou robia  tento 
projekt nadčasovým 
 
predstavenie činností školy 
verejnosti – otvorené vyučovanie, 
uskutočnenie koncertov v záhrade 
školy, speváci, bicisti, tanečníci 
a prehliadky školy – návšteva 
vyučovania, priestorov školy, 
premietanie animovaných filmov, 
návšteva vyučovania predmetu HN 
v záhrade školy,  sprístupnená 
výstava absolventských prác žiakov 
VO spojená s odborným výkladom 
pedagógov, aktívni účastníci: 99 
žiakov školy, pedagógovia školy, 
návštevníci a ďalšia verejnosť 
 
predstavenie školy verejnosti 
a turistom, byť súčasťou veľkej 
ponuky mesta  a dokresľovať obraz 
o umeleckých vzdelávacích 
inštitúciách, ponuka prác VO do 
súťaže Moje mesto, tvorivé dielne 
na námestí a vystúpenie tanečného 
a hudobného odboru 
v polhodinovom vstupe na pódiu 
 
účinkovanie žiakov Veroniky 
Čižmárovej a Jakuba Hantabála na 

12.11.2014 
 
 
 
 
 
 
september 
2014 – apríl 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. 5. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. – 26. 4. 
2014  
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Medzinárodný projekt 
a ZUŠ ako súčasť 
 
 
 
 
 
Projekt ARTFORUM -  
výstava prác - 
pokračovanie projektu 
 
 
 
Projekt Po stopách 
slávnych 
 
 
 
 
 
 
Projekt Slovo o hudbe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt obnovy triedy 
hudobnej náuky Hudobná 
náuka po novom 
 
Bratislava moje mesto – 
SE 
 
 
VIVAT MUZI ČKA – 
projekt prezentovania 
najmenších žiakov školy 

 
 
TALENTY – projekt 
podpory 
najtalentovanejších detí 
(dohoda o spolupráci škôl 
podpísaná v Györi, HU) 
 
Výstava prác bývalých 
a súčasných pedagógov 
školy pod názvom PED. 
ART. ŠOU  –  v  AF 
CAFE  
 

2. časť projektu - 
Po stopách 
Ľudovíta 
Rajtera 
a Eugena 
Suchoňa v 
Pezinku 

 
Slovo o hudbe – projekt 
prinášania podnetných 
informácií a živých 
ukážok o jednotlivých 
vývojových etapách dejín 
umenia prostredníctvom 
osobnej skúsenosti 
skladateľky Lucie 
Papanetzovej 
 
Hudobná náuka po 
novom – predloženie 
návrhu SE 
 
 
Bratislava moje mesto – 
dobrovoľnícka akcia ako 
súčasť projektu SE 
 
VIVAT MUZI ČKA  na 
Bratislavskom Hrade 
 

Festivale poľskej hudby 
v Synagóge v Györi 
 
 
 
Pedagógovia vystavovali 38 prác 
 
 
 
 
 
navštívenie miest, kde pôsobili 
významné osobnosti z dejín hudby, 
aktívna účasť žiakov a pedagógov 
školy, Návšteva Múzea Pezinok 
a putovanie za poznaním, návšteva 
cintorína v Pezinku  
 
realizácia 3 podujatí 
navštevovaných žiakmi, rodičmi 
a pedagógmi školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Získanie podpory 1000 Eur na 
zakúpenie nového vybavenia triedy 
 
 
Získanie podpory vo výške 300 Eur 
na zakúpenie farieb na náter 
nábytku v šatniach TO 
 
80 žiakov a 25 pedagógov sa 
podieľalo na realizácii 
koncertu/pozitívne odozvy zo 
strany rodičov a hostí 
 

 
 
 
8.11.2014 
 
 
 
 
 
 
22.5. 
2015/finisáž 
výstavy 
 
 
 
máj – august 
2014 
 
 
 
 
 
 
10/12/2 2014-
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
júl 2015 
 
 
 
 
 
jún 2015 
 
 
 
 
22.4. 2015 
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V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V školskom roku 2014/2015 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 2014/2015 nebola v ZUŠ Ľudovíta Rajtera vykonaná finančná kontrola.  
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Škola sídli v dvoch budovách situovaných neďaleko od seba na Sklenárovej ulici č. 5 a 2 
(ďalej S5 a S2), ktoré má zverené. V týchto prebieha výchovno-vzdelávací proces, pričom na S2 bol 
premiestnený celý výtvarný odbor a tento tu zažíva priestorové obmedzenia. Rozvrh hodín 
výtvarného odboru (pedagógovia sa v triedach striedajú) im nezabezpečuje pokojnú tvorivú klímu, ale 
naopak ich stresuje. V triedach je obmedzený priestor na manipuláciu s materiálmi, stojanmi  chýba 
miesto na uskladnenie prác. Túto kritickú situáciu by vyriešil nový priestor, ktorý sa naskytá v budove 
na S5 a to v byte, ktorý je obsadený nájomcami, ktorí nepracujú v školstve a ich správanie javí znaky 
asociálneho správania. Tento fakt prízvukujú aj pedagógovia vyučujúci v blízkosti bytu, kde ich často 
vyrušujú a v podnapitom stave vstupujú do budovy školy v čase vyučovania, čo vidia rodičia žiakov 
školy ako ohrozenie. Pomohlo by, keby Magistrát hl. mesta Bratislavy riešil otázku bytov v budovách 
škôl. Pre školy je to často jediná cesta ako si pomôcť s priestorovými obmedzeniami. Navyše vidím 
ohrozenie školy a jej žiakov a pedagógov v dôsledku nezodpovedného správania sa týchto osôb. Sú 
súčasťou školy a nie sú vhodným príkladom pre žiakov.  

Pozemok v okolí budovy na Sklenárovej 2 škola využíva pre kreatívny prístup k vyučovaniu 
žiakov výtvarného odboru. Počas Dní otvorených dverí tvorí záhrada priestor pre všetkých 
návštevníkov (deti MŠ, ZŠ, rodičia atď.) a tiež na realizáciu všetkých sprievodných programov od 
tanečných workshopov, cez koncerty speváckych a bicistických tried, po vystúpenia Ľudovienky 
a ďalších komorných telies. Vedenie školy motivuje nepedagogických i pedagogických zamestnancov 
k starostlivosti o tento priestor  a plánuje jeho revitalizáciu. Oplotenie celého pozemku bolo čiastočne 
opravené, ale čo najskôr bude potrebná kompletná výmena oplotenia, nakoľko väčšina dielov 
oplotenia je skorodovaná a vymenené boli len tie najakútnejšie diely. Priestor v sebe nosí obrovský 
potenciál na využitie pre žiakov a tiež verejnosť. Preto vedenie školy pripravuje projekt obnovy 
a revitalizácie záhrady s možnosťami využitia záhrady na spomínané účely.  
Pretrváva vlhnutie priestorov školy v suteréne, čo bolo v minulosti pri rekonštrukcii budovy 
zanedbané. Zásah odborníkov na odstránenie vlhnutia si vyžaduje investíciu, ktorou v doterajších 
rozpočtoch škola nedisponovala. 

Budova na S5 je charakteristická zlým stavom. Vyžaduje sa oprava vonkajšieho plášťa 
budovy, výmena netesniacich okien, nové podlahové krytiny v triedach a výmena starého vybavenia 
tried a kancelárií. Revízny technik elektroinštalácie navrhuje výmenu rozvodov v celej škole.  

Revízie plánované na príslušný rok boli vykonané, menšie nedostatky  boli odstránené 
a neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predpismi a ohrozovali prevádzku školy.   

Všetky priestory školy boli využívané na výchovno-vzdelávacie účely, žiadne priestory škola 
neprenajímala.  
 
Súčasný stav obidvoch budov vyžaduje nevyhnutné opravy a kroky: 
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1. Výmena okien na S5, 

2. Zateplenie budovy na S5, 
3. Výmena elektrických rozvodov (po realizácii predchádzajúcich krokov, lebo v súčasnosti do 

budovy zateká),  
4. Výmena vstupných dverí do školy a úprava vstupnej miestnosti, 
5. Výmena poškodených častí obkladu jednotlivých tried na S5 a odhlučnenie tried (najmä 

triedy TO od triedy bicích nástrojov a ďalších, potom triedy nácviku pre ľudovú hudbu so susediacou 
triedou vyučovania gitary a klavíra) 

6. Zakúpenie tienidiel do koncertnej sály na S5, 
7. Výmena oplotenia budovy na S2, 
8. Zabezpečenie objektu na S2 signalizáciou proti vniknutiu neoprávnených osôb, 

9. Poistenie zvereného majetku. 
 
Potreba ďalšieho vybavenia 

Je potrebné zabezpečiť nové hudobné nástroje ako druhé koncertné krídlo do KS školy, 
klarinety, saxofóny, súpravu bicích nástrojov, basgitaru, kombo a keyboard. Vo výtvarnom odbore 
bude potrebné zakúpiť maliarske stojany (potreby vyplývajúce zo ŠVP) a grafický lis. Ukazuje sa 
potreba výmeny ďalších opotrebovaných PC v kancelárii zástupcov a v triede HN. Novovzniknutú 
triedu HN je potrebné vybaviť ďalším počítačom. Nároky na vybavenie vzdelávacej inštitúcie 
kvalitnými počítačmi rastú v súvislosti s potrebami urýchlene a v predpísanej kvalite a dostatočnom 
objeme exportovať informácie zo školy ďalej. Preto aj v súvislosti s plánovaným nasadením nových 
systémov na spracovanie školskej agendy bude treba myslieť na kvalitné technické vybavenie školy.  
 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v roku 2013 

  

1.      Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 725 868,44 Eur  

2.      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :  88 059, 18 Eur  

3.      Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 351,60 Eur boli použité:  

       351,60 Eur na učebné pomôcky 

4.      Finančné prostriedky získané od rodičov (občianske združenia): 12 000,00 Eur  

(koncertné krídlo) 

5.      Iné finančné prostriedky: 0,00 
 
IX. Ciele, ktorý si škola/ŠZ určila v koncepcii rozvoja školy/ŠZ na školský rok 2014/2015 
a vyhodnotenie jeho plnenia. 
  
Stanovené ciele a ich plnenie: 

Zabezpečenie kvalifikovaného pedagogického zboru: splnené (viď. štruktúra kariérových 
pozícií). 

Zachovanie štruktúry podujatí ako príležitostí pre žiakov verejne prezentovať výsledky 
svojej práce: splnené – zachovaná štruktúra bola v uplynulom šk. roku obohatená o nové príležitosti 
(viď. podujatia školy a podujatia a projekty, do ktorých sa škola zapojila). 
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Organizovanie podujatí edukačného charakteru zameraných na skvalitnenie práce 
pedagógov: splnené – husľový seminár s Ácsné Szily Évou – Budapešť, gitarový seminár s Miriam 
Rodriguez Brüllovou, seminár s Lenkou Barilíkovou - Spišákovou zameraný na artikuláciu a prácu 
s dychom, workshop španielskych tancov Sevillany so Z. Čorejovou, Interpretačný seminár s V. 
Harvanom,   organizované školou, návšteva ďalších tvorivých seminárov, workshopov, prehliadok 
a otvorených hodín, tiež prednášok o vyučovacích trendoch a koncertoch virtuózov hudobného umenia 
(viď. účasť pedagógov na domácich a zahraničných podujatiach). 

Posilnenie komunikácie školy so zriaďovateľom a mestskou časťou: splnené – škola ako 
súčasť mestských projektov Bratislava pre všetkých - škola sa zapojila koncertom v Zrkadlovej sieni, 
tanečnými a hudobnými vystúpeniami na pódiu na Námestí detí a výtvarnými činnosťami v stánku. 
Škola pripravila program na Jarný koncert pre seniorov v Zrkadlovej sieni (org. Magistrát hlavného 
mesta Slovenska Bratislava), zúčastnila sa Detských vianočných dielní, zúčastnila sa oceňovania 
Talentovaná mládež a pri príležitosti DU. 

V rámci posilnenia komunikácie s mestskou časťou škola prijala ponuky účinkovať v DD, 
penziónoch a v SČK v mestskej časti Ružinov. Počet podujatí každoročne vypovedá o výbornej 
spolupráci (viď. podujatia školy). Tradične škola organizovala aj koncerty pre MŠ a ZŠ (v rámci DOD 
školy) a sprevádzala školou ďalšie desiatky detí z MŠ Ružinova. DOD je navyše priestor, kedy sú 
brány školy otvorené pre všetkých záujemcov mestskej časti a aktivity podujatia sú zámerne situované 
do záhrady školy, aby v mestskej časti, kde škola sídli, pripomínali občanom jej existenciu. 
V uplynulom roku vedenie školy intenzívne pozývalo na stretnutie počas DOD poslancov MČ 
Ružinov. Na „Káve u riaditeľky školy“ sa stretli Mgr. Martin Pener, Mgr. Martin Lazík, Mgr. Jozef 
Matúšek a Bc. Radovan Bajer. Tento prejavený záujem o školu v Ružinove signalizuje budúce dobré 
vzťahy a spoluprácu. Poslanci sa zaujímali o činnosť školy a najmä o „živé“ vyučovacie hodiny, ktoré 
navštívili a povzbudili žiakov školy v ich snaženiach.  

Pokračovanie cyklu „Záhady záhrady“: splnené – cyklus zahŕňa DOD v súčasnosti už 
DOD 5. 

Vytvorenie samostatných projektov a zapojenie sa do existujúcich: splnené – viď. kapitola 
projekty. Škola začala nový projekt prezentovania najmenších žiakov na verejnosti pod názvom 
VIVAT MUZI ČKA. Prvé z podujatí sa konalo v Hudobnej sieni BH a stretlo sa s mimoriadne 
pozitívnou odozvou rodičov žiakov a verejnosti. Po stopách slávnych je projekt, ktorého prvá cesta 
viedla do Želiezoviec/pôsobisko F. Schuberta a v tomto roku škola podnikla cestu do Pezinka – 
rodiska Ľudovíta Rajtera a Eugena Suchoňa. Pokračovanie projektu má pre žiakov školy veľký 
význam pre spoznanie dejinných súvislostí vzniku mnohých hudobných a iných diel.  

Rozvíjanie spolupráce so zahraničnými partnermi a inštitúciami pôsobiacimi na 
Slovensku: splnené – družobné školy z Brna, Prahy, z Cieszynie, z Budapešti a z Juhoafrickej 
republiky škola privítala v Bratislave 5. 12. 2014 na podujatí Vianoce V4 na Bratislavskom Hrade, 
ktoré zažilo veľký úspech a obdiv zo strany publika a hostí samotných. Na podujatí účinkovalo 135 
žiakov, čo bolo aj organizačne náročné na zvládnutie. Vyvrcholením podujatia bolo účinkovanie 
Speváckeho zboru z Bloemhof v JAR, ktorý excelentným výkonom zapôsobil na publikum. Dievčatá 
zo speváckeho zboru hrali na exotické marimby dovezené na tento účel až z Afriky. Ich virtuozita 
a nadšenie z hudby odzbrojili každého. Na záver koncertu sa spojili všetci účinkujúci a spievaním 
známej vianočnej piesne  sa lúčili s vďačným a dojatým publikom. Tento jedinečný koncert 
zaznamenal aj servis Nový čas a video záznam s rozhovormi všetkých zastúpených strán účinkujúcich 
bol sprístupnený na webe. Nový čas zverejnil článok s fotografiami a informoval o tomto neobvyklom 
koncerte. 
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Na tanečnom koncerte pod názvom Tanečné črepiny vystúpili so žiakmi školy aj družobná škola Fr. 
Jílka z Brna a členovia FS Cifra z Uherského Hradišťa. Deň detí na Kubánskom veľvyslanectve 
oslávili aj žiaci TO školy, ktoré vystúpili v rámci programu v budove RTVS. Spolupráca so ZUŠ F. 
Liszta v Györi pokračuje každoročnou účasťou školy na Festivale poľskej hudby – priestor pre talenty. 
Škola každoročne pripravuje žiakov na vystúpenia v zahraničí a prijíma hostí zo zahraničných 
družobných škôl. Tieto aktivity sú pre obidve zúčastnené strany osobite prínosné.   
 
Zvýšenie materiálno-technického vybavenia školy 
 
Rekonštrukcia KS – zrealizovaná 
Koncertné krídlo – kúpa – zrealizované 
Priečelie pred vstupom do školy – oprava zrealizovaná 
Oplotenie na S2 – oprava zrealizovaná 
Obnova triedy HN – zakúpenie nového odkladacieho nábytku a lavíc so stoličkami –  
zrealizované 
Nákup notových stojanov, klavírnych stoličiek – zrealizovaný 
Nákup sopránový saxofón – zrealizovaný 
Nákup notový materiál – zrealizovaný 
Nákup tieniacich záclon do KS 5 – zrealizovaný 
 
Zhrnutie výsledkov práce školy    
 

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera v hodnotenom období plnila zodpovedne svoje 
úlohy vychádzajúce z vízie školy, z jej stratégie a plánu práce na školský rok 2014/2015. Mala na 
zreteli dlhodobú koncepciu rozvoja školy. Vo všetkých plánovaných oblastiach dosiahla rozvoj 
a otvorila nové oblasti v partnerstvách a v nových priestoroch pre verejnú prezentáciu práce žiakov 
a pedagógov školy. Pestovala vo svojich žiakoch vzťah k umeniu a dozerala na dôsledné osvojovanie 
si základov  technických zručností. Podporovala existenciu komornej hry, hru v ľudovej hudbe, hru 
v Orchestri mladých a v  rozličných iných zoskupeniach. Žiakom s mimoriadnym nadaním umožnila 
študovať v rozšírenom vyučovaní. Programové zameranie školy smerovalo k medziodborovej 
spolupráci. Škola úspešne rozvíjala družobné kontakty. Realizovala celý rad podujatí, ktoré 
pripomínali významné osobnosti z oblasti umenia a spoločenského života. Miestom konania 
významných podujatí ako vianočné koncerty, absolventské koncerty, benefičné podujatia a iné 
boli reprezentatívne koncertné sály mesta ako Bratislavský Hrad, Zrkadlová sieň, Pálffyho palác, 
Rakúske kultúrne fórum a ďalšie. Zvlášť významným bol koncert VIANOCE V4 za účasti zástupcov 
a žiakov 5 krajín (V4 a JAR). Na tomto koncerte spoluúčinkovalo 135 žiakov. Výnimočné podujatia 
pripravili absolventi v samostatných koncertoch ako koncert saxofonistov na BH, absolventky 
klavírnej triedy v Pálffyho paláci, speváčky v RKF a skupiny speváčok v Zichyho paláci. 
Množstvo podujatí (viď. tabuľka hore) škola zrealizovala pre domovy dôchodcov, penzióny, Jednotu 
dôchodcov, Slovenský červený kríž a Nemocnicu Ružinov.  

Pokračovanie mal cyklus Hudba v nás, Portréty, Chceme vedieť viac, Bratislava pre všetkých, 
Artforum, Deň otvorených dverí, Talenty, Po stopách slávnych a benefície na počesť kontaktnej 
šošovky.   

Zvláštnu pozornosť žiaci prejavili prostredníctvom svojich vystúpení mamičkám a ich 
sviatku. Pedagógovia aj v tomto roku pripravili pri príležitosti Dňa učiteľov vlastný samostatný 
koncert. Okrem DOD, ktoré sa už natrvalo stali neoddeliteľnou súčasťou činnosti školy a jej 
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prezentácie, škola v tomto roku pripravila samostatný pútavý koncert pre žiakov ZŠ a deti MŠ 
Ružinova. V rámci DOD riaditeľka školy privítala v ZUŠ zástupcov MČ Ružinov.  

Koncertné prehrávky jednotlivých PK boli zamerané na verejné vystúpenia žiakov 
s programom, ktorý zvolili jednotlivé PK. Zapojili sa hudobno-teoretické, dychové, strunové 
a klávesové oddelenie (Čarovné struny, Ohňostroj dynamiky, Od čembala ku klavíru, Pódium patrí 
opäť nám a iné).  

Škola ochotne organizuje pre pedagógov bratislavských aj mimo bratislavských škôl odborné 
semináre – husľový seminár pod vedením Ácsné Szily Évy z Budapešti a gitarový seminár pod 
vedením Miriam Rodriguez Brüllovej pôsobiacej v Bratislave (študovala a vyučovala v Kanade 
a v Rakúsku).   

Festival poľskej hudby v Gyӧri ako súčasť projektu Talenty má pre žiakov obrovský prínos 
a konfrontáciu v kvalitnom hudobnom prostredí. Víťazi súťaží účinkovali na Festivale Eugena 
Suchoňa v Pezinku.  

Pedagógovia aj v hodnotenom roku získali cenné úspechy na súťažiach (viď. tabuľka 
súťaže). Výsledky najlepších žiakov školy prezentovala na domácich i zahraničných súťažiach 
s najvyššími hodnoteniami (viď. príloha tabuľka). Za mimoriadny považuje úspech žiačky 
violončelovej triedy Nikoly Adamcovej, ktorá získal najvyššie platinové pásmo na súťaži Talenty pre 
Slovensko. Dlhodobo vynikajúce výsledky na medzinárodných a domácich súťažiach dosahujú žiaci 
v tvorbe animovaného filmu – Juniorfilm, Dvůr Kráové nad Labem (1. miesto Tereza Smetanová 
a Sára Lovecká), Cineama, Senec (1. miesto a postup do celoštátneho kola Lujza Michalková), 
Maľovaná ZUŠ-ka, B- Bystrica (Zlaté pásmo Tamara Matrková a Dominika Vagačová). Na speváckej 
súťaži Hľadá sa muzikálová hviezda, Bratislava získal pre školu najvyššie ocenenie žiak Andrej 
Prachár. Saxofónové kvarteto získalo na súťaži v komornej hre v Starej Ľubovni najvyššie ocenenie 1. 
miesto v Zlatom pásme a Saxofónové trio 1. miesto. Veľmi cenným bolo umiestnenie žiačky Anny 
Camary v hre na viole na 1. Mieste na súťaži Talenty pre Slovensko. Škola vo vlastnej réžii 
každoročne organizuje súťaž žiakov HN Chceme vedieť viac a tiež školské kolo speváckej súťaže 
Slávik Slovenska. Zúčastňuje sa s obľubou keyboardovej prehliadky v ZUŠ Hálkova (11. ročník), tiež 
Prehliadky populárnej a džezovej hudby v Bratislave, speváckej súťaže Slávik Slovenska  - celoštátne 
kolo, súťaže Schneiderova Trnava, Hľadá sa muzikálová hviezda a Malokarpatský slávik pre 
spevákov. Každoročne vysiela žiakov na súťaž Talenty pre Slovensko a iné. Výsledky ďalších súťaží 
viď. tabuľka. 

Tanečný odbor celoročne pracuje na príprave záverečného predstavenia sa verejnosti 
všetkých žiakov oddelenia. Tohto roku pod názvom Tanečné črepiny spolu s hosťami z Brnenskej 
ZUŠ Fr. Jílka a chlapcami z FS Cifra z Uherského Hradišťa. TO významne participuje na hudobných 
programoch ako aj na koncerte Vianoce V4, na koncerte k ukončeniu Roku českej hudby, na 
saxofónovom absolventskom koncerte  a pod. Literárno-dramatický odbor sa prezentoval v rámci 
spoločného koncertu TO a LDO samostatnými vstupmi. Medzi jeho prvé z vystúpení patrí aj 
účinkovanie na vernisáži v Galérii F7.  

Ľudová hudba Ľudovienka mala v tomto roku mimoriadne bohatý kalendár vystúpení 
s rôznorodým zameraním (viď. podujatia Ľudovienka). Za mimoriadne považuje vystúpenie pri 
príležitosti udeľovania ocenení študentom stredných škôl za mimoriadne výsledky na Bôriku za 
prítomnosti bývalého ministra školstva vedy výskumu a športu Petra Pelegriniho, ktorý osobne 
poďakoval vedúcej pani Herte Ugorovej a členom FS vyjadril obdiv a zaželal veľa ďalších úspechov.  

Spevácka skupina Lastovičky pripravila pôsobivý program z tvorby Gejzu Dusíka a tento 
naštudovaný celok sa stal základom pre dotvorenie ďalšími speváckymi klenotmi a vznikol tak silný 
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pôsobivý program, ktorý sa prvýkrát predstavil na benefičnom koncerte v Zrkadlovej sieni, na 
koncerte – Jarný koncert seniorom a tiež si ho vyžiadali na koncert Svätojánsky večer s Lions Club.  

Výtvarný odbor  viedol výtvarné dielne v rámci podujatia Kapitulské Dvory, na Hlavnom 
námestí počas DOD samosprávy a pripravil Detské vianočné dielne v Justiho sieni. Zrealizoval 
výstavu absolventských prác žiakov ŠPD pod názvom Čas v nás v CompanyCafe WBA Holding. 
Pokračovaním projektu Artforum bola výstava prác súčasných a bývalých pedagógov výtvarného 
odboru školy pod názvom Ped. Árt. Šou.   

Vychádzajúc z hore uvedených aktivít pedagógov je vidieť, že sa veľmi bohato zúčastňovali 
rôznorodých vzdelávaní, seminárov, workshopov, aj umeleckých aktivít, čo hodnotím ako vynikajúce 
zázemie pre využitie vo vyučovacom procese.  

Kvalitu koncertov v druhom polroku školského roka významne ovplyvnil zrekonštruovaný 
priestor koncertnej sály na S5 a kúpa nového klavírneho koncertného krídla.  

Spokojní rodičia a nadšení priatelia školy tvoria spolu so zamestnancami školy partnerov, 
ktorých snaženie smeruje k žiakovi školy. Za uplynulý rok sa darilo spolupôsobiť a výsledky práce sa 
odzrkadlili na množstve realizovaných podujatí a ich kvalite. S tým potom súvisí aj prejavený záujem 
médií. 

Jednotlivé predmetové komisie pracovali na dodržiavaní ŠkVP, na dôslednom spracovaní 
dokumentácie, na organizovaní jednotlivých koncertných prehrávok a skúšok a na riešení ďalších 
úloh. Prejavili vždy ochotu a pomoc pri organizovaní každého z uvedených podujatí. Opäť sme 
zaznamenali zaujímavé prieniky jednotlivých oddelení, čo obohacuje samotných žiakov a podnecuje 
ďalšiu tvorivosť pedagógov.  
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Sponzoring  
Ľubomíra Gertler (tlač propagačných a iných materiálov), Angelika de Rossi – podpora podujatia na 
počesť Otta Wichterleho, Moje mesto – 300 Eur na renováciu tanečných šatní, Nadácia Pontis – 1 000 
Eur na Projekt obnovy triedy HN, rodičia VO – rodina Müllerová, R. Ožvátová, rod. Rasovská, rod. 
Weisová, rod. Korcová, E. Šebová, rod. Komadová – spotrebný výtvarný materiál, páková rezačka, 
stojanový suišič, spotrebný baliaci materiál, keramická hlina a finančné dary vo výške 2x 100Eur do 
RZ.  
 
 
X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014, a oblasti, 
v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení v školskom roku 2014/2015 
 
 
II. 3 SWOT ANALÝZA 
 
II. 3. 1 Silné stránky 
� Škola s dlhodobou a výbornou tradíciu (v súčasnosti 58 rokov existencie), ustálený počet žiakov 

bez väčších výkyvov v zmysle úbytkov a neprimeraných nárastov (do 900 žiakov), 
� možnosti študovať v štyroch odboroch (hudobný, výtvarný tanečný a literárno-dramatický), 
� vysoké pracovné nasadenie členov Umeleckej rady, vedenia školy a pedagógov, 
� záujem zamestnancov o štúdium cudzích jazykov (angličtina, francúzština priamo v škole), 
� existencia komorných združení žiakov, orchestra a ľudovej hudby ako ďalších možností rozvoja 

žiakov a prezentácie činnosti školy a tiež príležitostné komorné zoskupenia vznikajúce z nadšenia 
žiakov gitarových, violončelových, speváckych, klavírnych a iných tried, 

� prítomnosť silných pedagogických a umeleckých osobností a 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, Poľsko, Maďarsko, Juhoafrická republika),  

� ZUŠ ako organizátor odborných seminárov – husľový seminár pod lektorským vedením Ácsné 
Szily Évy z Budapešti, gitarový seminár Miriam Rodriguez Brüllovej, seminár s Lenkou 
Barilíkovou o artikulácii, reči a pohybe,  

� participácia ZUŠ na projektoch družobných škôl a tvorba vlastných projektov za účasti týchto 
škôl, 

� realizácia podujatí na základe medziodborovej spolupráce, 
� náklonnosť a podpora zo strany rodičov prejavená darmi škole (notebooky, ozvučovacia technika, 

potreby pre VO, papier do tlačiarne, kvetinové dary absolventom, finančné dary, ponuka vstupu 
do finančných projektov ich zamestnávateľov, pomoc pri doprave na podujatia a pod.), 

� dobre nastavená spolupráca s rôznymi inštitúciami, 
� škola ako vyhľadávaný partner pre účinkovanie na podujatiach zahraničných kultúrnych inštitútov 

(poľský, bulharský, francúzsky), veľvyslanectiev na Slovensku (Kubánske veľvyslanectvo, 
Holandské veľvyslanectvo, Americké veľvyslanectvo a Belgické veľvyslanectvo), Ministerstva 
kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a iných,   
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� organizovanie podujatí rôznorodého zamerania s uplatnením čo najväčšieho počtu žiakov (aj 
s medzinárodnou účasťou a so zapojením viacerých subjektov – projekty ako CHopin je in, 
Hudobné akcenty, Svetový koncert detí, Malý Princ, VIANOCE V4 a pod., 

� realizácia podujatí v reprezentačných sálach mesta Bratislavy (Hudobná sieň Bratislavského 
hradu, Zichyho palác, Pálffyho palác, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Slovenská 
filharmónia, Cikkerovo múzeum, Moyzesova sieň, Koncertná sieň Rakúskeho kultúrneho inštitútu 
a iné),  

� vysoká návštevnosť podujatí ZUŠ a pozitívne ohlasy verejnosti, vysoké ocenenia žiakov na 
domácich a medzinárodných súťažiach, 

� tvorivá pracovná atmosféra prejavená prípravou a realizáciou podnetných a hodnotných podujatí, 
aktivity školy smerujúce k pritiahnutiu pozornosti obyvateľov mestskej časti – Deň otvorených 
dverí, koncerty v záhrade školy (Sax on air) a koncerty pre deti MŠ a ZŠ v mestskej časti Ružinov, 
príprava kultúrneho programu na podujatia seniorov Ružinova, 

� podnety zo strany ZUŠ na spoluprácu s ďalšími ZUŠ Slovenska (ZUŠ E. Suchoňa, ZUŠ Hálkova, 
ZUŠ Hlohovec, ZUŠ Š. N. Šamorínskeho a iné), 

� vysoké počty prijatých žiakov na umelecké školy vyššieho typu, 
� záujem vedenia školy o prezentovanie práce školy v médiách (TV BA, TA3, STV, TV Lux, TV 

Ružinov, denník Nový čas, in ba, Mamina, Ružinovské Echo, SME, RTVS, SRO a pod.), 
� ZUŠ školou s úctou k tradícii a hodnotám zapájajúca do diania školy potomkov Ľ. Rajtera, 

žijúcich slovenských skladateľov – Juraj Hatrík, Stanislav Hochel, Miroslav Bázlik, Jevgenij Iršai, 
Hanuš Domanský, koncertných umelcov – Ľubica Rybárska, Ján Slávik, Peter Pažický, 
hudobných vedcov – Alica Elscheková a iné významné osobnosti kultúrneho života, 

� dobré materiálno-technické zabezpečenie – prevádzka v dvoch budovách školy, nástrojové 
vybavenie s možnosťou zapožičiavania pre žiakov, nevyhnutné zariadenie v triedach 
a zborovniach, prístup na internet, vedenie školy, kancelária, zborovne a niektoré triedy vybavené 
stolovými počítačmi, notebookmi a telefónmi, novo zrekonštruovaná koncertná sála v sídle školy, 
zakúpené nové koncertné krídlo a vybavenie sály, opravené vstupné prístrešie, zriadenie novej 
triedy HN v budove na S2, 

� existencia záhrady školy v okolí budovy na Sklenárovej ul. č. 2 so širokými možnosťami využitia 
na realizáciu podujatí všetkých odborov (bohato využívaná v letných mesiacoch na organizovanie 
DOD, celoročne na výstavu priestorových útvarov – Gajdošove valašky, spoločný projekt dvoch 
škôl a iné), 

� vyučovanie v dvoch budovách neďaleko susediacich – možná kontrola a operatívnosť pri riešení 
úloh, 

� dobrá spolupráca vedenia školy s poradnými orgánmi školy ako Rada školy, Umelecká rada, 
Pedagogická rada, Rodičovské združenie pri ZUŠ (od 1. 9. 2015 OZ Sklenko), ZO OZ PŠ a V na 
Slovensku, 

� otvorenosť vedenia školy novým podnetom a ich spracovanie v prospech rozvoja školy a hlavného 
mesta Bratislavy. 

 
II. 3. 2 Slabé stránky 
� zlý technický stav budovy na Sklenárovej ul. č. 5 (S5) (potreba výmeny okien, vchodových dverí 

a zateplenie plášťa budovy), 
� pozemok pod budovou a v okolí –S5v roku 2009 predaný spoločnosti Beta Group, 
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� byt v priestoroch školy obsadený nájomníkmi nepracujúcimi v školstve, potreba školy rozšíriť 
svoje kapacity prostredníctvom tohto bytu, asociálne správanie sa nájomníkov, zlá reklama škole, 
ohrozenie žiakov školy, 

� budova na S2 narušená z dôvodu vlhnutia pivničných priestorov – ohrozenie činnosti 
z hygienických dôvodov, potreba kompletnej výmeny oplotenia pozemku budovy (v roku 2014 
zrealizovaná nevyhnutná rekonštrukcia na odstránenie ohrozenia okoloidúcich), 

�  chýbajúce zabezpečenie budovy alarmom, ohrozenie krádežami počas vyučovania (chýbajúci 
dozorca), 

� chýbajúce poistenie majetku školy(viď. návrh rozpočtu), 
� zastaralé vybavenie tried (skrinky na odkladanie nôt a učebných pomôcok, nákup kobercovej 

krytiny do tried pre chlad v triedach), tanečných sál (skrinky na kostýmy a výmena nábytkovej 
zostavy v šatni TO a LDO), kancelárie (stará nábytková zostava s nedostatkom odkladacieho 
priestoru, starý kazový kopírovací systém, potreby nového kopírovacieho zariadenia na S2,  

� vysoké náklady na údržbu hudobných nástrojov a pomôcok vo VO (ladenie, opravy, revízie 
keramickej pece a pod.) a nákup nových, potreba kúpy nových nástrojov (keyboard do KS S5, 
druhé koncertné krídlo do KS S5), 

� neodhlučnené triedy v obidvoch budovách (vzájomné rušenie sa počas vyučovania), 
� tendencie zriaďovateľa smerujúce k znižovaniu pracovných úväzkov nepedagogických 

zamestnancov pri zvyšujúcej sa záťaži formou zvýšených požiadaviek na ich výkony a výstupy, 
� neustále zvyšovanie administratívnych činností pre vedenie školy a administratívnych 

zamestnancov, 
� nedostatok finančných prostriedkov z  rozpočtu mesta na krytie všetkých nákladov spojených 

s prevádzkou a výchovno-vzdelávacími činnosťami školy (v súčasnosti sa realizuje nevyhnutné 
krytie z dobrovoľných príspevkov rodičov – RZ pri ZUŠ),  

� nedostatok možností finančne ohodnotiť úspechy a nadštandardné aktivity zamestnancov. 
 
II. 3. 3 Príležitosti 
� Získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov, od sponzorov a donorov 

(perspektívne vytvoriť čiastočný úväzok pre zamestnanca, ktorý by vykonával činnosti s tým 
spojené a ďalšie vyžadujúce si napr. elektronické spracúvanie údajov o žiakoch a zamestnancoch 
školy, či rôznorodé marketingové aktivity ako webové sídlo, návrhy elektronických pozvánok na 
podujatia a pod.),  

� hľadanie nových možností rozšírenia kapacity školy na vyučovanie v nových priestoroch 
(napríklad nevysporiadaný služobný byty v budove školy na účely rozšírenia kapacity pre VO 
alebo nového predmetu hra na klarinete - škola vlastní klarinety v nástrojovom depozitári, hra na 
trubke a iné), 

� zvýšenie rozpočtu školy zriaďovateľom, 
� zabezpečenie modernizácie a doplnenie zariadenia školy, 
� vyriešenie problematiky vlhnutia budovy (sanácia suterénu S2, získanie prostriedkov na úplnú 

výmenu oplotenia, zabezpečenie alarmu na S2, zabezpečenie odhlučnenia tried), 
� oslovenie zriaďovateľa ohľadom navýšenia finančných prostriedkov pre štandardizáciu vybavenia 

školy, 
� získavanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa na ohodnotenie nadštandardných úspechov 

a činnosti zamestnancov, 
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� získavanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa na rozvoj a modernizáciu školy (zakúpenie 
moderných počítačov a kopírovacej techniky, zakúpenie grafického lisu pre VO, zakúpenie 
maliarskych stojanov, drevopece a rakupece na vypaľovanie keramiky a iné), 

� zvýšená komunikácia s verejnosťou s cieľom budovania dobrého mena školy a budovania 
povedomia nenahraditeľnosti umeleckého školstva v systéme vzdelávania a jeho uznania,  

� skvalitňovanie vyučovacieho procesu zavádzaním moderných progresívnych prvkov, 
� budovanie good will školy ako obrazu organizácie mesta, 
� tvorba hodnotných projektov so zapojením všetkých odborov školy a v spolupráci so 

zahraničnými partnermi a Magistrátom hl. mesta SR Bratislava, 
� uspokojovanie potrieb a želaní súčasných aj potenciálnych žiakov a ich rodičov, získavanie 

nových, 
 
II. 3. 4 Riziká - ohrozenia 

� pretrvávajúce nízke finančné ohodnotenie práce pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 
� hrozba normatívneho financovania, 
� nedostatočný počet uchádzačov o štúdium z hľadiska preferencie iných atraktívnych 

spopularizovaných činností, 
� zvýšenie počtu súkromných umeleckých škôl ako konkurencie pre štátne ZUŠ (len v zmysle 

odlivu určitého počtu žiakov, nie v kvalite ponuky, kde štátne ZUŠ nemajú konkurenciu), 
� strata záujmu spoločnosti venovať potrebe existencie ZUŠ pozornosť, 
� ľahostajnosť k riešeniu problematiky nízkych rozpočtov pre ZUŠ, 
� 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  

Riaditeľka školy navrhuje vziať do úvahy všetky závažné problémy školy a nastaviť 
harmonogram riešenia pomoci školám v pôsobnosti hlavného mesta. ZUŠ Ľudovíta Rajtera potrebuje 
súrne riešiť budovu na Sklenárovej 5, kde dochádza k značnému devastovaniu a škola funguje 
s netesniacimi oknami, zatekajúcimi (všetky) stenami, kde sú zabudované zásuvky a už v súčasnosti 
predstavujú ohrozenie a nefunkčnosť. Výmena okien a obloženie plášťa budovy znamená prvý 
záchranný krok pre školu. Potom budú nasledovať ďalšie opravy závažného charakteru (elektrické 
rozvody a ďalšie), ktoré treba realizovať, avšak až po predchádzajúcich krokoch. Vplyvom neriešenie 
tejto situácie v škole dochádza k devastovaniu hudobných nástrojov, k prudkým teplotným výkyvom, 
ktoré nielen škodia, ale aj predstavujú únik tepla a škola neplní princíp hospodárnosti. Nemerateľné sú 
vplyvy na žiakov a rodičov, ktorí neveria, že zriaďovateľ nevyčlení finančné prostriedky na opravy 
svojich budov. 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom 
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
pedagógovia 
Lucia Fabiánová:  David Plachý - VŠVU Bratislava, reštaurovanie sochy 
Radoslava Füllerová:  Katarína Kuchtová - ŠÚV J. Vydru, propagačná grafika 
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                          Sára Keňová - SŠSV, maskérstvo a vlásenkárstvo 
                          Ema Wachsmannová - Pedagogická akadémia Modra 
                          Matúš Kiaček - FA STU Bratislava 
Lívia Kožušková:    Karolína Brenkusová - VŠVU Bratislava, grafický dizajn  
                         Miroslava Grožáková - VŠVU Bratislava, architektúra 
                          Ivet Balgová - Výtvarná škola T.Baťu Zlín, kostýmová tvorba 
                          Pamela Fortunová - FDaTN TU Zvolen 
                          Veronika Tekulová- FA STU  Bratislava   
Zuzana Števove:  Viktor Vrbiar – Konzevatórium Bratislava, herectvo 
Hilda Mixtajová: Andrej Prachár – DF VŠMU, muzikálový spev a herectvo                   
                         
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 osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami,  

Škola v zmysle zákonov komunikuje so ZO OZPVaŠ a dohaduje pracovné podmienky pre 
zamestnancov školy, čo deklaruje v Kolektívnej zmluve ZUŠ.  
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Nadácia Pontis, Zelinárska 2 Bratislava – projekty vypracované riaditeľkou školy: Obnova triedy 
hudobnej náuky (1000 Eur), Moje mesto: Renovácia šatní TO (300 Eur) 
Rodičovské združenie pri ZUŠ Ľudovíta Rajtera – OZ  

RZ spravuje finančné príspevky rodičov a pokrýva náklady školy na realizáciu podujatí, 
opravy a kúpu hudobných nástrojov, tvorbu propagačných materiálov školy, účastnícke a ďalšie 
výdavky súvisiace s účasťou žiakov na súťažiach a prehliadkach, financuje náklady na prenájom 
koncertných sál, uhrádza náklady na vstupenky žiakov na kultúrne podujatia, čiastočne uhrádza 
kopírovanie programov a občerstvenie pre žiakov na triednych koncertoch a koncertoch PŠ, tiež 
darčeky a občerstvenie pre absolventov školy. Podieľa sa na zakupovaní kvetinových a ďalších darov 
pre hostí z iných škôl a zo zahraničia. Poskytuje prostriedky na opravu hudobných nástrojov a na 
zakúpenie učebných pomôcok do všetkých odborov. Uvoľňuje financie na opravu a zakúpenie nových 
tanečných kostýmov. Spravuje prostriedky VO, ktoré rodičia darujú škole ako finančnú pomoc na 
zakúpenie pracovného materiálu pre VO. Vďaka finančným prostriedkom z príspevkov RZ mohla 
škola zrealizovať kúpu nového koncertného krídla do KS (RZ 12 000 Eur).  
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

Magistrát hlavného mesta Bratislava ako zriaďovateľ školy je so školou v neustálom 
kontakte a to formou administratívnych výstupov a tiež formou stretnutí zástupcov OKŠ a Š na 
riaditeľských aktívoch. Rozvinula sa spolupráca v rovine spoločného organizovania a prípravy 
podujatí pri rôznych príležitostiach (viď. podujatia)  
 
2.4. Iná spolupráca  
Z celého dokumentu vystupujú partneri školy, vďaka ktorým škola prežila hodnotený rok zaujímavo 
a pre žiakov školy ponúkla okrem zodpovedne organizovaného výchovno-vzdelávacieho procesu aj 
kvalitu ponuky príležitostí na vystúpenie a získanie cenných kontaktov a nových poznatkov vo 
všetkých možných oblastiach. Naplno sa prejavili silné pedagogické a umelecké osobnosti, ktoré 
ovplyvnili procesy v škole priamo (účasťou na pracovných stretnutiach s nimi), ale aj nepriamo napr. 
návštevou miest kde pôsobili, žili, tvorili. Spolupráca s okolím školy, jej bývalými žiakmi, novými 
partnermi je obohacujúca a veľmi dôležitá pre ďalšie pôsobenie školy v prostredí mesta akým je 
Bratislava.  

Svojou existenciou škola deklaruje významy umeleckého vzdelávania v spoločnosti. V týchto 
snahách plánuje pokračovať a v hľadaní nových foriem plánuje neustať.  

Záujem o štúdium v ZUŠ je vyrovnaný, škola má trvalo do 900 žiakov v štyroch vyučujúcich 
odboroch.  
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy Exnárova 6 v Bratislave 

za školský rok 2014/2015 
 

 
 
V roku 2014 jazzová formácia „Jazz na Ex“.  úspešne reprezentovala nielen ZUŠ Exnárova 6, ale aj 
hlavné mesto SR Bratislavu, v širokej európskej konkurencii medzinárodného jazzového festivalu 
"ALLEGROMOSSO ITALY" v Taliansku, kde zožali obrovské úspechy. Ich vystúpenia boli 
zo strany verejnosti, usporiadateľov a členov Prezídia EMU považované za jedno z top vystúpení 
na tomto festivale, ďalej sa v októbri 2014 zúčastnila jazzová formácia jubilejného 40-tého ročníka 
BJD/ Bratislavských jazzových dni/. 
ZUŠ Exnárova 6 založila experimentálno-improvizačný ansámbel EIAPUF , ktorý  interpretuje 
hudobný repertoár 2. polovice 20. storočia a súčasných skladateľov.  
 
V školskom roku 2014/2015 z počtu absolventov 93, bolo na stredné a vysoké školy umeleckého 
zamerania prijatých 11 žiakov. Zorganizovala 50 verejných vystúpení,  participovala na ďalších 32 
verejných podujatiach. Pedagógovia HO,TO,VO,LDO zúčastnili so žiakmi spolu 22 celoslovenských 
a medzinárodných súťaží, kde získali 30 ocenení, z toho 9 prvých miest.  
 
V školskom roku 2014/2015 ZUŠ prešla na system elektronického vedenia administratívy a triednej 
dokumentácie školy (iZUŠ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Základné informácie o škole 
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a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Exnárova 6 
Adresa: Exnárova 6A, 821 03 Bratislava 2 
Kontakty: 
tel.: 02/43 42 13 58, 02/43 42 12 35, 02/43 33 54 41 
fax: 02/43 42 13 58 
e-mail: zus01@stonline.sk, zus02@mail.t-com.sk, zus03@mail.t-com.sk 
www.zus-exnarova.sk 
 
b)Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno riaditeľa: Mgr. Anna Miklovi čová 
Volebné obdobie: 2014 – 2019 
Ďalší vedúci zamestnanci školy: 

• Mgr. art. Ján Mazán – zástupca riaditeľky 
• Mgr. art. Ján Borza – zástupca riaditeľky 

 
c) Údaje o rade školy 
 
Členovia Rady školy v školskom roku 2014/2015: 

• Mgr. art František Ďuriač - predseda, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
• Mgr. art Stanislava Koptáková – člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
• Jaroslav Roško- člen, zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
• Mgr. Jakub Bednárik  - člen, zástupca zriaďovateľa 
• Ing. Slavomír Drozd - člen, zástupca zriaďovateľa 
• Mgr. Ján Buocik - člen, zástupca zriaďovateľa 
• Marcel Palonder - člen, zástupca zriaďovateľa 
• PhDr. Soňa Hanzlovičová – člen, zástupca rodičov 
• JUDr. Luboš Minich  – člen, zástupca rodičov 
• Ing. Rudolf Kürth  – člen, zástupca rodičov 
• Karin Planková – člen, zástupca rodičov 

 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2014/2015: 
 
Hlavné body rokovania rady školy: 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2013/2014; 
2. Kontrola vývoja riešenia priestorových problémov – odzverenie časti nehnuteľného majetku 

zo správy ZUŠ Exnárova 6 materskej škole, ako náhrada bol objekt na Uránovej, priebeh 
stretnutia primátora Milana Ftáčnika so zástupcami RŠ; 

3. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu 
v školskom roku 2014/2015, počty prijatých detí; 

4. Zmena člena Rady školy – rodič; 
5. Správa o hospodárení za rok 2014; 
6. Financovanie havarijných stavov; 
7. Koncepcia rozvoja ZUŠ Exnárova 6 2015-2018. 

 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
- Pedagogická rada sa venovala výraznej zmene vo vedení triednej dokumentácie školy, ako  aj 
celkovej administrácie a jej prechodu na elektronickú formu. Za týmto účelom pedagógovia 
absolvovali školenie a dostávali ďalšie usmernenia priebežne počas celého školského roka. 
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Pedagogická rada prerokovala a vzala na vedomie: 
- správy v jednotlivých odboroch a oddeleniach za šk. r. 2014/2015; 

- pokyny vyplývajúce z platnej legislatívy; 

- správu o výchove a vzdelávaní za šk. r. 2013/2014; 

- plán kontinuálneho vzdelávania pre šk. r. 2014/2015; 

- štruktúru kariérových pozícií pre šk. r. 2014/2015; 

- koncepciu rozvoja ZUŠ Exnárova 6 na obdobie 2015-2018. 

Ďalej sa venovala: 

- zefektívneniu komunikačného modelu (vedúcich PK, vedúcich elokovaných pracovísk 
s pedagógmi), ktorým sa škola snaží vyvažovať sťažené pracovné podmienky na ZUŠ vychádzajúce 
z rozdrobenosti pedagógov na deviatich pracoviskách; 

- priestorovým problémom; 

- obsahovému a termínovému stanoveniu organizačných pokynov týkajúcich sa pedagogickej 
práce; 

- príprave ŠkVP pre 4. ročník 2. časti, I. stupňa základného štúdia a nového ŠkVP podľa 
učebných plánov s platnosťou od 1.9.2015; 

- schváleniu troch pedagógov ZUŠ Exnárova 6 na ocenenie “Najúspešnejší učiteľ za rok 
2014” (František Ďuriač, Stanislava Koptáková, Jana Kőnigsmarková). 

- Umelecká rada hľadala riešenie ako zvýšiť efektivitu práce pedagógov v sťažených 
priestorových podmienkach, ako dosahovať výborné výchovno-vzdelávacie výsledky napriek 
nepriaznivému rozpočtu školy, ďalej sa venovala organizačným a legislatívnym opatreniam, 
ako aj príprave školských podujatí, verejných koncertov a súťaží. Vyhodnocovala aktivity 
jednotlivých odborov a oddelení, schvaľovala „Plán práce Umeleckej rady na školský rok 
2014/2015“ ako aj plány práce jednotlivých PK na školský rok 2014/2015. Venovala sa 
otázkam zapracovania opatrení uložených Štátnou školskou inšpekciou do Školského 
vzdelávacieho programu a otázkam novo schválených učebných plánov s platnosťou od 
1.9.2015, ako aj spôsobu vytvorenia nového ŠkVP v súlade s týmito učebnými plánmi, 
vzdelávacími štandardami a štátnym vzdelávacím programom. I pre tento účel boli zvolávané 
jednotlivé Predmetové komisie. UR sa tiež zhodla na návrhoch mien ocenenia Pedagóg roka 
(vyššie spomenutí). 

- Gremiálne porady cielene riešili každodenné zabezpečenie bezproblémového vyučovania 
a otázky finančného a organizačného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
na ZUŠ Exnárova 6. 

 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
 
Počet žiakov školy k 15.09.2014: 1 122 žiakov 
 
Odbor PŠ I.stupeň 

1. časť 
I.stupeň 
2. časť 

II.stupeň II.stupeň 
rozšírené št. 

ŠPD SPOLU 

Hudobný 60 417 137 38 2 115 769 
Literárno- dramatický 2 9 2 0 0 0 13 
Tanečný 44 25 20 0 0 0 89 
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Výtvarný 16 118 76 13 0 28 251 
 
 
Počet žiakov školy k 30.06.2015: 1 059 žiakov 
 
Odbor PŠ I.stupeň 

1. časť 
I.stupeň 
2. časť 

II.stupeň II.stupeň 
rozšírené št. 

ŠPD SPOLU 

Hudobný 59 386 135 41 2 117 740 
Literárno- dramatický 0 5 1 0 0 0 6 
Tanečný 42 28 15 0 0 9 94 
Výtvarný 21 98 64 14 0 22 219 
 

Rozdiel v počte žiakov na začiatku školského roka a na jeho konci je 63 žiakov. Sú to žiaci, 
ktorí v priebehu školského roka vystúpili, prestúpili na inú ZUŠ, alebo prerušili štúdium z rôznych 
dôvodov. 
           

Absolventi ZUŠ 
           

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2015  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte absolventoch k 
30.06.2015 absolvent je len raz 
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8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
Exnárova 
6 1 34 1 57 0 93  57 36 93 
 
 

Noví žiaci ZUŠ 
          

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

Odboroch  
Údaje o počte nových žiakoch k 

15.09.2014 /je len raz započítaný/ 
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žiakov 
spolu 
/stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
ZUŠ 
Exnárova 
6 30 68 0 161 0 259  159 95 254 
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b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie 
Prospelo s vyznamenaním: 850 žiakov 
Prospelo: 78 žiakov 
Neprospelo: 1 žiak 
Neklasifikovaní: 7 žiakov 
Spolu: 936 žiakov (bez PŠ) 
 
c) Novozaložené študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v školskom roku 2014/2015. 
 
V uplynulom školskom roku Základná umelecká škola Exnárova 6 založila v ramci HO 
experimentálno-improvizačný ansámbel, ktorý  interpretuje 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 
poslucháčov i 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. 

 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
     

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2014 
     
     

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet Prep. počet 
  68 47,8 4 3,7 

 
K 15.09.2014 mala škola 74 zamestnancov, z toho 68 pedagogických zamestnancov 

zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu činnosť a 4 nepedagogický zamestnanci technicko-
hospodársku činnosť. Z celkového počtu 74 zamestnancov, bolo na pracovnú zmluvu 
zamestnaných 64 zamestnancov a s 10 zamestnancami sme mali uzatvorenú dohodu o pracovnej 
činnosti, resp. dohodu o brigádnickej práci študenta. Priemerný evidenčný prepočítaný počet 
zamestnancov k 15.09.2014 bol 51,5 pracovníkov, z toho pedagogických zamestnancov 47,8 
a nepedagogických zamestnancov 3,7.  

 
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. 

Pedagogickí zamestnanci školy sa zúčastňovali a  odborne vzdelávali na ďalších vzdelávacích 
seminároch, kurzoch a workshopoch ako sú: 

•   EPTA –seminár konaný v dňoch 24. – 26.8.2015 / 
• „Majstrovské husľové kurzy I. Gringoltsa“  - 15.10.2014, Moyzesova sieň 

•  „Husľový seminár metódy COLOURSTRINGS“ - 21.10.2014, Štátne konzervatórium 
Bratislava 

• „Talent vo Dvorane“ - 30.5.2015, interpretačný seminár klavírnej hry, VŠMU, Bratislava / 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ: 
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FORMA VZDELÁVANIA 

Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania 
           

ZUŠ Uvádzanie do 
praxe Aktualizačné Špecializačné- 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich 
pedagog. 
zamest. 

  začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 
 2 1 0 5 1 0 0 0 0 0 
           
 
 Pedagogickí zamestnanci školy sa zúčastňovali rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania, ktoré 
organizovalo MPC Ševčenková 11. Témy si vyberali tak, aby boli prínosom pri výkone učiteľského 
povolania – napr.: Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností 
pedagogického zamestnanca; Excel v praxi; Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných 
procesoch. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
 

• Ocenenie „Najlepší korepetítor“ na 18-tom ročníku husľovej súťaže „Prešporský Paganini“ 
získal Matúš Ferko. Súťaž sa konala v dňoch 29. – 30.11.2014. 

• Hudobná kompozícia pedagóga Lucie Džubákovej bola ocenená a premiérovaná víťazmi 5-
teho ročníka medzinárodnej interpretačnej súťaže „Rajecká Hudobná Jar 2015“. 

• Na Galakoncerte učiteľov ZUŠ Exnárova 6 boli traja pedagógovia ocenení ako 
„Najúspešnejší pedagóg roka 2013“ – František Ďuriač, Stanislava Koptáková, Jana 
Kőnigsmarková. Túto cenu udeľuje riaditeľka ZUŠ každoročne učiteľom, ktorí sa najviac 
zaslúžili o významné výsledky školy. 

 

Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ Exnárova 6 na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
 

• Maľovaná ZUŠ-ka – Celoslovenská výtvarná súťaž v Banskej Bystrici – člen poroty 
Akad. mal. D. Nágel, 

• Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty – celoslovenská literárno-výtvarná súťaž pre I. 
stupeň základných škôl – člen poroty Mgr. art. S. Sekelová 

• Projekt podporovaný EÚ, Národná  sústava povolaní/NSP/, Národná sústava kvalifikácií 
/NSK/, zosúladenie vzdelávacieho systému Slovenskej republiky s trhom práce – člen sektorovej rady 
pre kultúru, umenie a vydavateľstvo Mgr. Anna Miklovičová. 

 
 
 
 
 
IV. Aktivity školy  
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala ZUŠ Exnárova 6 v školskom roku 2014/2015 
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• 23.10.2014 18:00 „Interný koncert č.1“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 

• 20.11.2014 18:00 „Koncert gitarového oddelenia“ Koncertná sála ZUŠ Exnárov 6 
• 25.11.2014 18:00 „Adventný koncert“  Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, sólové a 

komorné, spevácke a zborové vystúpenia žiakov hudobného odboru ZUŠ Exnárova 6 
• 27.11.2014 18:00 „Interný koncert č.2“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 2.12.2014 17:00 „Vianoce v starej Bratislave“ Mestská knižnica Galéria – Artotéka, 

Kapucínska  
• 4.12.2014 17:00 „Mikulášsky koncert“  Mestská knižnica, Kapucínska 1 
• 8.12.2014 14:00 „Hráme svojím spolužiakom“ ZŠ Drieňová, výchovný koncert  
• 9.12.2014 14:00 „Spievajme a hrajme malému Ježiškovi“ ZŠ Ostredková č.203  
• 11.12.2014 14:15 „Hráme svojím spolužiakom“ ZŠ Drieňová, výchovný koncert  
• 11.12.2014 18:00 „Gitarové Vianoce“  Veľká sála DK Ružinov koncert RocKids a Jazz na 

Ex, gitarového oddelenia, komorného orchestra Exnárčatá, ľudového súboru Exnárik, detského 
zboru žiakov ZUŠ Exnárova a vystúpenie žiakov TO  

• 12.12.2014 18:00 „Tešíme sa na Vianoce“ Bulharský Kultúrny Inštitút Jesenského ul.  
• 15.12.2014 18:00 „Viano čná Besiedka“ Bancíkovej 2 
• 16.12.2014 18:00 „Interný koncert č.3“ Orenburská 31 
• 29.1.2015 18:00 „Interný koncert č.4“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6  
• 19.2.2015 14:15 „Hráme svojím spolužiakom“ ZŠ Drieňová, výchovný koncert  
• 19.2.2015 18:00 „Interný koncert č.5“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6  
• 20.2.2015 18:00 „Fašiangový maskový koncert“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6  
• 26.2.2015 18:00 „Novoročný koncert v Gardene“ koncert sólistov ZUŠ Exnárova 

a komorného orchestra Exnárčatá pri príležitosti čínskeho nového roka v reštaurácii Garden  
• 26.2.2015 18:00„Interný koncert č.6“  
• 18.3.2015 9:15 „Výchovný koncert“  MŠ Kaméliova  
• 18.3.2015 18:00 „POZOR, VÝSTAVA!, ŠTúRmenie“  Vernisáž – Otvorenie tematickej 

výstavy v Mestskej knižnici  
• 18.3.–17.4.2015 – trvanie výstavy v Mestskej knižnici „POZOR, VÝSTAVA!, 

ŠTúRmenie“ 
• 19.3.2015 18:00 „Interný koncert č.7“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 24.3.2015 „Štúrovský koncert v Mestskej knižnici“  koncert pri príležitosti 200. výročia 

narodenia/úmrtia Ľudovíta Štúra 
• 25.3.2015 18:00 „Koncert ku d ňu učiteľov“  Malá sála – DK Ružinov, sólové a komorné 

vystúpenie žiakov HO 
• 26.3.2015 18:00 „Koncert dychového oddelenia“ Koncertná sála ZUŠ Exnárová 6 (p. 

Vaculová) 
• 31.3.2015 18:00 „Interný koncert č.8“ Orenburská 31 
• 16.4.2015 18:00 „Interný koncert č.9“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 17.4.2015 18:00 „Koncert žiakov ŠPD a II.stupňa“ koncertná sála 
• 21.4.2015 18:00 „Absolventský koncert Zuzany Polákovej“ Zichyho palác 
• 22.4.2015 14:00 „Workshop spevu“ – otvorená hodina koncertná sála 
• 23.4.2015 17:30 „Jarný Koncert v BKI“  Bulharský Kultúrny Inštitút 
• 24.4.2015 17:00 „Koncertovať je zábava“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6, Triedny 

koncert sláčikového a dychového oddelenia 
• 28.4.2015 18:00 „Interný koncert č.10“ Orenburská 31 
• 4.5.2015 10:00 „Výchovný koncert pre ZŠ Borodáčova“ Koncertná sála ZŠ 
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• 7.5.2015 18:00 „Galakoncert učiteľov“  Pálffyho palác, Panská 19, koncert pedagógov 
ZUŠ Exnárova a skupiny Transpolune (2 pedagógovia) spojený s oceňovaním 3 najúspešnejších 
pedagógov za rok 2014 za účasti p. primátora JUDr. Iva Nesrovnala 

• 12.5.2015 „Prijímacie pohovory“  
• 14.5.2015 18:00 „Interný koncert č.11“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 15.5.2015 18:00 „Koncert sláčikového oddelenia“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 20.5.2015 „Absolventské skúšky“ – PK Dychové nástroje, Gitara 
• 21.5.2015 „Hráme svojím spolužiakom“ ZŠ Drieňová, výchovný koncert 
• 21.5.2015 „Absolventské skúšky“ – PK Sláčikové nástroje, Klavír 
• 22.5.2015 „Absolventské skúšky“ – náhradný termín 
• 24.5.2015 „Komisionálna skúška – rozšírené štúdium“ 
• 25.5.2015 21.5.2015 „Hráme svojím spolužiakom“ ZŠ Drieňová, výchovný koncert 
• 25.5.2015 18:00 „Absolventský koncert Kataríny Švecovej a jej hostí“ mestská knižnica 
• 26.5.2015 „Absolventské Skúšky“ – PK Akordeón, Keyboard, Spev 
• 26.5.2015 17:00 „Prechádzka hudobnou Bratislavou“ Mestská knižnica, Galéria – 

Artotéka, Kapucínska 1, Bratislava 
• 26.5.2015 18:00 „Interný koncert č.12“ Orenburská 31 
• 27.5.2015 18:00 „Koncert EIAPUF“  Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6, koncert novej 

improvizovanej komornej hudby spojenej s produkciou automatickej maľby žiačok výtvarného 
odboru 

• 28.5.2015 18:00 „Koncert Absolventov I. stupňa“  Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 29.5.2015 „Klavírny recitál Moniky Nagyovej“  (doktorandský koncert bývalej žiačky 

ZUŠ Exnárova) Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 2.6.2015 17:00 „Triedny koncert – Dychové + sláčikové nástroje“ Koncertná sála ZUŠ 

Exnárova 6 
• 2.6.2015 18:00 „Koncert ku d ňu detí“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 3.6.2015 18:00 „Triedny koncert – Dychové nástroje“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 4.6.2015 17:00 „Absolventský koncert Ľudmily Peruňskej a jej hostí“ Mestská knižnica, 

Galéria – Artotéka, Kapucínska 1, Bratislava 
• 4.6.2015 18:00 „Tanečná akadémia“ Veľká sála DK Ružinov, Záverečná prezentácia TO, 

jej žiakov a malých absolventov. Časť hudobného sprievodu zabezpečili žiaci z triedy bicích 
nástrojov HO 

• 6.6.2015 10:00-18:00 „ArtPiknik 0,75“  DK Ružinov – vstupný areál – tvorivé dielne 
(výtvarno-pohybové činnosti, maľovanie hudby) VO so sprievodným programom žiakov HO 
a komorného orchestra novej hudby EIAPUF 

• 8.6.2015 14:30 „Hráme svojim spolužiakom“. ZŠ Ostredková 
• 8.6.2015 18:00 „Sláčiky a harfa“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova, Koncert sláčikového 

oddelenia a komorného zoskupenia „Virtuoso Ristretto“ a husľového kvarteta „Ružičky“ 
• 9.6.2015 18:00 „Záverečný koncert v Univerzitnej knižnici“ vystúpenia žiakov HO 
• 11.6.2015 „Prijímacie pohovory“  – 3 pracoviská 
• 12.6.2015 18:00 „Veľký Záverečný koncert“  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 

vystúpenie ľudového súboru Exnárik, komorného orchestru Exnárčatá, sólové a komorné 
vystúpenia žiakov HO spojené s ocenením najúspešnejších žiakov a pedagógov ZUŠ Exnárova 

• 17.6.2015 18:00 „Triedny koncert – Dychové nástroje“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 18.6.2015 „Interný koncert č.13“ Koncertná sála, Exnárova 6 
• 19.6.2015 „Koncert žiakov ŠPD a II. stupňa“  Koncertná sála, Exnárova 6 
• 20.6.-2.7.2015 „Absolventská výstava prác žiakov VO ZUŠ Exnárova“ vestibul DK 

Ružinov 
• 22.6.2015 18:00 „Triedny koncert – Dychové nástroje“ ZŠ Borodáčova 
• 23.6.2015 18:00 „Triedny koncert – Dychové nástroje“ Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
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• 24.6.2015 18:00 „Vernisáž výstavy absolventských prác žiakov VO“ vestibul DK 
Ružinov 

• 24.6.2015 18:00 „Cesta do lesa“ – koncoročné predstavenie žiakov LDO 
• 30.6.2015 17:00 „Rozlúčkový klavírny koncert Dávida Liu a jeho hostí“ Reštaurácia 

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

• 13.9.2014 VIRTUOSO  Modra, vystúpenie pre firmu Elesko 

• 19.9.2014 VIRTUOSO  – koncert pre Ligu proti rakovine, Onkologický ústav Kramáre 
• 10.10.2014 „Súťaž Viva Talent Festival“ Košice spevácka súťaž – 2. miesto 
• 16.10.2014 14:00 „Koncert pri príležitosti D ňa seniorov“ Exnárčatá, TO + sólisti 

hodobného odboru, Malá sála DK Ružinov 
• 23.10.2014 18:00 „HVIEZDY SLOVENSKÉHO JAZZU“  – „Jazz na Ex“ na 

Bratislavských jazzových dňoch (BJD 2014), Stará tržnica, Bratislava 
• 25. – 26.10. 2014 – „Festival škôl a škôlok“ Shopping palace Zlaté Piesky 
• 26.10.2014 VIRTUOSO  – sústredenie v Žiline a nahrávanie CD 
• 29.10.2014 „Z úcty k Vám“  – vystúpenie žiakov HO v rámci mesiacu úcty k starším, 

Domov seniorov na Sklenárovaj ul. 
•  November 2014 „Diabolské husle a Trio fatal“, DK Ružinov 
• 4.11.2014 „Z úcty k Vám“  – vystúpenie žiakov HO v rámci mesiacu úcty k starším, 

Domov dôchodcov na Pažitkovej ul. 
• 12.-13.11.2014 „Mladí klavíristi“  Celoslovenská klavírna súťaž – účasť 
• 13.11.2014 17:00 „Galakoncert mladých talentov ZUŠ Bratislavy s Richardom 

Rikkonom“ Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
• 20.11.2014 „Čarovná flauta 2014“ 13. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej 

flaute a drevených dychových nástrojoch v Nižnej, Čestné uznanie v kategórii 5A 
• 22. 11. 2014 9.00 hod. „Seminár a workshop hry na flaute“ lektor Hansgeorg Schmeiser 

z Univerzity vo Viedni, Koncertná sieň Eugena Suchoňa v budove Konzervatória, Tolstého 11 
• 26. – 30.11.2014 VIRTUOSO  – sústredenie v Modre 
• 27. – 28.11.2014 VIRTUOSO  – nahrávanie videoklipu k CD, Onkologický ústav Kramáre 
• 29. – 30.11.2014 „Prešporský Paganini“ Zichyho palác, husľová súťaž – 2. miesto – 

ocenenie „Najlepší korepetítor Prešporský Paganini“ 
• 30.11.2014 19:00 VIRTUOSO  – Galavečer 6. ročníka Roma Spirit 2014, Nová scéna 

Bratislava 
• 6.12.2014 13:00-17:30 „Vítame Mikuláša“  NC Hron, Koncert žiakov hudobného odboru 

a tvorivé dielne 
• 6. – 19.12.2014 „Malý salón bratislavských ZUŠ“ – výstava žiackych prác VO, Justiho 

sieň Primaciálneho paláca 
• 8.12.2014 16:00 „Betlehem v meste“ – posvätenie bratislavského betlehemu, nádvorie 

Primaciálneho paláca, vystúpenie komorného orchestra pedagógov ZUŠ, detského zboru žiakov 
a žiakov TO ZUŠ Exnárova za účasti Mons. Mariána Gavendy a primátora Milana Ftáčnika 

• 14.12.2014 „Detské vianočné dielne v  Justiho sieni“ 
• 17. – 18.12.2014 VIRTOUSO  – sústredenie v Modre 
• 18.12.2014 13:00 „Viano čný program pre Ministerstvo kultúry“  vystúpenie komorného 

orchestra Exnárčatá so zborom 
• 18.12.2014 19:00 „Koncert + krst CD NMO VIRTUOSO“  Moyzesova sieň, Bratislava 
• 27.12.2014 19:00 VIRTUOSO  – koncert v Grand Hoteli Bellevue, Nový Smokovec 
• 27. – 28.12.2014 VIRTUOSO  – sústredenie v Poprade 
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• 7. – 8.2.2015 „Muzikálová hviezda”  Súťaž v muzikálovom speve na pôde Novej scény 
v Bratislave – 1. miesto 

• 14.2.2015 10:00-18:00 „ZUŠ Exnárova na Dieťa a rodina v Inchebe“ sprievodný 
program žiakov HO a TO ku veľtrhu hračiek „Dieťa a rodina“ v Incheba Expo Aréne + 
infostánok 

• 11.3.2015 „Novomestský Škovránok 2015“ súťaž v speve v Bratislave – 1. miesto, I. 
kategória, 3. miesto, I. kategória, účasť 

• 12.3.2015 19:00 „Koncert NMO Virtuoso – Liga proti rakovine“  Stará tržnica, 
Bratislava 

• 13.03.2015 „Gbelská saxofoniáda“ 1. ročník súťaže dychových nástrojov ZUŠ Gbely 
• 18.3.2015 16:30 „Keyboardova prehliadka“  ZUŠ Hálkova 
• 19. – 20.03.2015 – „Zahraj že nám píšťalôčka VIII “Súťaž v hre na zobcové flauty, sólová a 

komorná hra, Nové Zámky 
• 24.3.2015 „Z úcty k starším“  koncert, Domov dôchodcov Pažitkova 
• 29.3.2015 „Top Talent Festival“  Trenčianske Teplice, Medzinárodný festival – súťaž 

detskej a mládežníckej tvorivosti – 2. miesto, diplom za reprezentáciu na festivale, kategória A3 
– spev/pop 

• 10.4.2015 „7. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa” ZUŠ Jána Levoslava Bellu v 
Kremnici – zlaté pásmo, I. kategória v hre na husliach, čestné uznanie 

• 13. – 16.4.2015 „Klavírny maratón“  – festival klavírnej hudby 
• 14.4.2015 „Pieseň Lýdie Fajtovej“  14. ročník speváckej súťaže, ZUŠ Karola Pádivého 

Trenčín – 1. miesto, 3. miesto kategória B, účasť 
• 16.4.2015 „Slávik Slovenska“ školské kolo, Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6 
• 17.4.2015 „Schneiderova Trnava“ 15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov 

ZUŠ – cena ZUŠ M. Schneidera-Trnavského, I. kategória v sólovej hre na husliach, 3. miesto II. 
kategória 

• 24.4.2015 „Scénický tanec 2015“ 6. ročník tanečnej súťaže v Kysuckom Novom Meste – 
1. miesto, kategória skupina 

• 24. – 26.04.2015 „Detská interpretačná súťaž J. Cikkera“ v Banskej Bystrici na drevené 
a plechové hudobné nástroje 

• 25. 4. od 10:00-18:00 „Bratislava pre všetkých“  Hlavné námestie, Námestie detí – VO a 
pódium RocKids a tanečníci z TO 

• 26.4.2015 10:00-11:00 „Bratislava pre všetkých“  Hlavné námestie, Prezentačný koncert 
sólistov ZUŠ Exnárova, ľudového súboru Exnárik a komorného orchestra Exnárčatá v 
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

• 29.4.2015 „Talenty pre Slovensko“ 3. ročník súťaže v hre na sláčikové nástroje v Dolnom 
Kubíne – zlaté pásmo, I. kategória – husle 

• 30.4.2015 „Pink song 2015” spevácka súťaž ZUŠ Pink Harmony Studio vo Zvolene – 
absolútny víťaz, zlaté pásmo v kategórii 2.B a 4.B 

• 30.4.2015 „Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na saxofóne“ 
ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

• 30.4.2015 „Talent pre Európu“  Dolný Kubín, Husľová súťaž 
• 7.5.2015 „Deň Európy – Koncert Rockids“ Hviezdoslavovo námestie 
• 13.5.2015 9:00 „Slávik Slovenska – obvodné kolo“ Koncertná sála CVČ Kulíškova – 3. 

miesto 
• 14.05.2015 „Nitrianska lutna 2015“  15. ročník hudobno-interpretačnej súťaže v hre na 

drevené, plechové dychové nástroje, v hre na zobcovej flaute, ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra 
• 14.5.2015 „Rajecká hudobná jar“  6. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže ZUŠ 

v Rajci – cena mesta Rajec, I. kategória 
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• 16.5.2015 „Malokarpatský slávik 2015”  – súťažná prehliadka v speve populárnych piesní, 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre – 2. miesto, II. kategória – 1 žiačka, 1 pedagóg, 
zúčastnených 

• 16.5.2015 „Bojnická perla 2015“  Celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej piesne 
pre žiakov ZUŠ, ZUŠ Bojnice 

• 20.5.2015 „Cesta čiary“  1. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou 
účasťou ZUŠ Jána Levoslava Bellu v Kremnici – osobitné ocenenie ZUŠ Exnárovej za farebné 
maľby s tematikou čiary 

• 29.5.2015 „Piano v modernom rytme” ZUŠ Bojnice – 1. miesto v zlatom pásme, II. 
kategória sólo, 1. miesto v zlatom pásme, II. kategória štvorručná hra, zlaté pásmo II. kategória 
sólo, strieborné pásmo III. kategória sólo 

• 30.5.2015 „Výtvarno-hudobné nálady 2015“ výtvarná súťaž ZUŠ Pink Harmony Studio 
vo Zvolene – zlaté pásmo, bronzové pásmo 

• 3.6.2015 9:00 „Slávik Slovenska“ Krajské kolo, Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6, 1. miesto 
• 6.6.2015 „(našla sa) Muzikálová Hviezda“ súťaž v muzikálovom speve ZUŠ Hálková – 1. 

miesto a Cena poroty za mimoriadny umelecký výkon, I. kategória 
• 17.6.2015 „Krst knihy o Novej scéne“ Nové SND, sprievodný hudobný program 

komorného orchestra Exnárčatá 
• 19.6.2015 „Noc hudby“ – „Hudobný večer na Ex“ kaviareň „Dobre“, Nedbalova ul. 
• 25. – 29.6.2015 VIRTUOSO  – sústredenie Námestovo 
• 28.6.2015 19:20 VIRTUOSO  – vystúpenie na festivale „Deň pre všetkých“ Námestovo 
• 28.6.2015 „Zlatý Slávik Slovenska 2015“ 25. ročník celoštátnej súťaže detí a mládeže 

v interpretácii ľudových piesní – 1. miesto, III. kategória v Národnom finále 
Ďalšie akcie kde sa prezentoval HO našej ZUŠ: 

• „Slávnostná akadémia“ Gymnázium Novohradská 9.10.2014  
• „Vianočný festival“ 14.12.2014  
• „Stužková slávnosť“ 21.12.2014  
• „Medzinárodné stretnutie kresťanskej mládeže v Prahe 2015“ 14.1.2015  
• „MDŽ“ DK Zálesie 8.3.2015  
• vystúpenie MŠ Kaméliová 18.3.2015  
• vystúpenie na animátorskej show 18.4.2015  
• „Slávnosť ku dňu matiek“ DK Rovinka 20.5.2015  
• „Slávnostná akadémia“ ZŠ Drieňová 28.5.2015  
• VII. ročník celoslovenskej súťaže „Pop-rock a Jazz Košice 2015“ 9.6.2015 
• „Pašie P. Bizoniho“ Župné námestie 10 – Kapucíni 31.3. 2015 
• „Cesta do rozprávky“ okresná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 8.4.2015 
• „Školský ples“ Gymnázium matky Alexie  
• „Koncert pre učiteľov“ ZŠ Vrakuňa 
• „Nahrávka CD ľudových piesní“  

 
 Každý pedagóg HO v rámci šk. r. 2014/2015 so svojou triedou absolvoval minimálne 2 
triedne besiedky, na ktorých mal príležitosť hrať každý žiak danej triedy – cca 750 žiakov, 55 
pedagógov, cca 1600 výstupov. Priebežne počas celého školského roka pedagógovia HO, VO, TO, 
LDO so žiakmi I. stupňa, II. stupňa a ŠPD navštevovali koncertné sály, galérie, divadlá apod. 
 
Ďalšie súťaže na ktorých sa zúčastnili žiaci VO: 

• Vzdelávací program interpretácie výtvarných diel „Umenie zblízka“ 
• Celoslovenská súťaž „Modrý motýľ“ 
• Celoslovenská súťaž „Vytvor obraz podľa textu svojej obľúbenej piesne“? 
• Celoslovenská súťaž „Zelený objektív“ 
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Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 
 

Vyzývateľ 
na predkladanie 
projektu, resp. vlastný 
projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 
realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

Nadácia HB Reavis Virtuoso Cieľom tohto hudobného 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. 

trvá 

ISCM – Slovakia New Music for Kids 
and Teens 

Cieľom projektu, ktorý je určený 
učiteľom a žiakom základných 
umeleckých škôl je zapojiť 
mladých hudobníkov 
a ich učiteľov do štúdia 
a prezentácie súčasnej „vážnej“ 
hudby. 

trvá 

Partner projektu Vytvorenie internetovej 
siete impulzných centier 
pre podporu turistických 
informačných kancelárií 
a rozvoj cestovného 
ruchu  
v prihraničnom regióne 
s Rakúskom 

Zabezpečovanie umeleckých 
programov a rozmanitých 
výmenných podujatí s dôrazom 
na kultúrne dedičstvo Slovenska – 
ľudovú hudbu, tradičné remeslá. 

trvá 
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Vlastný projekt ArtPiknik Cieľom projektu je priblížiť 
umenie deťom i starším 
záujemcom, ukázať im ho v hravej 
forme. Prostredníctvom prijemnej 
atmosféry – koncerty našich žiakov 
a tvorivé stánky na otvorenom 
priestranstve chceme dosiahnuť 
uvoľnenie dieťaťa pri jeho tvorbe. 
Zbaviť ho školskej atmosféry 
a tým zvýšiť jeho kreatívny prejav. 
Tvorivé dielne pozostávajú z 
viacerých výtvarných činností 
rôzneho charakteru a techniky. 
Súčasťou dielní je aj predajný 
stánok so žiackymi prácami. 

Jún 2015 – 
trvá 

Vlastný Čarovný Exnárik Školu tanečných prvkov, ktoré si 
účastníci môžu odskúšať priamo na 
mieste. Po koncerte spojenom s 
 tanečným vystúpením žiakov ZUŠ 
učiteľky tanca otvoria kurz 
tanečných krokov zo slovenských 
regiónov, ktoré účastníci následne 
môžu použiť v druhej časti 
koncertu. 

2015 – trvá 

Vlastný Štúrmenie Program k 200. výročiu narodenia 
Ľ. Štúra. Realizácia projektu 
prebieha od roku 2015 a vyvrcholí 
podujatiami v rokoch 2015 a 2016. 
Predstavenie – koncert, v ktorom 
sa hudobné čísla striedajú so 
scénami zo Štúrovho života a 
recitáciou jeho básní. Literárno-
dramatický odbor ZUŠ Exnárova 
pripravuje scenár a akcie, výtvarný 
odbor pripravuje scénu, t.j. kulisy, 
kostýmy a výstavu výtvarných prác 
žiakov k téme, hudobný odbor 
pripravuje hudobné čísla, vhodné 
skladby z obdobia Štúrovho života 
a od skladateľov pôsobiacich 
v Rakúsko-Uhorskej monarchii 
adekvátne technickej náročnosti 
(orchester, sóla a spev 
s orchestrom). 

2015 – 2016 

Vlastný Expere vExpere Večery komornej hudby ZUŠ 
Exnárova - koncerty súborov a 
sólistov ZUŠ spojené s 
predstavovaním predvádzaných 

2015 – trvá 
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diel Európskych autorov. 

Vlastný Gitarové Vianoce stále podujatie - koncert rockového 
zoskupenia ZUŠ Exnárova 
RocKids a sólistov gitarového 
oddelenia 

2014 – trvá 

Vlastný projekt Medzinárodná 
interpretačná súťaž v hre 
na plechové dychové 
nástroje 

Súťaž v hre na plechové dychové 
nástroje v sólovej i komornej hre 
žiakov základných umeleckých 
škôl.  

trvá 

Vlastný projekt Medzinárodná spolupráca 
s umeleckými školami 
v Maďarsku a Rakúsku. 

Spolupráca prebieha formou 
výmenných stretnutí pedagógov a 
žiakov, spoločných koncertov 
a odovzdávaní si nových 
skúseností. 

trvá 

Vlastný projekt Celoslovenská spolupráca 
so ZUŠ Šaľa, 
ZUŠ Nové Zámky, 
ZUŠ Košice 

Spolupráca prebieha formou 
výmenných stretnutí pedagógov 
a žiakov, spoločných koncertov 
a odovzdávaní si nových 
skúseností. 

trvá 

CEF a Slovnaft 8. ročník grantového 
programu Talenty Novej 
Európy za rok 2014 

Do 8. ročníka Talentov Novej 
Európy sa prihlásili mladí umelci, 
vedci, hudobníci, či športovci. 
Odborná porota, ktorá hodnotila 
posledné kolá, vybrala 218 z nich, 
z toho 66 opakovane a rozdelila 
medzi nich sumu 66 tisíc eur 
a granty v celkovej hodnote 452 
tisíc eur. Tento ročník bol 
výnimočný nielen množstvom 
prihlásených, ale aj vysokou 
kvalitou  výkonov talentovaných 
detí a mladých ľudí. Všetci 
prihlásení bojovali statočne 
a ukázali, že okrem talentu treba 
mať aj pevnú vôľu a snahu niečo 
dokázať. Sú výnimoční už 
vo svojom mladom veku. Aj to je 
dôvod, prečo ich CEF a Slovnaft 
podporili. 

trvá 

Presidium European 
Musicschool Union 
(EMU)  

Medzinárodný hudobný 
festival Allegro mosso –
 Riccione (ITA)  

Cieľom medzinárodného projektu 
pod záštitou Presidium European 
Musicschool Union (EMU) na 
Európskom hudobnom festivale 
mládeže, ktorý sa koná 
v Talianskom Riccione, je spájať 
mladých jazzových nadšencov, 
kapely aby nadobudli cenné 
skúsenosti pri svojich verejných 

trvá 
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prezentáciách a nadviazali 
kontakty s hudobníkmi v celom 
európskom hudobnom prostredí. 

MV SR, OÚ BA, odb. 
školstva 

Slávik Slovenska 2015 
(krajské kolo) 

Výber a postup do celoslovenského 
kola súťaže Slávik Slovenska 2015 
v jednotlivých kategóriách. 

Máj – jún 2015 
– trvá  

Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, Projekt 
KEGA 

Inovácia metodiky 
hudobnej edukácie vo 
výučbe základných 
umeleckých škôl v 
kontexte recepčnej 
hudobnej estetiky 

Kolektív pedagógov Katedry 
estetiky Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre v spolupráci so ZUŠ 
Exnárova 6 a ďalšími školami 
realizuje projekt, ktorého cieľom 
je vypracovať vysokoškolskú 
učebnicu s metodickým 
zameraním na tému Interpretácia 
hudobného diela. V rámci prvého 
roku realizácie projektu autori 
zozbierajú relevantné informácie o 
súčasnom stave hudobnej edukácie 
na ZUŠ na Slovensku, v rámci 
druhého roka usporiadajú 
konferenciu na danú tému. 
Zavŕšením projektu má byť 
vytvorenie vysokoškolskej 
učebnice s metodickou náplňou a v 
jej prípravou na vydanie. Učebnica 
bude obsahovať interpretácie 
umeleckých diel aj s konkrétnymi 
metodickými postupmi. 

2015 – 2018 

Nadácia VUB Obrazáreň pri dóme Vyzdobenie a skultúrnenie 
nefunkčného objektu pri Dóme sv. 
Martina maľovanými doskovými 
obrazmi, ktoré dekorujú prázdne 
plochy chýbajúcich oblokov. 
Nanovo inštalované okenné niky 
opustenej cirkevnej budovy 39-
timi obrazmi zo strany 
Staromestskej ulice a zo strany 
Rudnayoho námestia vytvárajú 
harmóniu v okolí Nového mosta 
a Dómu sv. Martina. 

Marec – júl 
2015 - trvá 

Hudobné centrum, 
Nezisková organizácia 
Vagus 

Noc hudby – Hudobný 
večer na Ex 

Charitatívna akcia pre 
bezdomovcov. Hudobná produkcia 
v kaviarni „Dobre“ – 
spolupracujúca s organizáciou 
Vagus v starom meste. Výťažok 
koncertu je použitý na podporu 
ľudí bez domova. 

Jún 2015 – 
trvá 
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Základná umelecká škola Exnárova 6 je partnerom projektu: „Vytvorenie internetovej siete 
impulzných centier pre podporu turistických informačných kancelárií a rozvoj cestovného 
ruchu v prihrani čnom regióne s Rakúskom“. Impulzné centrum zriadené v Základnej umeleckej 
škole Exnárova 6, pobočka Orenburská č. 31, zabezpečuje umelecké programy a rozmanité výmenné 
podujatia s dôrazom na kultúrne dedičstvo Slovenska – ľudovú hudbu, tradičné remeslá. 
 

Projekt VIRTUOSO  vychádza z princípov programov hudobného vzdelávania „El Sistema“ 
(Venezuela) a „In Harmony“ (Veľká Británia). Víziou týchto hudobných projektov je inšpirovať deti 
a mladých umelcov, aby objavili vážnu hudbu a obľúbili si ju 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 a človeka a jej prínos pri rozvoji jeho osobnosti, ale i nadviazať nové partnerstvá 
a komunikáciu medzi ZUŠ na Slovensku, ako i zapojenie siete organizácií a jednotlivcov (rodičov, 
deti, učiteľov, školy, samosprávu atď.). 

Projekt VIRTUOSO realizuje Nadácia HB Reavis – www.virtuoso.sk 
 

Projekt „New Music for Kids and Teens“ naplno rozbehla Medzinárodná spoločnosť 
pre súčasnú hudbu (ISCM) na Slovensku 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. Záštitu nad projektom prebral Minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Všetky dôležité informácie a databázu skladieb nájdete na: 
www.newmusicforkids.org. 
 

ZUŠ Exnárova je organizátorom Medzinárodnej interpretačnej súťaže v hre na plechové 
dychové nástroje v sólovej i komornej hre žiakov základných umeleckých škôl.  
ZUŠ Exnárova naďalej rozvíja spoluprácu s hudobnou školou Galambos János Zeneiskola v Budapešti 
(H) a s hudobnou školou Music-a-la-mobile v Zurndorfe (A), ďalej ZUŠ Šaľa, ZUŠ Nové Zámky, 
ZUŠ Košice. Spolupráca prebieha formou výmenných stretnutí pedagógov a žiakov, spoločných 
koncertov a odovzdávaní si nových skúseností. 
 
„Jazz na Ex“ na Bratislavských jazzových dňoch (BJD 2014) 
„HVIEZDY SLOVENSKÉHO JAZZU“ 
Štvrtok, 23.10.2014 18:00, Stará tržnica, Bratislava 
Jubilejného 40-teho ročníka BJD sa zúčastnila jazzová formácia „Jazz na Ex“. Na jednom z dvoch 
stageov v Starej tržnici zahajovali program, ktorého headlinerom bol Les McCann so skupinou 
Javona Jacksona. 
Na úvodnom koncerte BJD 2014 – „HVIEZDY SLOVENSKÉHO JAZZU“ uviedla skladbu 
„Časopriestor“.  
Koncert „Jazz na Ex“ v rámci programu BJD 2014 nebol pre kapelu prvou skúsenosťou tohto druhu. 
V roku 2012 a 2014 úspešne reprezentovali ZUŠ Exnárova 6, ako aj Hlavné mesto SR Bratislavu, 
v širokej európskej konkurencii medzinárodného jazzového festivalu "ALLEGROMOSSO ITALY" v 
Taliansku, kde zožali obrovské úspechy. Ich vystúpenia boli zo strany verejnosti, usporiadateľov 
a členov Prezídia EMU považované za jedno z top vystúpení na tomto festivale.  
 
Bratislava pre všetkých 24. – 26.4.2015 
Sobota 25.4.2015, Hlavné námestie: 

Pedagógovia VO ZUŠ Exnárova 6 pripravili prezentačný stánok s výtvarnými prácami žiakov 
na tému Rozprávka, k čomu prispôsobili i tvorivé aktivity. Naši pedagógovia pomáhali detským 
návštevníkom s výrobou papierových bábok na prsty, drakov, náramkov, pozornosť pútali i ručne 
robené omaľovánky, ktoré sme deťom rozdávali. Stánok našej školy taktiež podporil nadáciu "Úsmev 
ako dar" výmenou prác žiakov (papierové masky, leporelá, keramika) za finančnú podporu nadácii. 
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Školská kapela RocKids odohrala kvalitne pripravený program skladieb Rockovo-bluesového žánru s 
viacerými sólistami (spev, gitara) a presvedčivými výkonmi každého z mladých hudobníkov. 
Za tanečný odbor ponúkla návštevníkom pódia naša škola 3 tanečné čísla moderných tancov (Jackson, 
Dance mix, Afrika), k hudobným podkladom pripravili vizuálne pútavú choreografiu s vhodne 
zvolenými kostýmami, technickej náročnosti primeranej veku žiakov, ktorí ju bravúrne zvládli. 
Nedeľa 26.4.2015, Primaciálny palác: 

ZUŠ Exnárova očarila nedeľných návštevníkov Primaciálneho paláca nielen skladbou 
programu, kde sa predstavili jej komorné zoskupenia Exnárik a Exnárčatá so zakomponovaním 
sólových vystúpení dvoch jej mladých klaviristov, ale i samotnými brilantnými výkonmi jej žiakov 
a pedagógov. Celkovo sa tohto roku zúčastnilo 95 žiakov z tried 21 pedagógov. Akcia napomohla 
zviditeľneniu školy a jej aktivít výtvarného, hudobného a tanečného odboru, ponúkla jedinečnú 
možnosť osobného kontaktu.  
 
Obrazáreň pri Dóme 
Vyzdobenie a skultúrnenie nefunkčného objektu pri Dóme sv. Martina maľovanými doskovými 
obrazmi, ktoré dekorujú prázdne plochy chýbajúcich oblokov. Nakoľko výtvarné objekty takto 
umiestnené v predchádzajúcom období sa nachádzali už v dezolátnom stave, prikročilo sa k ich 
obnove. Prácami našich žiakov sú takto pokryté tri plochy. Projekt sa už minulosti tešil veľkej obľube 
a rovnako tento rok ho obyvatelia a návštevníci Bratislavy privítali s nadšením. Na slávnostnom 
otvorení Obrazárne sa zúčastnil aj starosta mestskej časti Staré mesto pán Radoslav Števčík, ktorý 
tomuto projektu vyjadril veľkú dávku uznania a obdivu. Práca našej žiačky Chiary Németh bola 
vybraná na pozvánku akcie. 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
 Závery zo správy o výsledkoch následnej školskej inšpekcie konanej v dňoch 27.10.2014: 
Riaditeľka školy prijala 8 opatrení na odstránenie nedostatkov zistených tematickou inšpekciou 
s číslom poverenia 1012/2013-2014 vykonanou v dňoch 18.-19.9.2013 týkajúcich sa dodržiavania 
všeobecných záväzných právnych predpisov v zriadených odboroch. 

Štátna školská inšpekcia sa pri kontrole zamerala na školský vzdelávací program „Moderná 
tvár ZUŠ Exnárova – objavovanie umenia aj prostredníctvom IKT“, správy o splnení prijatých 
opatrení kontrolovaného subjektu, učebné plány ŠkVP, učebné osnovy, protokoly o komisionálnej 
skúške, triedne knihy a rozvrhy hodín. 

Doplnením ŠkVP o systém hodnotenia a klasifikácie žiakov škola zlepšila formálnu úroveň 
jeho spracovania. Dodržaním časových dotácií hodín v TO a LDO v primárnom a nižšom 
sekundárnom vzdelávaní boli vytvorené podmienky na uskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa 
rámcových UP, čím škola zosúladila výchovno-vzdelávací proces s platnými právnymi predpismi. 

Silnou stránkou školy bola kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov, 
vytváranie podmienok pre rozvíjanie výtvarných zručností žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v spolupráci s odbornými zamestnancami Domu sociálnych služieb Rosa, 
ponuka voliteľných predmetov v hudobnom odbore (improvizácia, jazzová harmónia, kompozícia) 
a vo výtvarnom odbore (počítačová grafika).  

K slabým stránkam ŠkVP patrili nedostatky v učebných plánoch niektorých študijných 
zameraní a formálne nedostatky učebných osnov niektorých predmetov, v oblasti podmienok 
a spôsobu ukončovania štúdia. 

V súčasnosti má škola vyhotovený nový ŠkVP podľa Rámcových učebných plánov a Štátneho 
vzdelávacieho programu zo dňa 4. februára 2015 s platnosťou od 1. septembra 2015, čím sa vyhovelo 
požiadavkám Štátnej školskej inšpekcie v plnom rozsahu. 

Dlhodobo neriešené priestorové podmienky školy zo strany zriaďovateľa mali negatívny 
vplyv na dodržiavanie platných právnych noriem (učebné plány) vo vyučovacom procese. Elokované 
pracoviská v základných školách (ZŠ Borodáčová, ZŠ Ostredková, ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová, 
ZŠ Odborárska) neposkytovali vhodné priestorové ani materiálno-technické podmienky pre realizáciu 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 
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VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského kontrolóra hl.m. 
SR Bratislavy v ZUŠ Exnárova 6 
 
 V základnej umeleckej škole Exnárova 6 v sledovanom nebola vykonaná finančná 
a ekonomická kontrola Útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
ZUŠ Exnárova 6 sídli v nedostatočných a nevyhovujúcich priestoroch. 
 

Priestorová otázka ZUŠ Exnárova 6 je dlhodobo nepriaznivá. ZUŠ pôsobí v 9-tich 
pracoviskách, čo zvyšuje nároky na riadiaci proces. Komplikáciou pre chod školy sú aj časté nútene 
vynechané vyučovacie hodiny a následne veľmi problematický nahrádzané z dôvodov opráv, 
prebiehajúcich volieb, referenda, ZRPŠ a iných aktivít samotných základných škôl, kde k rušivým 
elementom vyučovania nemalou mierou prispieva i vlastný chod škôl, ako umiestnenie pomôcok v 
triedach ZŠ, nevhodné zvonenie ap.. Taktiež veľké, akusticky nevyhovujúce, a často neestetické triedy 
sú pre potreby ZUŠ nevhodné. V súvislosti s (ne)riešením priestorovej otázky je potrebné len 
skonštatovať, že za týmto účelom bola v minulosti zriadená komisia na monitorovanie procesu 
riešenia priestorového zabezpečenia činnosti MŠ Bancíkovej a ZUŠ Exnárova. Po niekoľkých 
obhliadkach a pracovných stretnutiach tejto komisie vyplynuli určité závery, ktoré nie sú dodržiavané.  

Po odzverení časti priestorov, kde v súčasnosti pôsobí materská škola sa situácia ZUŠ 
Exnárova 6 ešte viac skomplikovala, preto vidí veľkú nádej v priestoroch objektu na Uránovej. Do 
budovy Uránová 2 by sa presťahovala časť výučby z Exnárovej a podstatná časť z elokovaných 
pracovísk (okrem Orenburská 31, ktorá je v užívaní ZUŠ Exnárova 6), čo by ZUŠ výrazne pomohlo 
pri napĺňaní Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP), 
Učebných plánov (UP) a realizácií svojho programového zámeru. Toto scelenie a sústredenie výučby 
na stálych pracoviskách v užívaní ZUŠ by bolo rovnako nápomocné aj v možnostiach ZUŠ vychádzať 
v ústrety stále sa zvyšujúcemu záujmu a tým aj počtu žiakov študujúcich na tejto škole. 

Možnosťou užívania priestorov na Uránová 2, by sa výrazne napomohlo zlepšiť podmienky 
výučby, ktoré sú často provizórne a na úkor kvality práce, napriek nesmiernej snahe pedagógov. 
Taktiež by ZUŠ vznikla možnosť vybudovať na škole multimediálne centrum, o ktoré sa snažila už 
v predchádzajúcom období. 

Pri rozhodnutí o odňatí správy budovy ZUŠ Exnárova zriaďovateľovi a následnom zverení len 
časti budovy, bola vznesená požiadavka zo strany vedenia ZUŠ Exnárova, aby boli zhotovené 
samostatné potrubné rozvody vykurovania a dodávok TUV pre objekt ZUŠ Exnárova. Táto 
požiadavka vychádzala zo skúseností s dodávkami tepla v priestoroch ZUŠ Exnárova. Už v minulosti 
sme upozorňovali zriaďovateľa na časté havárie, resp. výpadky vykurovania. Momentálne sú priestory 
ZUŠ Exnárova 6 vykurované neefektívne, dochádza buď k prekurovaniu priestorov, alebo naopak 
k ich nedokurovaniu 

Už 10 rokov sa riaditeľka školy Mgr. Anna Miklovičová snaží o získanie dôstojných 
priestorov pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti s dôrazom na centralizovanie pôsobiska 
školy na menej ako terajších 9 pracoviskách. Posledné roky sme žili v nádeji, že sa táto situácia 
skutočne zmení. Na stretnutí primátora Milana Ftáčnika dňa 2.10.2014 so zástupcami školy, rodičov 
a Rady školy, za účelom prerokovania realizácie rekonštrukcie budovy na Uránovej zazneli 
podmienky vyčlenenia financií hlavného mesta a participácie mestskej časti Ružinov súvisiacich 
s rekonštrukciou budovy na Uránovej, ako aj odčlenenia rozvodov tepla budov na Exnárovej bez 
energetickej závislosti budovy ZUŠ a budovy MŠ. Po všetkých krokoch, vrátane vyhotovovania 
projektovej dokumentácie, ktoré boli v súvislosti s riešením priestorových problémov ZUŠ Exnárova 
podniknuté, nám stále chýbajú garantované záruky. 
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Neriešenie priestorových problémov stavia ZUŠ Exnárova 6 do neľahkej pozície: 

1. priestorové obmedzenia neumožňujú uplatňovať učebné plány v plnej miere, pretože 
vyučovacie hodiny nemáme kde odučiť 

2. každoročné krátenie rozpočtu nám neumožňuje prija ť viac pedagógov, ktorí by 
potrebné vyučovacie hodiny odučili 

 
Zabezpečenie vyučovacích priestorov šk. r. 2014/2015: 
 
V tomto školskom roku naďalej pokračujeme v zmluvných záväzkoch so 7 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........................................................... 11 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.............................................................................................................. 1 trieda 
Bancíkovej 2........................................................................................... 2 triedy, 2 tanečné sály 
ZŠ Ostredková.................................................................................................................. 9 tried 
ZŠ Borodáčova................................................................................................................. 7 tried 
ZŠ Drieňová................................................................................................................... 2 triedy 
ZŠ Mierová..................................................................................................................... 2 triedy 
ZŠ Odborárska............................................................................................................... 1 trieda 
 

Ideálnym riešením je získanie samostatnej budovy, ktorá by priestorovo z prevažnej miery 
nahradila elokované pracoviská (triedy na ZŠ), ktoré sú akustický nevyhovujúce a   zároveň veľké, 
neestetické triedy pre potreby ZUŠ nevyhovujúce. ZUŠ nemôže realizovať svoj programový zámer 
a naplno zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 
podľa školského zákona a naplno využiť umelecko-pedagogický potenciál (viď. priestorové 
a materiálno technické vybavenie školy). Školský rok 2014/2015 v oblasti opráv a údržby učebných 
pomôcok a priestorov bol poznačený celospoločenským dosahom finančnej krízy. Na opravu a údržbu 
priestorov bola venovaná len minimálna časť rozpočtu výdavkov. Opravy a údržba sa vykonávali len 
v nevyhnutných prípadoch, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života žiakov a pedagógov a aby 
zároveň nebol narušený vyučovací proces. V šk.r.2014/2015 boli v ZUŠ Exnárova 6 vykonané 
nasledovné opravy: 

- elektroinštalácie 835 eur 
- hudobné nástroje 3527 eur 
- kancelárska a výpočtová technika 1623 eur 
 
V nevyhnutnej miere boli zabezpečované revízie elektrických zariadení a hasiacich prístrojov 

samozrejme v súlade s bezpečnostnými predpismi. Exnárova 6, Orenburská 31, v týchto priestoroch 
bola vykonaná štandardná oprava a údržba učebných pomôcok, kancelárskej techniky a hudobných 
nástrojov. 

 
VIII.  Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 v školskom  roku 2014/2015 
 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 721 062€ (bežné výdavky), 39970€ (kapitálov výdavky) 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné : 118 135€ 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 802€ boli použité: na energie 
4. Finančné prostriedky 728€(HB REAVIS) 
5. Iné finančné prostriedky: 500€ Slávik Slovenska 2015 – krajské kolo súťaže (MV, Okresný 

úrad, odbor školstva)  
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IX.  Ciele, ktoré si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok  2014/2015 
a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 

Koncepčný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Exnárova 6 
sú založené na modernom, dynamickom a tvorivom prístupe zameranom na potreby a požiadavky 
širokej verejnosti: žiakov, rodičov, vzdelávacích a iných organizácií. Všeobecné ciele a poslanie 
ZUŠ Exnárova 6 vychádzajú z koncepcie programu realizačného tímu školy, obsahom ktorého je 
kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie našich žiakov. Svojimi špeciálnymi vzdelávacími 
a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou vzdelávania ZUŠ Exnárova v plnej miere 
spĺňa požadované atribúty umeleckej školy s významným kultúrno-výchovným poslaním. 
Naša škola 15 rokov poskytovala vzdelanie (ArtTherapy) i sociálne znevýhodneným deťom z Domu 
sociálnych služieb ROSA, ktoré prostredníctvom špeciálneho pedagogického prístupu rozvíjali svoj 
umelecký potenciál. Napriek obojstrannému záujmu o spoluprácu bola táto v priebehu šk. r. 
2014/2015 prerušená pre nedostatok financií Domu Rosa, ktorými dovtedy zabezpečovali prevoz 
žiakov zo svojho sídla na Dúbravskej ceste 1 do ZUŠ. Veríme, že sa situáciu podarí stabilizovať 
a spoluprácu s DSS v nastávajúcom šk. r. znova obnoviť. ZUŠ Exnárova 6 svojou činnosťou a svojim 
zameraním predstavuje významnú a zmysluplnú súčasť programu výchovy a vzdelávania vo svojom 
regióne a patrí k účinnému nástroju, ktorý usiluje o potláčanie negatívnych prejavov správania sa, 
drogovej závislosti a kriminality. 
 
Ciele: 
Cieľ 1 Vytvoriť modernú základnú umeleckú školu 
(Moderná škola = moderný učiteľ = moderný žiak) 

- Uplatňovať tvorivé – zážitkové učenie sa vo všetkých odboroch a oddeleniach, 
implementovať tvorivé zážitkové umenie do študijných programov 

- Rozvíjať medzinárodné aktivity a partnerské vzťahy s inými školami formou výmenných 
koncertov žiakov a pedagógov a seminárov zameraných na obohatenie pedagogických metód 

- Zavádzať digitálne technológie do výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvíjať IKT 
kompetencie u žiakov vo všetkých predmetoch a odboroch 

- Modifikovať vyučovací proces – modernizovať obsah predmetov s integráciou IKT do 
vyučovania 

- Pripraviť odbornú edukačnú dokumentáciu pre účel digitalizácie (digitálne učebné 
materiály, digitálne pramene a pod.) 

- Pripraviť e-learningovú podobu učebných textov a materiálov 
- Rozvíjať a podporovať novovzniknuté komorné telesa a vytvárať nové príležitosti verejného 

prezentovania sa žiakov doma aj v zahraničí 
 

Prioritným cieľom Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Exnárova je zavádzanie 
informačných technológií a multimediálnej techniky do vyučovania, rozširovanie ponuky výchovy 
a vzdelávania a zvyšovanie kvalitatívnej úrovne školy. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom 
sa sústreďujeme na: 

- integrovanie IKT do vyučovania 
- zavedenie digitálnych technológií do systému administratívy a triednej dokumentácie školy 

(iZUŠ) 
- využitie IKT na spoluprácu medzi školami 
- zabezpečenie IKT kompetencií pre učiteľov 
- zabezpečenie prístupu k IKT pre žiakov a učiteľov 
- využívanie IKT vo vyučovacom procese a aj mimo vyučovania 
- Oboznamovanie žiakov s modernými informačnými technológiami, s novodobými aspektmi 

z oblasti umenia (hudobného, tanečného, výtvarného, literárno-dramatického) a realizácia 
obsahovej prestavby konkrétneho vyučovacieho predmetu. 
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- Poskytovanie základne pre štruktúrované umelecké vzdelávanie v oblasti počítačovej 
gramotnosti. 

 
Počítačová gramotnosť sa stáva nevyhnutnou podmienkou uplatnenia úspešného absolventa 

na trhu práce. V súčasnosti sa informačné technológie využívajú vo všetkých umeleckých odboroch 
a sú nápomocné nie len pri zľahčenej dostupnosti notového materiálu, náhľadu do svetových galérií 
a na pódiá scén tanečných či divadelných, ale i pri samotnom vedení vyučovacej hodiny, organizácii 
vyučovania a riadiaceho procesu. V septembri 2014 ZUŠ Exnárova „nabehla“ na elektronický systém 
administratívy a triednej dokumentácie školy iZUŠ. Výhody užívania daného programu sa ukazujú 
veľmi pozitívne hlavne v systematickej kontrole tak pre vedenie školy, ako i pre zriaďovateľa. Vo 
veľkej miere program napomáha a zjednodušuje prácu aj samotným pedagógom. 
 
Špecifiká študijných odborov s dôrazom na využitie IKT: 

V hudobnom odbore vyučujeme hru na všetky hudobné nástroje, t.j. aj elektronické ako sú 
keyboard, elektrická gitara a to so zameraním na rôzne hudobné štýly a žánre v sólovej i komornej 
hre: klasická hudba, ľudová hudba, džez, muzikálová hudba, rocková hudba, populárna hudba. 
 
IKT v hudobnom odbore využívame vo viacerých rovinách: 

- elektronické hudobné nástroje, digitálne spracovanie hudby 

- komponovanie a ďalšie spracovanie materiálu 
- digitálne zdroje umeleckých diel 
- edukačné hudobné programy 

 
Podporujeme verejnú prezentáciu talentovaných žiakov a zabezpečujeme im účasť na 

súťažiach celoštátnych i medzinárodných. Prehlbujeme tvorivú spoluprácu medzi jednotlivými 
oddeleniami a odbormi (HO, TO, VO, LDO), ktorej výsledkom sú a budú pútavé multimediálne 
umelecké projekty. Rozvíjame medzinárodné aktivity a partnerské vzťahy s inými školami formou 
výmenných koncertov žiakov a pedagógov ako aj seminárov zameraných na obohatenie 
pedagogických metód. 
 

• „Exnárčatá“: charakteristické hudobné teleso, ktoré vzniklo spoluprácou akordeónového 
a komorného súboru. Špeciálnou formou, činnosťami a cieľmi udržiava súdržnosť kolektívu 
a programovo sa zameriava na rozvoj myšlienky hudobnej komunikácie na základnej úrovni. 
Zoskupenie využíva podporu elektronických nástrojov na dotvorenie zvukovej kompaktnosti. 

• Projekty: v šk. r. 2014/2015 sa orchester spolupodieľal na viacerých podujatiach uvedených 
v bode IV.  

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

• Projekty: v šk. r. 2014/2015 sa súbor spolupodieľal na viacerých podujatiach uvedených 
v bode IV.  

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

• Projekty: v šk. r. 2014/2015 sa kapela spolupodieľala na viacerých podujatiach uvedených 
v bode IV.  

• „EIAPUF“ : experimentálno-improvizačný ansámbel 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 poslucháčov i žiakov, ktorí vlastným vkladom spolu dotvárajú dielo 
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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. 

• Projekty: v šk. r. 2014/2015 sa súbor spolupodieľal na viacerých podujatiach uvedených 
v bode IV. 

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

• Projekty: v šk. r. 2014/2015 sa súbor spolupodieľal na viacerých podujatiach uvedených 
v bode IV.  

• „Jazz na Ex“: džezová formácia špecializujúca sa na produkciu a prezentáciu vlastných 
skladieb a jazzových štandardov v štýle jazz-rock, swing, big band jazz, classic rock, a dance 
music. Formácia pracuje s modernou aparatúrou a vhodnou formou spracováva najnovšie 
trendy z oblasti digitálnej hudby. 

• Projekty: v šk. r. 2014/2015 sa kapela spolupodieľala na viacerých podujatiach uvedených 
v bode IV.  

• „Music&Fellows“: teenegerská popová formácia s edukačným a prezentačným zámerom. 
• Projekty: v šk. r. 2014/2015 sa kapela spolupodieľala na viacerých podujatiach uvedených 

v bode IV.  
• Špeciálna hudobná trieda: cieľom je prepojenie zážitku (emócii, asociácii) a poznatku 

s rozvojom prirodzených psychomotorických a senzomotorických zručností detí (s využitím 
metodických postupov Feldenkraisa, Alexandra, Carabo Cone a iných). Metodika vychádza 
zo zmysluplného uplatňovania hudobných činností smerujúcich k porozumeniu a precíteniu 
elementárnych hudobných zákonitostí. 

• Improvizácia: odhaľuje žiakom nové špecifiká hudobnej reči a žiaci sa s tvorivým 
individuálnym prístupom učia definovať základné improvizačné vlastnosti a rozvíjajú 
základné atribúty improvizačného myslenia s použitím základných moderných nástrojov IKT. 

• Jazzová harmónia: prináša ustálené, obrazné a expresívne spojenie zavedených 
harmonických koncepcií v džeze a prepojenie druhovo západnej harmonickej teórie s praxou. 
Žiaci postupne nachádzajú súvislostí medzi jazzovou harmóniou a tradičnou klasickou 
harmóniou vrátane zavádzania príslušných notačných techník. 

 
Výtvarný odbor  je súčasťou obsahu všeobecného vzdelávania spravidla ako jeden 

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

 
Ponuka literárno-dramatického odboru sa sústreďuje na budovanie základného 

dramatického cítenia a prejavu, techniky pohybu, techniky reči a slovesného prejavu, schopnosti 
začleniť sa a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu. 

 
Cieľ 2 Zmodernizovať priestory školy 

- Iniciovať otvorené diskusie s kompetentnými orgánmi s cieľom vyriešiť súčasný 
nevyhovujúci stav 

- Zabezpečiť nové priestory pre školu ako náhradu za časť komplexu budov na Exnárovej, 
ktorá jej bola odzverená v prospech Materskej školy, ich nutnú prestavbu a opravu 

- Skvalitňovať obsahovú a vizuálnu náplň webovej stránky školy 
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Budovať vzťah k verejnosti PR školy a spolupracovať s médiami a sponzormi - návrh a výber 
vhodných podujatí. 
 
Cieľ 3 Skvalitniť materiálno-technické podmienky komorných telies 

- Zakúpiť elektronické a digitálne nástroje, modernú aparatúru, notebooky 
 
Kladieme dôraz na rozvoj komorných telies a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia 
potrebného pre kvalitné prezentovanie sa na verejnosti. 
 
Cieľ 4 Skvalitniť prácu zamestnancov školy 

- Vytvoriť organizačné a motivačné rámce pre odbory 

- Podporovať kontinuálne vzdelávanie učiteľov v oblastiach zavádzania tvorivých foriem a 
metód práce v oblasti integrácie a interakcie 

- Umožniť rozšírenie kvalifikácie pedagógom 
 
Výchovno-vzdelávací proces skĺbiť a usmerniť na eliminovanie morálneho úpadku spoločnosti 
orientáciou na pozitívne hodnoty s dopadom na zlepšenie správania sa mladých ľudí a ich uplatnenie 
v spoločnosti. Kladieme dôraz na osobnostný a kvalifikačný rast zamestnancov, zabezpečenie 
plynulého chodu a života školy v podobe bezpečnej, podporujúcej a podnetnej klímy dôvery, 
otvorenej komunikácie a korektných vzťahov. Rozvíjanie služieb impulzných centier – cezhraničnej 
spolupráce. Prehlbovanie kultúrnej spolupráce s organizáciami Liga proti rakovine, Liga za duševné 
zdravie – Modrá nezábudka, charitatívnymi inštitúciami a obnovenie spolupráce s domom sociálnych 
služieb ROSA. 

Udržiavanie a ďalšie rozvíjanie statusu ZUŠ Exnárova – školy, ktorá je otvorená novým 
podnetom a svojou existenciou výrazne vplýva na proces kultúrneho a spoločenského diania 
vo svojom regióne. 
 
Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru: 
 

Všetky uvedené body sa nám darí postupne úspešne realizovať. Je dôležité podotknúť, že 
uvedený koncepčný plán predstavuje dlhodobejší záber v rámci realizácie a je ovplyvnený finančnými 
dotáciami, ktoré sú potrebné na materiálne a personálne zabezpečenie jeho realizácie. Výsledky 
úspešnosti plnenia sú badateľné v rámci uvedených zrealizovaných podujatí, projektov, výsledkov 
zo súťaží a najmä neutíchajúcemu záujmu ďalších detí navštevovať našu školu. 

Ako hlavné priority treba spomenúť v rámci výtvarného odboru zvýšený záujem o počítačovú 
grafiku, animáciu a fotografiu. V rámci hudobného odboru stúpajúcu popularitu rockového 
zoskupenia „RocKids“, jazzovej formácie „Jazz na Ex“, popovej formácie „Music&Fellows“ ako aj 
komorného orchestra „Exnárčatá“, ľudovej hudby „Exnárik“ a novovzniknutého speváckeho zboru na 
Orenburskej, či komorného zoskupenia zameraného na interpretáciu novej hudby „EIAPUF“. 
Na rozvoj komorných telies, ktoré sú pýchou našej školy kladieme veľký dôraz. Otvorili sme aj 
špeciálnu hudobnú triedu, ktorej cieľom je prepojenie zážitku (emócii, asociácii) a poznatku 
s rozvojom prirodzených psychomotorických a senzomotorických zručností detí. Metodika 
vyučovania vychádza zo zmysluplného uplatňovania hudobných činností smerujúcich k porozumeniu 
a precíteniu elementárnych hudobných zákonitostí. 

Prostredníctvom atraktívneho učebného plánu v jednotlivých odboroch a oddeleniach sme sa 
snažili vyhovieť širokému záujmu moderných žiakov, pre ktorých umelecké vzdelanie v súčasnom 
pretechnizovanom svete predstavuje nadčasovú kvalitu v rámci rozvoja emočnej inteligencie, ako 
i rozvoja ich osobnosti. 

Škola v našom poňatí predstavuje centrum výchovno-vzdelávacieho procesu, kultúrneho 
a spoločenského diania pre žiakov, učiteľov, rodičov a verejnosti vo svojom regióne. 
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X.  Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku  2014/2015, a oblasti, 
v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení v školskom ro ku  2015/2016 
 

Škola v oblasti vzdelávania dosahuje výborné výsledky vo všetkých svojich odboroch, o čom 
svedčí úspešná reprezentácia našich žiakov na domácich ako aj medzinárodných podujatiach. Naďalej 
narastá záujem detí navštevovať našu školu, pretože poskytuje výuku na všetky hudobné nástroje, 
široký rozptyl techník v rámci VO a tvorivé vyžitie sa v rámci LDO a TO. V tomto duchu bude škola 
pokračovať i v nasledujúcom šk. r. 2015/2016. Škola sa vynikajúco zapísala ako organizátor súťaží. Aj 
naďalej chceme klásť dôraz nielen na vzdelávanie, ale aj na výchovu, ktorá predstavuje maximálnu 
starostlivosť a zainteresovanosť pedagóga vo vzťahu k žiakovi. Chceme zdôrazniť, že oproti minulým 
rokom sme zaznamenali výrazný pokrok a dúfame, že i naďalej sa nám bude dariť posúvať hranicu 
výchovného a vzdelávacieho faktoru smerom ku komplexnejšej pedagogickej činnosti, kde osobnosť 
žiaka a jej tvarovanie je na prvom mieste. 

Hodnotiaca správa ako reflexia vývoja školy za uplynulý školský rok je podkladom stratégie 
pre ďalšie aktivity. 
 
Kvalitné vzdelanie potvrdené výbornými výsledkami je podnetom pre ďalšiu činnosť a aktivity 
v oblasti slovenského školstva a jeho postaveniu v medzinárodnej konkurencii. 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 

• 100% kvalifikovaný a odborne zdatný 
pedagogický zbor. 
 

• Mimoriadne výsledky ktoré ZUŠ  
dosahuje v speváckom oddelení hlavne 
v oblasti ľudového a muzikálového spevu. 
 

• Pýchou školy je 6 komorných hudobných 
telies Exnárčatá, RocKids, Jazz na Ex, 
Music&Fellows, EIAPUF a Exnárik. 
 

• Zapojenie sa do projektu VIRTUOSO. 
 

• Projekt „New Music fod Kids and Teens“ 
s vlastným skladateľským talentom. 
 

• zavedenie digitálnych technológií do 
systému administratívy a triednej 
dokumentácie 
 

• dobré uplatnenie absolventov pri 
prijímaní na stredné odborné štúdium 

SLABÉ STRÁNKY 
 

• Nedostatočné a nevyhovujúce 
PRIESTORY, neumožňujú realizovať 
kvalitný výchovno-vzdelávací proces, majú 
negatívny vplyv na dodržiavanie platných 
právnych noriem (učebné plány). 

PRÍLEŽITOSTI 
• Vysoká profesionalita a efektívna 

štruktúra pedagógov. 
 

• Škola rozvíja svoj status – status školy, 
ktorá je otvorená novým podnetom 
a svojou existenciou výrazne vplýva 

RIZIKÁ  
• Pretrvávajúce priestorové problémy, kvôli 

ktorým ZUŠ nemôže plnohodnotne 
realizovať svoj programový zámer a naplno 
využiť umelecko-pedagogický potenciál. 
 

• Finančné zabezpečenie, ktoré musí škola 
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na proces kultúrneho a spoločenského 
diania vo svojom regióne. 
 

• vytvárať nové príležitosti na predaj a 
prezentovanie produktov ZUŠ na trhu 
(verejné prezentovanie kapiel a pod.) 
 

• skĺbiť a usmerniť výchovno-vzdelávací 
proces na pozitívne hodnoty s dopadom 
na zlepšenie správania sa mladých ľudí, 
ich uplatnenie sa v spoločnosti a 
elimináciu morálneho úpadku spoločnosti 
 

• Zabezpečenie plynulého chodu a života 
školy v podobe bezpečnej, podporujúcej 
a podnetnej klímy, klímy dôvery, 
otvorenej komunikácie, korektných 
vzťahov a kultúry v školstve. 

riešiť v súlade s pokynmi svojho 
zriaďovateľa hl. mesta SR Bratislavy. 
 

• Kritický technický stav budov a 
priestorov spôsobuje dehonestáciu školy. 

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom 
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí (meno žiaka, 
názov školy): 
 

1. Viktória Bolebruchová – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (ped. Akad. mal. 
A. Ťažká) 

2. Michaela Bolgáčová – Štátne konzervatórium v Bratislave (ped. Bc. Tímea Budová DiS. 
art.)  

3. Martin Debnár – Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru (ped. Akad. mal. D. Nágel) 
4. Hana Klikáčová – Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru (ped. Akad. mal. Alena 

Ťažká) 
5. Sandra Plischeková – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (ped. Akad.mal. A. 

Ťažká) 
6. Jaroslava Poloňová – Štátne konzervatórium v Bratislave (ped. Mgr. Mária Eliášová)  
7. Diana Sármányová – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (ped. Akad.mal. A. 

Ťažká) 
8. Michaela Siváková – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (Mgr. art. S. 

Sekelová) 
9. Lucia Szundiová – Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (ped. Akad. mal. Alena 

Ťažká) 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí (meno žiaka, názov školy): 
 

1. Alexandra Jónová – Slovenská Technická Univerzita – záhradná architektúra (ped. Mgr. art. 
Silvia Sekelova) 

2. Barbara Skovayová – Slovenská Technická Univerzita – dizajn (ped. Mgr. art. Silvia 
Sekelova) 

 
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. 
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XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 

Kontrola z regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, sa v 
ZUŠ Exnárova 6 konala 15.4.2014 a vo svojom rozhodnutí zo dňa 24.4.2014 rozhodol: Podľa § 13 
ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. návrhu účastníka konania Základná umelecká škola Exnárova 6, 
821 03 Bratislava sa vyhovuje a s uvedením priestorov Základnej umeleckej školy Exnárova 6, 
821 03 Bratislava do prevádzky sa súhlasí. Súčasne sa podľa § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 
Z.z. schvaľuje prevádzkový poriadok pre činnosť základnej umeleckej školy. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí. 

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

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

Naša škola 15 rokov poskytovala vzdelanie (ArtTherapy) i sociálne znevýhodneným deťom 
z Domu sociálnych služieb ROSA, ktoré prostredníctvom špeciálneho pedagogického prístupu 
rozvíjali svoj umelecký potenciál. Napriek obojstrannému záujmu o túto spoluprácu bola táto 
v priebehu šk. r. 2014/2015 bohužial prerušená pre nedostatok financií Domu Rosa, ktorými dovtedy 
zabezpečovali prevoz klientov zo svojho sídla na Dúbravskej ceste 1 do ZUŠ. Veríme, že sa situáciu 
podarí stabilizovať a spoluprácu s týmto Domom v nastávajúcom šk. r. znova obnoviť. 

Občianske združenie Liga za duševné zdravie, kde na seminároch poskytujeme pomoc pri 
výtvarnom spracovaní tém overovaním možných technických prístupov a konzultácie nad výtvarnými 
kompozíciami, vrátane návštev rôznych typov výstav a výtvarných podujatí v priebehu roka. 

 
Ďalej pri ZUŠ Exnárova 6 pracuje občianske združenie Rodičovské združenie 

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

 
Spolupráca so Slovenskou filharmóniou na spoločnom projekte „Exnars RocKids 

Philharmonic Universe“, ktorý bude uvedený v koncertnej sále SF v nasledujúcom období. Už 
v minulosti kapela uviedla viacero úspešných spoločných projektov. 

 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 

Naďalej prehlbujeme vzájomné vzťahy, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni s MČ Ružinov, 
MČ Podunajské Biskupice, Magistrátom hl. mesta Bratislavy, Bulharským kultúrnym inštitútom, 
Rakúskym kultúrnym fórom, Univerzitnou knižnicou a Domom kultúry Ružinov, pre ktoré 
organizujeme celoročne rôzne kultúrne podujatia k viacerým významným príležitostiam. 
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Na jar roku 2015 (marec – jún) škola spolupracovala s ekonomickým oddelením Magistrátu 
Hlavného mesta pri konzultáciách a následných úpravách tabuliek „nápočtu žiakov a hodinových 
dotácií“ podľa inovovaných noriem k 1.9.2015. Vybraní pedagógovia kontrolovali a upravovali 
možnosti prepočtu žiakov a dotácií, čím boli výrazne nápomocní Magistrátu pri vytváraní 
spravodlivého a funkčného spôsobu prerozdeľovania financií ZUŠ a CVČ-kam z rozpočtu Hlavného 
mesta. 
 
2.4. Iná spolupráca 

Z poverenia Obvodného úradu – odboru školstva organizuje ZUŠ Exnárova 6 úspešne 
už niekoľko rokov krajské kolo celoslovenskej speváckej súťaže „Slávik Slovenska“. Súťaž prebieha 
v súlade s organizačnými pokynmi. Obvodný úrad – odbor školstva už viackrát vyjadril svoju veľkú 
spokojnosť s organizátorom. 
 

ZUŠ Exnárova 6 rozvíja aj medzinárodné aktivity (služby impulzných centier – cezhraničnej 
spolupráce) a partnerské vzťahy s inými školami (ZUŠ Šaľa, ZUŠ Nové Zámky, ZUŠ Šamorín, ZUŠ 
Modra, ZUŠ Marianka, ZUŠ Budapešť, ZUŠ Zurdorf, ZUŠ Hainburg) formou výmenných koncertov 
žiakov a pedagógov a seminárov zameraných na obohatenie pedagogických metód. Okrem toho 
organizuje aj koncerty v Domovoch dôchodcov (Dom seniorov Sklenárova 14, Dom dôchodcov 
Pažitková 2), k rôznym príležitostiam. 
 

Unikátny hudobný projekt VIRTUOSO . Detské a mládežnícke talenty zo základných 
umeleckých škôl konečne dostanú možnosť ukázať sa svetu v plnej paráde. Veľký  orchester zložený 
z talentovaných detí z celého Slovenska. Detí, ktoré by sa za normálnych okolností nikdy nestretli, 
spojila ich však láska k hudbe, hodiny cvičenia na hudobnom nástroji a možno aj v kútiku duše skrytý 
sen stať sa niekým, kto sa zapíše do hudobných dejín. Vybrané deti z ôsmych detských orchestrov 
sformovaných v každom krajskom meste sa spoja do jedného veľkého 64 – členného Národného 
mládežníckeho orchestra. 
 

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

Hálkova 56, Bratislava za školský rok 2014/2015 
 
Úvod: 
Za najvýznamnejšie podujatia  a momenty v šk. r. 2014 / 2015 považujem: 
-Reprezentáciu ZUŠ, hlavného mesta  a  Slovensko na koncertnom turné sláčikového súboru  v USA 
na Floride ( 13. – 23. 12.2014 ); 
-Uskutočnenie 11. ročníka  speváckej súťaže  Hľadá sa muzikálová hviezda s celoslovenskou účasťou; 
-Realizáciu koncertnej keyboardovej prehliadky a prehliadky populárnej, filmovej  a džezovej  hudby 
v hre na klavíri pre žiakov bratislavských ZUŠ spojená s workshopom; 
-Realizáciu  dvoch  koncertov  našich  žiakov  HO a LDO  v Prahe, ktorú  žiaci a pedagógovia 
navštívili v rámci družobných kontaktov so ZUŠ Biskupská ul.,  Praha 1.  
 
1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE 

 

1.1 IDENTIFIKA ČNÉ 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 
Funkčné obdobie RŠ : 06. 07.2012 - 06. 07.2016 
Štatút RŠ bol schválený 09.10.2012 
RŠ pri ZUŠ Hálkova 56 pracovala od 01. 09.2014 v tomto zložení: 
zvolení zástupcovia  za pedagógov:  Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. - predseda 

     Mgr. Silvia Čierniková 
zvolení zástupcovia  za  rodičov : Ing. Janka Farkašová -  podpredseda 
     Ing. Stanislava Dräxlerová 
 Ing. Marián Stolárik  
 JUDr. Henrich Klačanský  
zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov: Mária Sopociová  
delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa so zmenami z 26.3.2015:   Ing. Viera Kimerlingová 
                Ing. Erika Pisarčíková 
                Ing. Branislav Feješ 
                Mgr.František Poul 
 
V šk. r. 2014/ 2015 RŠ zasadala raz  a prebehli  dve elektronické hlasovania. 
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RŠ sa vyjadrovala k základným bodom programu: 
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ 

v šk.r.2013 /2014 
• Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2014 
• Návrh rozpočtu na rok 2014 
• Stav počtu žiakov k štatistickému zberu  (september 2014) 
• Čiastočná úhrada nákladov so štúdiom za 1. polrok 2014  
• Plán práce na šk. r. 2014 /2015 
• Návrh a schválenie Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2014 / 2015 
• Koncepcia rozvoja ZUŠ Hálkova 56 na obdobie 2015 – 2018 ( elektronická diskusia   
      a hlasovanie 24.-27.3. 2015 ) 

• Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  
výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
 

• Spolupráca pri organizovaní speváckej súťaže „Hľadá sa muzikálová hviezda“ 
• Spolupráca pri organizovaní koncertného turné sláčikového súboru Strieborné struny   
      na Floride. 

• Spolupráca pri organizovaní družobnej návštevy v Prahe. 
• Príprava školského roka 2015 /2016 ( elektronická diskusia a hlasovanie 30.6. –   
      1.7.2015 ) 

 

1.4 INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2014 / 2015 celkom  8 krát ,  
v termínoch - 25.8.2014, 2.9.2014, 16.9.2014, 18.11.2014, 20.1.2015, 13.4.2015, 20.5.2015, 
17.6.2015.  
Základnými témami rokovaní boli:  

� schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými dokumentmi  
� organizácia školského roka 
� plán práce na školský rok 2014/2015 a jeho plnenie 
� príprava  a organizácia súťaží, ktoré organizuje ZUŠ Hálkova 
� príprava a organizácia koncertného turné sláčikového súboru na Floride 
� príprava a organizácia návštevy v družobnej ZUŠ v Prahe 
� rozdelenie pracovných úloh 
� vyhodnotenia 
� konferencie 
� informácie rôzneho charakteru v oblasti školstva a legislatívy 

Umelecká rada zasadala  v školskom roku 4 krát, 
v termínoch- 19.9.2014, 4.12. 2014, 16.4.2015, 29.5.2015.  

� 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 na Floride 
� vyjadrovala sa k príprave a organizácii návštevy v družobnej ZUŠ v Prahe 

 
Predmetové komisie 
Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2014 / 2015 pracovalo 10  predmetových komisií, ktoré sú 
metodickým  orgánom vedenia školy: 

� Hra na dychových  nástrojoch 
� Spev a korepetície 
� Hra na husliach 
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� Hra na violončele a 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 30.06.2015 

Údaje o po čte žiakov k 30.06.2015  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o po čte žiakov k 
30.06.2015 /žiak je len raz 
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Počet žiakov 
spolu 

32 154 45 412 0 643     339 265          604 
 
b) Tabuľka  žiaci, absolventi, noví žiaci ZUŠ  

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2015    
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte absolventoch k 
30.06.2015 absolvent je len raz 
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Počet žiakov 
spolu   

6 43 1 42 0 92  40 50 90 
 
c) Tabuľka  žiaci, absolventi, noví žiaci ZUŠ  

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2015    
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch 

Počet žiakov 
spolu    

Údaje o počte nových žiakoch k 
15.09.2015 /je len raz 

započítaný/ 
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Počet žiakov 
spolu    

15 41 12 99 0 167  69 89 158 
 

 

2.2 VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE  

d)Tabuľka:  Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

Výsledky hodnotenia v šk. roku 2014/2015 

hodnotenie január jún 

prospeli s vyznamenaním 532 524 

prospeli   56 49 

neprospeli 0 0 

neklasifikovaní 9 6 
 
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 2014 / 2015  tí, ktorí na vlastnú žiadosť zo zdravotných alebo 
iných vážnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zúčastnili opravnej skúšky z hudobnej náuky do 15. 
9. 2015. 

2.3 NOVOZALOŽENÉ ( ZRUŠENÉ ) ŠTUDIJNÉ UČEBNÉ ODBORY A ICH 
ZAMERANIE  

(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) v školskom roku 2014 /2015  
Komentár: 
V školskom roku 2014 / 2015 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. 2014 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický  počet Prep. počet v % Fyzický  počet Prep. počet v % 
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42 35,15  6 3,81 
 

3.1 POČET PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV (PZ) 
K 15.09.2014 

Komentár: 
V školskom roku 2013 / 2014 bol  stav k júnu 2014  -  42 pedagogických zamestnancov. 
V školskom roku 2014 / 2015 bol  stav k júnu 2015  -  44 pedagogických zamestnancov. 
V školskom roku 14/15 vzhľadom  k vyššiemu počtu prijatých  žiakov do hudobného odboru sme 
prijali nového pedagóga v hre na dychových nástrojoch a na žiadosť pedagóga sa rozdelil jeho celý 
úväzok  na dva polovičné, čiže sme museli prijať nového pedagóga. 

3.2 Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ 

Komentár: 
Vyučovací proces v ZUŠ Hálkova 56 prebiehal pod vedením všetkých kvalifikovaných 
pedagogických zamestnancov. 
 

3.3 Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ  

f)Tabuľka: Forma vzdelávania – počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania  

Uvádzanie do 
praxe Priebežné Špecializačné- 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifika čné 

Vzdelávanie 
vedúcich 

pedagogických 
zamestnancov 

začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 

0 0 7 4 0 0 2 1 0 0 
 

Komentár: 
V školskom roku 2014 / 2015 prebiehalo u 7  PZ kontinuálne vzdelávanie , 4 z nich  absolvovali 
vzdelávanie a 3 z nich pokračujú v prípravnom atestačnom vzdelávaní, u 1 PZ prebieha  bakalárske 
štúdium a 1 ukončil doktorandské štúdium.  
 

3.4 Mimoriadne  ocenenia PZ ZUŠ 

Komentár: 
Za dlhoročnú  a  tvorivú pedagogickú činnosť , vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého vzdelávania 
bola  pri príležitosti Dňa učiteľov ocenená primátorom hlavného mesta Bratislavy  učiteľka 
výtvarného odboru Mgr. Silvia Čierniková . 
Na stretnutí  primátora s talentovanou mládežou mesta Bratislavy bolo udelené ocenenie žiačke 
Martine Feckovej  - spev  a jej  pedagógovi Mgr. art. Eve Plesníkovej, PhD. Žiačka bola prijatá 
v školskm roku 2015 / 2016 na Štátne konzervatórium , operný spev. 
 
3.5 Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach 
Naši žiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2014/ 2015 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 
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4.1 Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2014/2015,  ich 
vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, 
 

Názov aktivity školy Počet účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

TRIEDNE KONCERTY 48 koncertov 
278 žiakov0 

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

INTERNÉ KONCERTY 
 
 
 
 
 
 

25 koncertov 
340 žiakov 

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

 
VEREJNÉ KONCERTY 

27. 11. 2014 
VEREJNÝ ADVENTNÝ 
KONCERT 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 

31 žiakov Pedagóg: Heribanová, Hatríková, Plesníková, 
Skalická,  Štefániková, 
 p. riad. Bubeníčková, Holecová, Grečová 
Brejková, Bubeníček, Chrappa, Kiráľová,  
Korepetícia: Miko, Maskalíková, Hluchá, 
Kohútek  
Spolupráca: Bložonová, Janák,  Sawicz. 
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. 
 

4.12.2014 
VIANO ČNÝ KONCERT 
ŽIAKOV PŠ 
Koncertná sála školy 

31 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. 
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10.12.2014 
2. VIANOČNÝ 
KONCERT 
Koncertná sála školy 

21 žiakov Padagóg: Štefániková, Holecová, Žilíková,  
Janák, Kiráľová,  Hatríková, Mozolíková, 
Plesníková,Malatinský,Grečová 
Brejková,Kohútková, Isteníková, Orem, 
Paduchová  
Korepetícia: Miko,Hluchá 
Uvádzali: Chrappa 
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 
žiakom .Prezentácia najlepších výkonov, ktoré 
boli vybrané riaditeľom a  členmi umeleckej 
rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou 
verejnosťou. 

18.2.2015 
FAŠIANGOVÝ 
KONCERT  
Koncertná sála školy 

28 žiakov Pedagóg:  Bubeníček, Štefániková, Kocán, 
Kohútková, Košický, Janák, Sárkozi, 
Chrappa,Malatinský,Jókaiová,Hatríková, 
p. riad. Bubeníčková, Plesníková, Isteníková, 
Žilíková, Mozolíková,  Bložonová, 
Holecová,Žišková  
Korepetícia: Hluchá, Miko, Maskalíková  
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 
žiakom Prezentácia najlepších výkonov, ktoré 
boli vybrané členmi umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou verejnosťou 
v maskách. Spolupráca so žiakmi LDO. 

18.3. 2015 
12. KONCERTNÁ 
PREHLIADKA  
ŽIAKOV BRAT. ŠKÔL  
V HRE NA KEYBOARDE 
Koncertná sála školy  

21 žiakov Pedagóg: Čermák, Isteníková. 
Spolupráca: Kocán, Miko 
Prezentácia žiakov a pedagógov 
bratislavských ZUŠ  pred rodičmi, žiakmi, 
pedagógmi iných odborov a ostatnou 
verejnosťou. Výmena skúseností a repertoáru 
pedagógov a žiakov ZUŠ. 
Motivácia k lepším výkonom v ďalšom štúdiu. 

24. 3. 2015  
KONCERT Z TVORBY 
SLOVENSKÝCH 
AUTOROV 
Koncertná sála školy 

19 žiakov Pedagóg: Grečová - Brejková, 
Skalická,Hambeis,Malatinský,Bložonová, 
Janák, Chrappa, Štefániková, Holecová, 
Hatríková, Žilíková, Kohútek, Kohútková, 
Korepetícia.: Hluchá, Maskalíková, Kiráľová, 
Miko 
Spolupracovali: Sawicz, Košický 
Uvádzal: Malatinský 
Motivácia žiakov a rodičov k spoznávaniu 
tvorby slovenských skladateľov. 
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26. 3. 2015  
KONCERT 
PEDAGÓGOV PRI 
PRÍLEŽITOSTI D ŇA 
UČITEĽOV- Pálffyho 
palác- Zámocká ulica 

18 pedagógov Pedagóg: Heribanová, Plesníková, Janák, 
Bložonová, Paduchová, Kocán,Košický, 
Vážan, Ptačinová, Grečová Brejková,  
Malatinský, Bubeníček, Chrappa,Orem, 
Kohútek,Adamovičová, Žilíková 
Korepetícia:  Hluchá, Kohútek, Malatinský 
Spoluúčinkovali žiaci z tried pp. uč. 
Bubeníčka, Paduchovej, Heribanovej, 
Košického,Bložonovej  
Prezentácia výkonov pedagógov pred  
rodičmi, širokou verejnosťou. 

4.2.2015 – 28.2.2015 
VEREJNÁ VÝSTAVA 
ŽIAKOV VO „ZVUKY 
FARIEB“- 
Zichyho palác a MPC 
Ševčenkova  

32 žiakov Pedagóg: Čierniková 

15. 4. 2015  
JARNÝ KONCERT - 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca  

30 žiakov Pedagóg: Plesníková, Žilíková, 
Chrappa,Malatinský, Hnat, Janák,Kocán, 
Orem, Isteníková, Holecová, Štefániková, 
Paduchová, Sawicz, Košický, Grečová 
Brejková, Heribanová, Skalická, 
Kiráľová,Adamovičová 
Korepetícia: Hluchá, Malatinský, Miko 
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 
žiakom Prezentácia najlepších výkonov, ktoré 
boli vybrané členmi umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou 
verejnosťou. 

22. 5. 2015 
DVA DRUŽOBNÉ 
KONCERTY  V PRAHE 
Barokní sál Deylovho 
konzervatória; 
ZŠ Dejvice 

20 žiakov Pedagóg: Heribanová, Grečová Brejková, 
Kohútek, Košický, Plesníková,Adamovičová 
Korepetícia: Maskalíková 
Spoločné muzicírovanie žiakov a pedagógov 
dvoch družobných škôl. 
Reprezentácia Bratislavy a SR v zahraničí 

6. 5.  2015 
2. PREHLIADKA 
POPULÁRNEJ, 
JAZZOVEJ A FILMOVEJ 
HUDBY V HRE NA 
KLAVÍRI – WORKSHOP 
S    
 RNDR. PAVLOM 
BODNÁROM 
Koncertná sála školy 

29 žiakov Pedagóg: Malatinský /aj organizácia a 
sprievodné slovo/, Mozolíková,Hatríková, 
Kohútková, Grečová Brejková /aj organizácia 
prehliadky/ 
Prezentácia žiakov bratislavských ZUŠ  v hre 
na klavíri. Zvyšovanie záujmu o tento žáner. 

15. 5. 2015 
VYSTÚPENIE ŽIAKOV 
LDO 
Divadlo „Pod kostolom“ 
Ružinov 

19 žiakov Pedagóg: Adamovičová, Žišková 
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. 
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28. 5. 2015 
„MÔJ PRVÝ  
KONCERT“   
koncert najmladších žiakov 
školy PŠ a 1. roč. 
Pálffyho palác, Zámocká ul. 
, BA 

49 žiakov Pedagóg: Heribanová, Malatinský, Sárkozi, 
Rychlová, Bubeníček, Bubeníčková, Grečová 
Brejková, Kiráľová, Kohútková, 
Bložonová,Kollárová, Hatríková, Chrappa  
Spolupráca: Sawicz / aj ozvučenie/ 
Korepetícia:  Miko, Hluchá, Kiráľová 
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. 

27. 5. 2015 
VEREJNÉ VYSTÚPENIE 
ŽIAKOV TO A HO  
Dom kultúry Ružinov 

45 žiakov Pedagóg: Bicáková, Kocán, Chrappa, 
Štefániková, Plesníková 
Prezentácia žiakov školy. Zvyšovanie záujmu 
o tanečnú výchovu a muzikál. 

2. 6. -15.6.2015 
VÝSTAVA PRÁC 
ŽIAKOV VO 
KC Vajnorská 

30 žiakov Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, Macková 
Prezentácia ročníkových a absolventských 
prác VO pred rodičmi a širokou verejnosťou. 

25.5.2015 
KONCERT 
ABSOLVENTOV HO 
1.ČASTI PRIM. VZD.  
Koncertná sála školy 

9 žiakov Pedagóg: Štefániková, Sawicz, 
Kiráľová,Isteníková, Čermák 
 

9.6.2015 
KONCERT ŽIAKOV ŠPD 
HO 
Zichyho palác, Ventúrska 
ul. 

14 žiakov Pedagóg: Bložonová, Bubeníček, Kohútková, 
Kocán, Heribanová, Kollárová, Janíčková, 
Janák, Chrappa, Kohútek, Vážan, Hatríková, 
Grečová Brejková 
Korepetícia: Hluchá, Maskalíková 
Podporiť zvyšujúci sa záujem o umelecké 
vzdelávanie dospelých. 
Zvyšovanie sebavedomia dospelých žiakov 
a odbúravanie trémy. Prezentácia  výkonov 
žiakov ŠPD hudobného odboru 
pred  širokou verejnosťou. 

 6. 6. 2015 
11. ROČNÍK 
SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE 
HĽADÁ SA 
MUZIKÁLOVÁ 
HVIEZDA 
Koncertná sála školy 

46 žiakov Pedagóg: Plesníková, Štefániková, 
Chrappa,Žilíková, Kiráľová, Kocán, Sawicz  
Korepetícia: Maskalíková, Hluchá,Miko 
 

5.6.2015  
VYSTÚPENIE ŽIAKOV 
LDO 
Divadlo „Pod kostolom“ 
Ružinov 

13 žiakov Pedagóg: Adamovičová 
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22.6. 2015 
VYSTÚPENIE ŽIAKOV 
LDO 
Koncertná sála školy 

15 žiakov Pedagóg: Žišková 

 

4.2 ÚDAJE O AKTIVITÁCH, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA 

 
SÚŤAŽE 

Názov aktivity školy Počet 
účastník
ov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

12. – 13. 11. 2014   
„Mladí klaviristi  2014“  
ZUŠ Eugena Suchoňa BA 

1  Igor Hron - účasť 
pedagóg: Kohútek 

14. 11. 2014 
„Beatfórum“ 
15. roč. súťažnej prehliadky 
spevákov populárnej hudby, 
ZUŠ Gbely 
 

1 Simona Augustovičová – 1. miesto - A kat.,  
pedagóg: Štefániková 
Postúpila do súťaže na základe nahrávky 2 piesní  
 

16.10.2014 
19. roč. medzinár. výtvarnej 
súťaže  
TORUŇ  v POĽSKU  
 

2 Terézia Olšiaková,  
Samuel Béreš – vystavené práce 
pedagóg: Čierniková – diplom za prípravu žiakov 

20.11.2014 – 
 Beniakove Chynorany - 
21. ročník Slovenského 
festivalu poézie, MOC Modra, 
výberové kolo 

2 Jakub Jurický – čestné uznanie 
Katarína Šmigová  - postup do celoslovenského kola 
pedagóg: Adamovičová 
 

19. – 21. novembra 2014,  
„Čarovná flauta 2014“ 
13. ročník národnej súťaže v hre 
na zobcovej flaute a drevených 
dychových nástrojoch  

2 Simona Jexová - 2. miesto v 5A kategórii 
pedagóg: Bubeníčková 
Barbora Vykouková – 3. miesto v 5B  kategórii 
pedagóg: Skalická 
Korepetítor:  Maskalíková 

29. novembra 2014 - 
„Prešporský Paganini“,  
18. ročník  súťažnej prehliadky 
žiakov ZUŠ v hre na husliach, 
Miestny úrad MČ Staré mesto, 
Zichyho palác  

1 Matúš Farkaš - účasť  
pedagóg: Heribanová  
korepetítor: Miko 
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2. – 3. 12. 2014  
„Dni Miloša Ruppeldta“  
6. ročník súťaže základných 
umeleckých škôl v komornej 
hre na dychových nástrojoch 
a v sólovom klasickom speve 
ZUŠ Panenská 

6 Ľudmila Belejová – 3. miesto v II. kat., ZF 
pedagóg: Košický 
Sophia Saudreau – čestné uznanie v II. kat., ZF 
pedagóg: Bubeníčková 
Simona Jexová – 2. miesto v III. kat. 
 + Cena za najlepšiu interpretáciu slovenského 
skladateľa, PF 
pedagóg: Bubeníčková 
Michal Kollár  – čestné uznanie v I. kat., saxofón 
pedagóg:Orem 
Martina Fecková- 1.miesto v III. kategórii, spev 
Michaela Vrábliková –účasť v II. kat.,spev 
pedagóg: Plesníková 
korepetítori: Maskalíková 
pedagóg: Bubeníček – člen poroty pre drevené 
a plechové dychové nástroje 

5. – 7. 12. 2014- Beniakove 
Chynorany 
21. ročník Slovenského festivalu 
poézie,  
celoslovenské kolo 

1 Katarína Šmigová – 2. miesto v I. kat. 
pedagóg: Adamovičová 

13 .2. 2015- 
 ...a Slovo bolo u Boha..., 
krajské kolo recitačnej súťaže, 
Spojená škola sv. Františka 
Assiského Malacky 

5 Júlia Semančínová – účasť 
Mária Miklošková  – 1. miesto, postup do 
celoslovenského kola 
Lívia Kla čanská – 3. miesto 
Roland Kraus – 3. miesto 
Jakub Jurický  – 3. miesto 
pedagóg: Adamovičová, aj členka poroty 
 

7. – 8. 2. 2015 
Muzikálová hviezda,  
Muzikálová akadémia Nová 
scéna 

1 Nicol Kupcová – Cena poroty 
pedagóg: Štefániková 

21. 3. 2015 
...a Slovo bolo u Boha... 
celoslovenské kolo, XXI. ročník,  
Spojená škola Svätej rodiny 
v Bratislave 

1 Mária Miklošková - 1. miesto v II. kategórii prednesu 
poézie 
pedagóg: Adamovičová, aj členka poroty 

16.4.2015  
Schneiderova Trnava, 
Celoslovenská interpretačná 
súťaž v hre na klavíri 

1 Jakub Osvald – bronzové pásmo 
pedagóg: Malatinský 

10. 4. 2015 
7. ročník husľovej súťaže 
Rudolfa Országa,  
ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica 

2 Matúš Farkaš – bronzové pásmo v III. kategórii, 
pedagóg: Heribanová 
Olívia Krivá ňová - zlaté pásmo v IV. kategórii, 
pedagóg: Heribanová 
korepetítor: Miko 

EX LIBRIS HLOHOVEC 
15. ročník medzinárodnej 
výtvarnej  súťaže na tému Vodný 
svet 

1 Nina Vivodová – ocenená 
pedagóg: Moravčíková 
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„Ma ľovaná ZUŠ- ka“2015 -  
Celoslovenská súťažná 
prehliadka žiakov výtvarných 
odborov ZUŠ , 
ZUŠ Banská Bystrica 
Ministerstvo školstva SR, 
Mestský úrad Banská Bystrica- 
odbor školstva, kultúry a športu, 
téma „Štruktúra“ 

75 ZUŠ, 
1343 
prác 

Alica Dúbravická – HLAVNÁ CENA  
Tamara Kozáková – zlaté pásmo v I. kat. 
pedagóg: Čierniková 

14. 5. 2015 
Nitrianska lutna 2015 
Hudobno - interpretačná súťaž  
ZUŠ Nitra v speve a v hre na 
dychových nástrojoch 

3 Jindřich Láznička – účasť v I. kat.,ZF 
Ľudmila Belejová – 3. miesto v II. kat., ZF 
Martina Fecková – 2. miesto v IV.kat.ZF 
pedagóg: Košický 
korepetítor: Hluchá 

29. 5. 2015 
„Piano v modernom rytme“ 
Celoslovenská súťaž modernej - 
populárnej hudby pre žiakov ZUŠ 
Bojnice, sólo hra na klavíri 
 

4 Tomáš Stupavský - strieborné pásmo v 2. kat.,  
Diana Stupavská – zlaté pásmo v 1. kat.,  
pedagóg: Mozolíková  
Šimon Leščák  - 3. miesto v zlatom pásme 
                             v 1. kat. 
Markus Gečevský -  zlaté pásmo v 2. kat., 
pedagóg: Malatinský 

3.6.2015  
4. ročník súťažnej divadelnej 
prehliadky detských 
a mládežníckych súborov 
BYTČIANSKE DIVIDLO  

3 Debora Ďurišková 
Martina Kuba čková 
Lucia Schrammová 
strieborné pásmo+ Cena za najlepší súbor 
pedagóg: Žišková 

5. 6. 2015 
7. ročník Medzinárodnej 
súťažnej prehliadky Júliusa 
von Beliczayho v sólovej hre na 
husliach a v komornej hre 
Komárno 

11 Matúš Farkaš - bronzové pásmo v 3. kat.,  
Martina Vrábliková  - bronzové pásmo v 3. kat.,  
Olívia Krivá ňová - zlaté pásmo v 3. kat. v sólovej hre 
na husliach,  
pedagóg: Heribanová  
kvinteto:  strieborné pásmo v III. kat. Ján Zigo, 
Adrián Kollár, Samuel Maťo,  
pedagóg: Janák 
kvinteto: strieborné pásmo v III. kat. Olívia 
Krivá ňová, Vladimír Ondrášek, Martina 
Vrábliková, Lucia Maršallová -vcl., 
korepetítor: Miko 
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6. 6. 2015 
 „H ľadá sa muzikálová 
hviezda“  
11. ročník speváckej súťaže,  
ZUŠ Hálkova 56 
 

15 Mia I. Armitage  - 3. miesto v I. kateg.,  
pedagóg: Žilíková 
Daniela Majerová - 2. miesto v I. kateg.,  
pedagóg: Štefániková 
Simona Augustovičová - 2. miesto v II. kateg., 
pedagóg: Štefániková 
Lívia Kla čanská - 2. miesto v II. kateg., 
pedagóg: Plesníková 
Martina Fecková - 1. miesto v III. kateg., + Cena 
predsedu poroty 
pedagóg: Plesníková 
Kamila Machová - čestné uznanie v II. kat. 
pedagóg: Štefániková 
Nikol Kupcová – čestné uznanie v I. kat. 
pedagóg: Štefániková 
Hana Valachovičová- čestné uznanie v III. kat. 
pedagóg: Žilíková 
Teresa Ferencová – Cena riaditeľky ZUŠ Hálkova 
pedagóg: Plesníková 
korepetítori: Hluchá, Maskalíková, Miko 

 
OSTATNÉ KONCERTY, PODUJATIA 

22.9.2014 
VYSTÚPENIE V KLUBE 
DÔCHODCOV „ZLATÝ DÁŽ Ď, 
Teplická ul.,BA  

10 žiakov Sláčikový súbor 
pedagóg: Heribanová,  Janák, 

17.10.2014 
VYSTÚPENIE V KLUBE 
DÔCHODCOV „ZLATÝ DÁŽ Ď, 
Teplická ul.,BA  

5 žiakov pedagóg: Bložonová, Janák, Adamovičová 

17.10.2014 
VYSTÚPENIE SLÁČIKOVÉHO 

SÚBORU 
Krst knihy -  Slovenský spisovateľ 

13 žiakov Sláčikový súbor 
pedagóg: Heribanová 
 

18.11.2014 
KONCERT TALENTOVANÝCH 
DETÍ S RICHARDOM 
RIKKONOM 
Zrkadlová sieň  
Primaciálneho paláca 

1 žiačka Simona Augustovičová – spev 
pedagóg. Štefániková 

20.9.2014 
KAPITULSKÉ DVORY 

 pedagógovia VO: Čierniková, Kuzmová, 
Moravčíková 
Spolupráca: niektorí kolegovia z HO. 

08.12.2014 

VYSTÚPENIE SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU  

NA PODUJATÍ MIESTNEHO 
ÚRADU BA-NOVÉ MESTO 

Dom športu, Junácka 

 

14 žiakov Sláčikový súbor 
pedagóg: Heribanová 
spolupráca:  Janák, Miko 
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13.12 - 23.12.2014 
KONCERTNÉ TURNÉ ŽIAKOV 
SLÁČIKOVÉHO SÚBORU 
V USA NA FLORIDE 

17 žiakov Sláčikový súbor 
pedagóg: Heribanová, Miko 
 
 

6.12 – 18.12.2014 
SPOLOČNÁ VÝSTAVA PRÁC 
ŽIAKOV VO 
BRATISLAVSKÝCH ZUŠ  Justiho 
sieň Primaciálneho paláca 

5 žiakov pedagógovia VO: Čierniková, Kuzmová, 
Moravčíková 

13.12.2014  
VIANO ČNÉ DIELNE 
Justiho sieň Primaciálneho paláca 

8 žiakov pedagógovia VO: Čierniková, Kuzmová, 
Moravčíková 

11.1.2015 
ZVONKOHRY – 
Odvysielaná relácia v Slovenskom 
Rozhlase o práci žiakov speváckej 
triedy Mgr. Plesníkovej 

 Žiaci z triedy Mgr. Evy Plesníkovej, PhD. 

15.2.2015 
KONCERT SLÁČIKOVÉHO 

SÚBORU 
Kultúrny dom Podunajské Biskupice 

15 žiakov Sláčikový súbor 
pedagóg: Heribanová 
spolupráca: Bložonová, Miko 

25. 4. 2015 
„BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH “  
Hlavné námestie  - pódium 

10 žiakov pedagóg: Chrappa, Plesníková, Kocán  
Štefániková, 
 

25. 4. 2015 
„BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH “  
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 

20 žiakov pedagógovia: Štefániková, Plesníková, 
Košický,Rychlová, Adamovičová, Grečová 
Brejková, Heribanová, Orem, Sawicz, Paduchová 
korepetícia: Maskalíková, Miko 

25. 4. 2015 
„BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH “  
Stánok ZUŠ na Hlavnom námestí 

 Pedagógovia:Čierniková, Kuzmová, Macková 
a niektorí ped. HO 

25. 4. 2015 
„BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH “  
Výstava prác žiakov VO v autobuse 
na Hviezdoslavovom námestí 

13 žiakov Pedagógovia: Kuzmová, Macková  

13.5.2015 
PREHLIADKA DETSKÝCH 
A MLÁDEŽNÍCKYCH 
ZBOROV, 2. ROČNÍK 
VŠMU, Bratislava 

19 žiakov pedagóg: Kiráľová 
spolupráca: Košický, Sawicz, Orem 
korepetícia: Miko 
 
 

30.5.2015 
KLAVÍRNE TALENTY 
Dvorana VŠMU Zochova 

2 žiaci pedagógovia: Grečová Brejková, Kohútek 

31.5.2015 
DEŇ DETÍ NA HRADBÁCH  

17 žiakov Sláčikový súbor 
pedagóg: Heribanová, Miko 
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14.5.2015 
VYSTÚPENIE V KLUBE 
DÔCHODCOV „ZLATÝ DÁŽ Ď“,   
Teplická ul. 

4 žiaci pedagóg: Janák, Bložonová 
 

22.6.2015 
KONCERT SLÁČIKOVÉHO 

SÚBORU  
Deloitte 

15 žiakov Sláčikový súbor 
pedagóg: Heribanová 
korepetícia: Miko 
 

 
 

SEMINÁRE PRE PEDAGÓGOV  
Dátum, miesto konania Názov aktivity Zúčastnení pedagógovia 

25. - 27.8.2014 
ZUŠ Karloveská 

Seminár pre pedagógov hry na 
klavíri 

Hatríková 

30. 9. 2014 
ZUŠ Sklenárova, BA 

Seminár pre pedagógov hry na 
husliach 

Heribanová 

20.11.2014 
ZUŠ Panenská,BA 

Seminár pre pedagógov hry na 
klavíri 

Mozolíková, Grečová Brejková, 
Malatinský 

22.11. 2014 
Konzervatórium, Tolstého, BA 

Seminár pre pedagógov hry na 
priečnej flaute 

Bubeníčková, Skalická 

19. 02. 2015 
ZUŠ Panenská,BA 

Seminár pre pedagógov hry na 
husliach 

Sárkozi 

15. 3. 2015 
ZUŠ Sklenárova, BA 

Seminár pre pedagógov hry na 
gitare 

Paduchová 

6.5.2015 
ZUŠ Hálkova, BA 

Seminár pre pedagógov hry na 
klavíri 

všetci pedagógovia klavírneho 
oddelenia ZUŠ 

30.5.2015 
Dvorana VŠMU Zochova, BA 

Seminár pre pedagógov hry na 
klavíri 

Mozolíková, Grečová Brejková, 
Malatinský, Kohútek, 
Kohútková 

5. – 30.5.2015 
Galéria F7 

Autorská výstava Čierniková 

4.3 ÚDAJE O ZAPOJENOSTI, RESP. TVORBE PROJEKTOV ŠKOLY 
 

Vyzývateľ 
na 

predkladan
ie projektu, 

resp. 
vlastný 
projekt 
školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 

realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 

56
 

 

Koncertná 
prehliadka žiakov 
bratislavských 
ZUŠ v hre na 
keyboarde,  
12. ročník  

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

18. 3. 2015 
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Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 

56
 

 

Školská súťaž 
v hre na 
dychových 
nástrojoch, 
8. ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej prípravy 
žiakov, vzájomná výmena skúseností medzi 
kolegami, širší záber a záujem o prácu v iných 
triedach dychového oddelenia, motivácia žiakov, 
verejná prezentácia 
Cieľová skupina: žiaci I., II. stupňa a ŠPD 
umeleckého vzdelávania na ZUŠ. 

19. 3. 2015 
Z

U
Š

 H
ál

ko
va

 5
6 

 

Koncertná 
prehliadka 
populárnej, 
jazzovej a filmovej 
hudby v hre na 
klavíri,  
2.ročník spojený s 
workshopom 
 

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. Rozvíjanie záujmu o hru na 
klavíri cez interpretáciu ľahkého žánru. Workshop 
pre žiakov a pedagógov pod vedením RNDr. Pavla 
Bodnára. 

06.05.2015 

Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 5

6 
 

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

 

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

06.06.2015 

Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 

56
 

 

Koncertné turné 
sláčikového 
súboru 
„Strieborné 
struny“ v USA na 
Floride 

Odborná umelecká príprava žiakov pod vedením 
dirigenta, 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 

 
13.- 23.12. 
   2015 

 

 

 

5. Výsledky inšpek čnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou  

V školskom roku 2014/2015 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila Štátna školská inšpekcia. 
 
6. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského kontrolóra hl. m. 
SR Bratislavy v ZUŠ 
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V školskom roku 2014 / 2015 sa v  ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila finančná kontrola. 
 
7.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu v budovách:  
 
a/ Centrálnou budovou je ZUŠ Hálkova 56, v ktorej sídli riaditeľstvo a prebieha výučba vo 

všetkých poskytovaných odboroch. Z kapacitných dôvodov musíme využívať na výučbu všetky 
miestnosti. Na štyroch podlažiach je 28 učební, 1 tanečná sála, 1 koncertná sála a 1 zasadacia 
miestnosť.  

b/ Na ZŠ s MŠ Česká 10 má škola elokované pracovisko, na ktorom prebieha štúdium v hudobnom 
odbore.  

c/  Na ZŠ s MŠ Sibírska 39 mala ZUŠ elokované pracovisko, na ktorom prebiehala výučba vo 
výtvarnom odbore ( do 30. júna 2013, následne bolo zrušené ). 

Výhodou týchto elokovaných pracovísk je, že ZUŠ podchytí žiakov  základných škôl, ktorí potom vo 
vyšších ročníkoch pokračujú v štúdiu v centrálnej budove. Zároveň zabezpečí pre žiakov možnosť 
vyučovania v budove základnej školy, ktorú dieťa navštevuje, aspoň v nižších ročníkoch. Nakoľko 
v roku 2012 vznikli „ nové podmienky“ pre vytvorenie a zaregistrovanie elokovaných pracovísk, 
mnohé z nich zanikli. V zmysle ( pre mňa nepochopiteľných ) podmienok rušenia elokovaných 
pracovísk sme svojpomocne s pedagógmi školy v júni 2013 uskutočnili sťahovanie výtvarného odboru 
z priestorov na ZŠ Sibírska do hlavnej budovy na Hálkovej. 
Do roku 2008 prebiehal vyučovací proces v sťažených podmienkach, zatekali triedy 
z dôvodu poškodenej strechy, staré a rozpadávajúce okná boli nevyhovujúce, vznikal veľký únik tepla 
a kúrenie bolo spoločné so Špeciálnou základnou školou, Hálkova 54. 
Od roku 2008  je  škola zateplená, s novou fasádou a oknami, novou plynovou  kotolňou.  
Po rekonštrukcii sa podmienky vyučovania veľmi zlepšili a škola zaznamenala úsporu na energiách. 
Keďže na škole po viacerých menších opravách kanalizačného potrubia i naďalej pretrvávajú neustále 
problémy, je potrebné v najbližšej budúcnosti urobiť jeho rekonštrukciu. Ďalšou dôležitou 
skutočnosťou sú nevyhovujúce opotrebované radiátory, ktorých výmena je tiež nevyhnutná.  
Vedenie školy čiastočne vyriešilo problém parkovania pred budovou školy, nakoľko pôvodné miesta 
na parkovanie obsadila obchodná firma a rodičia a návštevníci školy nemali možnosť parkovania. 
V tomto smere nám veľmi pomohla podpora a okamžité riešenie JUDr. Henricha Klačanského , ktorý 
je členom rady školy za rodičov. 
Snahou riaditeľstva je získať finančné prostriedky nie len na skultúrnenie, ale aj na odborné 
zabezpečenie jednotlivých priestorov školy: 
- odhlučnenie učební (škola má plne vybavenú špecializovanú učebňu pre výučbu hry 
   na bicích nástrojoch, nedostatkom je však, že priestor nie je zabezpečený proti hluku)  
-  klimatizácia do tanečnej sály  
-  nákup výpočtovej techniky 
-  vybavenie tried novými hudobnými nástrojmi a nábytkom 
 V školskom roku 2014/2015 sme na škole vykonali revízie komína 2 krát ročne, revíziu 
kotlov, čiastočnú havarijnú opravu kanalizácie a jej čistenia, deratizáciu 2 krát ročne , 
BOZP a PO - školenie a kontroly. 
Škola priestory neprenajíma, triedy sú plne využité na vyučovací proces, na koncerty a iné 
podujatia školy, ktoré súvisia s učebným procesom. Zabezpečili sme a namontovali na škole 
bezpečnostné signalizačné zariadenie s telefonickým prepojením na zodpovedné osoby. V tomto 
školskom roku sa nám podarilo za finančnej pomoci Združenia rodičov pri ZUŠ zabezpečiť 
dlhodobo plánované klimatizačné zariadenie do koncertnej sály. 

Finančné a hmotné  zabezpe čenie  výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2014 
 
10. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 568. 625,- eur 
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11. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 69.118, 42,-  eur 
12. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   
13. Finančné prostriedky získané od rodičov, stav na účte ZRŠ k septembru 2014 : 

10 977 ,37,- eur 
14. Iné finančné prostriedky: 0 
 
9. CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA UR ČILA V KONCEP ČNOM  ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY 
NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA  
 
V školskom roku 2014 / 2015 sme sa snažili postupovať podľa určených cieľov a plniť ich v rámci 
celého obdobia.  

V dňoch 13.  - 23.12.2014 sa uskutočnilo koncertné turné sláčikového súboru Strieborné 
struny v USA na Floride. Mladí huslisti, violončelisti a spevák sólista absolvovali na Floride 7 
koncertov v mestách Forth Mayers, Cape Coral,  z toho 2 koncerty usporiadali tamojšie hudobné školy 
v priestoroch unikátnych stavieb kostolov a 4 koncerty pre seniorov. Posledný koncert sa uskutočnil 
v meste Cape Coral v zábavnom mestskom parku Long Boat a tento koncert bol spojený aj 
s príchodom Santa Clausa v zátoke , v ktorej účinkujúci po koncerte absolvovali prehliadku vianočne 
vyzdobených lodí. Na koncertoch odzneli diela z tvorby: W. A. Mozarta, G. Verdiho, J. Haydna, E. 
Suchoňa, A. Dvořáka a ďalších. Počas 2 oddychových dní členovia súboru spoznali prímorské  mesto 
Naples  a navštívili aj známu pláž  Miami Beach. V tomto meste sa uskutočnil aj koncert pre Slovákov 
žijúcich v Amerike. 

Náš súbor bol srdečne prijatý na každom vystúpení zo strany Američanov a najmä mnohých 
slovenských emigrantov, členovia súboru prišli s úžasnými zážitkami , ktoré sa im zostanú v pamäti  
celý život. 

  

Úspešne sme uskutočnili 12. ročník Koncertnej prehliadky žiakov bratislavských ZUŠ 
v hre na keyboarde. 

 
V dňoch  21.5 – 24.5. 2015 sme na pozvanie družobnej ZUŠ na Biskupskej ulici 

uskutočnili zájazd žiakov a pedagógov v Prahe. Podujatia sa zúčastnilo 15 žiakov, 3 pedagógovia 
a riaditeľka školy ZUŠ Hálkova. Vedenie pražskej ZUŠ pripravilo pre nás bohatý program. Okrem 
prehliadky historickej Prahy a plavby loďou po Vltave, naši žiaci uskutočnili jeden koncert pre 
Základnú školu v Dejviciach a spoločný koncert oboch škôl na Deylovom konzervatóriu.  
Deti boli ubytované v rodinách žiakov pražskej ZUŠ, kde mali zabezpečenú stravu počas celého 
pobytu. Pedagógovia a  riaditeľka školy mali stravu a ubytovanie  počas 4 dní zabezpečenú v Penzione 
Aparthotel , Biskupský Dvúr. Dopravu Bratislava – Praha a späť súkromným  mikrobusom 
spoločnosti ADIŠ Bratislava zabezpečilo Združenie rodičov pri ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave. Veľká 
vďaka patrí vedeniu družobnej školy a rodičom ich  žiakov,  ktorí sa podieľali na príprave 
a organizácii tejto milej návštevy, z ktorej sme si priniesli množstvo hudobných zážitkov zo 
spoločného muzicírovania, nové podnety a inšpirácie v oblasti fungovania umeleckého školstva 
v Českej republike a spomienky na historické skvosty tohto krásneho mesta. 
 

11. ročník speváckej súťaže žiakov bratislavských ZUŠ a ZUŠ Bratislavského kraja pod 
názvom „Hľadá sa muzikálová hviezda“ sa konal 6. júna  2015. Do  súťaže sa prihlásilo 46 
súťažiacich z 18 škôl z celého Slovenska ( okrem bratislavských ZUŠ aj Košice, Turčianske Teplice, 
Nové Zámky, Šaľa, Senica, Brezno, Pezinok a Ivanka pri Dunaji.  

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. 
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Odbornú porotu tvorili: 
Predsedníčka: Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD. (profesorka Konzervatória v Bratislave) 
Členovia:    Mgr. art. Peter Makranský – (činoherný a muzikálový herec , člen Novej scény) 
                      Mgr. art. Darius Kočí  - (činoherný a muzikálový herec , člen Novej scény) 

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:  

1.kategória 
1.miesto 

Barbora ČIERNIKOVÁ   ZUŠ Exnárova, BA  ped. Mgr. I. Ecetová 

2.miesto 
Daniela MAJEROVÁ    ZUŠ Hálkova 56, BA  ped. A. Štefániková       
Aneta PITOŇÁKOVÁ   ZUŠ Brezno    ped. L. Pavlíková 
3.miesto  

Mia I. ARMITAGE    ZUŠ Hálkova 56, BA  ped. Mgr. B. Žilíková  
Natália SVATÁ    ZUŠ Senica,    ped. Mgr. K. Kružíková 
čestné uznanie  

Natália BÓRIKOVÁ    ZUŠ Nové Zámky,   ped. Mgr. B. 
Melenová           

Diana ĎURICOVÁ    ZUŠ Ivanka pri Dunaji,  ped. Mgr. I. Ecetová 
Kolett KLEIN     ZUŠ Nové Zámky,  ped. Mgr. art. H. V. Bach 
Nikol KUPCOVÁ    ZUŠ Hálkova 56, BA  ped. A. 
Štefániková  

 
2.kategória 
1.miesto       

Dorothea ABRMAN    ZUŠ Exnárova, BA  ped. Mgr. art. M. 
Eliášová 
2.miesto               

Simona AUGUSTOVIČOVÁ ZUŠ Hálkova 56, BA  ped. A. Štefániková  
Lívia KLA ČANSKÁ           ZUŠ Hálkova 56, BA  ped. Mgr. art. E.Plesníková 
3.miesto                

Adriana HABRDOVÁ          ZUŠ Turčianske Teplice ped. Z. Kevická  
Kristína REMÁČOVÁ   ZUŠ Košice,    ped. E. Brecherová                          
čestné uznanie  

Romana ČALFOVÁ    ZUŠ Sklenárová, BA  ped. H. Mixtajová  
Kamila MACHOVÁ    ZUŠ Hálkova 56, BA  ped. A. Štefániková  
Alan PATKOLÓ    ZUŠ Nové Zámky  ped. Mgr. B. Melenová 
Dominik SEDLÁK    ZUŠ Šaľa    ped. Mgr. H. 
Záležáková 
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3.kategória 

1.miesto      

Rebecca ABRMAN    ZUŠ Exnárova, BA  ped. Mgr. art. M. Eliášová  
Martina FECKOVÁ    ZUŠ Hálkova 56, BA  ped. 

Mgr.art.E.Plesníková   
2.miesto       

Katrin KISOVÁ    ZUŠ Šaľa    ped. Mgr. H. 
Záležáková 
3. miesto       

Ema WEISSOVÁ   ZUŠ Ľ. Rajtera, BA   ped. H. Mixtajová  
čestné uznanie     

Sevim NAGYOVÁ    ZUŠ Šaľa    ped. H. Záležáková 
       
Hana VALACHOVI ČOVÁ   ZUŠ Hálkova 56, BA  ped. Mgr. B. 
Žilíková  
4.kategória A 

1.miesto        nebolo udelené 

2. miesto          

Dominika VÍTEKOVÁ   ZUŠ Daliborovo, BA   ped. Bc. V. 
Denčáková 
3. miesto          

Barbora ĎUROŠKOVÁ   ZUŠ Ľ. Rajtera, BA   ped. H. Mixtajová  
čestné uznanie      

Alexandra MILADINOVI Č   ZUŠ Ľ. Rajtera, BA   ped. H. Mixtajová  
 
4.kategória B 

1.miesto         

František KOZMA        ZUŠ Šaľa    ped. Mgr. H. 
Záležáková 
Andrej PRACHÁR       ZUŠ Ľ. Rajtera, BA  ped. H. Mixtajová    

• Cena predsedu poroty za najlepší výkon  
Dorothea ABRMAN     ZUŠ Exnárova, BA   ped. Mgr. art. M. Eliášová 

 
• Cena predsedu poroty za interpretáciu piesne z muzikálu „Evanjelium o Márii“  
 Martina FECKOVÁ    ZUŠ Hálkova 56, BA  ped. Mgr. art. E. 
Plesníková, PhD. 

 
• Cena riaditeľky ZUŠ Hálkova   

Teresa FERENCOVÁ   ZUŠ Hálkova 56,BA  ped. Mgr. art. E. Plesníková, 
PhD 

Školská súťaž v hre na drevených dychových nástrojoch už po ôsmykrát splnila opäť svoje 
očakávania a výsledky. 
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S pozitívnou odozvou verejnosti sme uskutočnili 2. ročník Koncertnej prehliadky 
populárnej, jazzovej a filmovej hudby žiakov bratislavských ZUŠ v hre na klavíri. V rámci 
tohoto ročníka sme uskutočnili aj workshop pedagógov bratislavských ZUŠ s  hudobným skladateľom 
a pedagógom RNDr. Pavlom Bodnárom- 

Rozšírené vyučovanie absolvovali 3 žiaci v hudobnom odbore, ktorí sa pripravujú na vyššie 
odborné školy umeleckého zamerania. 

Skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu na našej škole sa v školskom roku dotklo  aj 
využívania moderných informačných technológií vo výtvarnej výchove, v hre na keyboarde a v hre na 
bicích nástrojoch. 

Už tretí  rok spracovávame dokumenty v programe e-škola.  
      S odborným  rastom  pedagogických zamestnancov súvisí účasť na odborných seminároch, 
školeniach v rámci kontinuálneho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie. Uskutočnili sme ku Dňu 
učiteľov Koncert pedagógov, ktorý má veľký ohlas u širokej verejnosti a vysokú umeleckú úroveň. 
 
V oblasti skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia školy bohužiaľ vychádzame z možnosti 
pridelenia  finančných prostriedkov. 
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10. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledk y v školskom roku 2013/2014 
a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úrove ň výchovy a vzdelávania zlepši ť 
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015  
 

SILNÉ STRÁNKY 
•    Budova školy je po rekonštrukcii  (zateplenie, 

nová fasáda, výmena okien, nová plynová 
kotolňa - samostatné vykurovanie, odvlhčenie 
tried v prízemí, vymaľovaný interiér školy, 
nové   podlahové krytiny v triedach) 

•   Škola je plno organizovaná, sú zriadené všetky 
    4 odbory  - hudobný, výtvarný, literárno- 
    dramatický a tanečný  
•   Plne kvalifikovaný pedagogický zbor +(autori 
    učebných osnov pre ZUŠ, poskytovanie 
    odbornej pedagogickej praxe pre študentov 
    Cirkevného konzervatória, PdF UK) 
•   Školská a triedna pracovná atmosféra je na 
    veľmi dobrej úrovni (tvorivá, pokojná, 
    akceptujúca, priateľská, produktívna, 
    kooperatívna, zaujímavá a úspešná)  
•   Celková kvalita pracovného prostredia je na 
    veľmi dobrej úrovni 
•   Aktivity školy, podujatia, verejná prezentácia 
    žiakov v priestoroch školy i mimo nej 
    (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický  
    odbor) 
•   Organizovanie speváckej súťaže „Hľadá sa  
    muzikálová hviezda“ 
•   Organizovanie koncertnej prehliadky žiakov 
    bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde  
•   Organizovanie koncertnej prehliadky 
    populárnej, jazzovej a filmovej hudby žiakov 
    bratislavských ZUŠ v hre na klavíri. 
•   Organizovanie školskej súťaže v hre na 
    dychových nástrojoch 
•   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 umeleckými školami 

v zahraničí (Budapešť, Praha) 
• Spolupráca s inými inštitúciami  (Mestská časť 

Bratislava - Nové Mesto, kluby dôchodcov, 

SLABÉ STRÁNKY 
•    Nedostačujúca vybavenosť učebných 

pomôcok  v niektorých predmetoch  (VO, HN) 
•    Zastarané vybavenie tried (starý nábytok, 

interiérové dvere, staré radiátory, je potrebná 
rekonštrukcia kanalizácie v prízemí budovy) 

•    Plne obsadené všetky priestory školy, 
v súvislosti  s tým nie je možnosť prijať viac 
žiakov a pedagógov 

•    Nedostačujúce odhlučnenie tried 
 

•    NÁVRHY OPATRENÍ: 
•    Možnosť riešenia všetkých slabých stránok sa 

odvíja najmä od možnosti financovania, t. j. 
od pridelenia finančných prostriedkov  

•    Rezervy sú v tanečnom odbore z dôvodu častej 
migrácie pedagógov v tomto odbore, ale 
i žiakov z dôvodu vzniku nových hip - 
hopových tanečných skupín, súkromných  
tanečných štúdií a súkromných základných 
umeleckých škôl ; taktiež vyučovanie 
populárnej hudby , vedenie jazzovej kapely – 
záujemci, ktorí majú skúsenosti  a prax 
s vyučovaním, nemajú požadované 
kvalifikačné predpoklady na vyučovanie  

 
 
 
 
 
 
 



 140  

ZŠ s MŠ Česká, Konzervatórium v Bratislave, 
Cirkevné konzervatórium  v Bratislave, 
Hlavné mesto SR Bratislava, Pedagogická 
fakulta UK, AUHS, VŠMU) 

•    Spolupráca so združením rodičov na výbornej 
úrovni  

•     Združenie rodičov je poberateľom 2 % z daní 
•    Spolupráca s osobnosťami pedagogickej a 

umeleckej oblasti (hudobný skladateľ prof. J. 
Hatrík a V. Kubička, E. Pavlíková, Z. 
Mauréry, P.  Mauréry, M.  Malinovský, J.  
Ďurdiak, J. Slezák, J.  Smyčková, Czongor 
Kassai , J. Frličková, M. Eliášová, V. Horján, 
B. Gráffová, V. Patejdl, B. Filan ) 

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

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

  a od sponzorov 
•    Tvorba a participácia na projektoch 
•    Medializácia a zviditeľňovanie školy 
•   Prezentácie v rámci výročí  založenia školy 

RIZIKÁ 
•   Nízke  finančné ohodnotenie 
    zamestnancov v školstve 
•   Nedokonalosť zákona 317 / 2009 a jeho 

 dopad v praxi ( zaradenie absolventov   
 konzervatórií do 8. platovej triedy, atď. ) 

•   Slabá akceptácia ZUŠ zo strany vládnych 
    predstaviteľov, poslancov 
•   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 2014 / 2015 boli na stredné  a vysoké školy umeleckého zamerania  prijatí: 
 
Martina Fecková  - Štátne konzervatórium v Bratislave , operný spev, zobcová flauta 
                                  pedagóg : Mgr.art.Eva Plesníková, PhD., Mgr.art. Richard Košický 
 
Lívia Kla čanská     - Štátne konzervatórium v Bratislave, muzikál 

            pedagóg : Mgr.art.Eva Plesníková, PhD., Viktória Isteníková,  
                             Mgr. art. Helena Adamovičová 
 

Dominika Murcková - Univerzita Viedeň, pedagogika tanca 
                                   pedagóg: Viktória Isteníková 
 
Olívia Krivá ňová      - Štátne konzervatórium v Bratislave , hra na husliach 
                                   pedagóg: Mgr. Alena Heribanová 
 
Terézia Dostálová - Stredná škola animovanej tvorby, Bratislava 
                                   pedagóg: Katarína Kuzmová, ak. mal. 
 
Nicol Bonevová - Súkromná stredná umelecká škola , Ivánska ul. Bratislava 
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                                   pedagóg: Katarína Kuzmová, ak. mal. 
Ivana Čurná  - Stredná škola animovanej tvorby, Bratislava 
   pedagóg: Mgr. Lívia Macková 
 
 
Absolventi školy  pôsobia v rôznych  profesionálnych umeleckých telesách a divadelných súboroch 
a šíria dobré meno  našej základnej umeleckej škole ( Nela Pocisková, Jana Golisová, Marcel 
Palonder, Miroslava Partlová, Anežka a Eliška Drmolové, Andrea Gábrišová , Martin Mázik, Nora 
Beňačková, Marián Varga  a iní) 

 

11. Ďalšie informácie o škole 

 

11.1 PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE 
V školskom roku 2014 / 2015 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.  
Veľké ďakujem patrí Ing. Janke Farkašovej za mimoriadne aktívnu činnosť, pomoc pri získavaní 2 % 
z daní na účet združenia rodičov, za obetavú prácu pri organizovaní vystúpení a sústredení pre 
sláčikový orchester Strieborné struny. Orchester pod umeleckým vedením Mgr. Aleny Heribanovej 
nahral 2 CD nosiče, zúčastnil sa 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 2014 / 15 sa uskutočnilo aj koncertné turné sláčikového súboru Strieborné struny na Floride 
a družobný zájazd žiakov a pedagógov v Prahe. 

� Spolupráca s právnickými osobami  

Vedenie školy sa snaží získavať kontakty aj z radov sponzorov, čo nie je v dnešnej komerčnej dobe 
vôbec jednoduché.  
Pri organizovaní speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda nás výlučne podporujú sponzori , 
ktorých oslovujeme z radov rodičov, známych a sympatizantov našej ZUŠ.  

Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

Škola spolupracuje so zriaďovateľom, Magistrátom hl. m. SR Bratislavy . Už niekoľkoročná 
skúsenosť spolupráce najmä v súvislosti s projektom „Bratislava pre všetkých“ prináša každý rok 
výborné ohlasy z radov žiakov, rodičov, pedagógov a vedenia školy. Žiaci bratislavských ZUŠ 
reprezentujú na týchto podujatiach v palácoch a na Hlavnom námestí seba, pedagógov, svoju školu a 
šíria dobré meno hlavného mesta na verejnosti. 
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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 2014/ 2015 sme naďalej spolupracovali s Klubmi dôchodcov „Zlatý dážď“- Nové 
Mesto a v rámci  podujatí pre seniorov sme  pripravili niekoľko koncertov pre členov týchto klubov .  
 
Propagácia školy sa realizuje v písomnej forme, fotodokumentácii, vo videotéke, na webovej stránke 
a v školskej kronike. Škola spolupracuje aj s rôznymi médiami- televízia Markíza, STV, Regionálna 
televízia – Nové Mesto, Slovenský rozhlas, Učiteľské noviny, Twin City Journal, Hlas Nového Mesta. 
 
Spolupracujeme s družobnými školami:  Hudobná škola v Budapešti  

       ZUŠ Praha, Biskupská 1 
V budúcnosti by sme chceli osloviť ku spolupráci ZUŠ z Poľska a  Rakúska. 
 
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchovno–vyučovacom procese a výborných výsledkoch 
našej školy v školskom roku 2014/2015, najmä pedagógom a žiakom, nepedagogickým 
zamestnancom, zriaďovateľovi našej školy, Magistrátu hlavného mesta SR, najmä oddeleniu 
školstva , kultúry a športu a finančnému oddeleniu, Rade školy a v neposlednom rade Združeniu 
rodičov pri ZUŠ Hálkova 56. 
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Správa 

 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy, Vrbenského 1, Bratislava za školský rok 2014/2015 

 
Úvod:  
Mimoriadne výsledky a najvýznamnejšie úspechy školy: 

- konsolidácia pracovných a ľudských pomerov  v zamestnaneckom kolektíve 
- dôstojné oslavy 25. výročia založenia školy 
- získanie dvoch nových učební pre individuálne štúdium nenáročnými stavebnými úpravami 
- vznik Komorného sláčikového orchestra a jeho skvelé výsledky v rámci krajského kola 

súťaže Divertimento musicale – postup do celoslovenského kola s udelením 1. miesta 
- príprava a realizácia koncertu „Kytica pre seniorov“ v Primaciálnom paláci 
- primátor hlavného mesta SR Ivo Nesrovnal  udelil pri príležitosti Dňa učiteľov Čestné 

uznanie za celoživotný prínos pre rozvoj bratislavského školstva p. uč. Milene Kinčešovej 
- na tradičnom stretnutí primátora hlavného mesta SR Iva Nesrovnala s talentovanou 

mládežou boli Čestným uznaním ocenení pedagógovia Milan Baďo, DiS. art., PhDr. Oľga 
Duchová a PaedDr. Marta Žáková za dôstojnú reprezentáciu mesta na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach   

- príprava založenia literárno-dramatického odboru 
 
  
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Vrbenského 1,  831 53 Bratislava 
Kontakty: 
            tel.: 02/44884543  
            fax: www.zusvrbenskeho.eu 
            e-mail: zusvrb-riad@nextra.sk 
 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Mgr. Vladislav Katrinec 
Volebné obdobie: 01.07.2014 do 30.06.2019 
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
1. Mgr. art. Nada Varínska, štatutárna zástupkyňa riaditeľa 
 
c) Údaje o rade školy 
Bc. Ivan Komenda, predseda RŠ, zástupca rodičov 
Štefan Kubica, podpredseda RŠ, zástupca rodičov 
Milan Baďo DiS.art., člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Mgr. art. Katarína Dibáková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Darina Hrádeková, člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., zástupca rodičov 
Ing. Klaudia Košíková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Peter Pálka, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Mgr. Peter Pilinský, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Daniela Pokorná, člen RŠ, zástupca rodičov  
PaedDr. Marta Žáková, člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov 
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Zasadnutia Rady školy a prerokované materiály v školskom roku 2014/2015: 
24. september 2014 – prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za rok 2013/2014; prerokovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania; prerokovanie 
Štruktúry kariérových pozícií; prerokovanie Plánu práce ZUŠ, Vrbenského 1 na školský rok 
2014/2015, 
18. marec 2015 – vyjadrenie k návrhu na zriadenie literárno-dramatického odboru; prerokovanie 
Koncepcie rozvoja školy na roky 2015-2018; prerokovanie Správy o hospodárení ZUŠ, Vrbenského 1 
za rok 2014. 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy: 
 
Pedagogická rada: 
Termíny zasadnutí v školskom roku 2014/2015 a  základné témy rokovaní: 
11. 09. 2014  -  Prerokovanie Správy o VV činnosti za rok 2013/2014; Prerokovanie Plánu práce školy 
na školský rok 2014/2015, doplneného o plány PK; finalizácia úväzkov pedagógov a doriešenie 
priestorových možností; prerokovanie plánu adaptačného vzdelávania; informácia 
o programe:„Kapitulské dvory“; informácia o splnení úlohy vyplývajúcej z príslušnej legislatívy 
o zabezpečení školení BOZP a PO; príprava výročia školy; odsúhlasenie uznesení,  
25. 09. 2014   - informácie z Rady riaditeľov; možnosť a spôsob náhrady vyučovania v inom termíne; 
určenie termínu zasadnutia UR; predstavenie projektu: „Túlavá myška“, ktorého cieľom je podporiť 
záujem o literatúru a čítanie, čo by mal byť prvý krok k zavedeniu nového LDO; prerokovanie návrhu 
OZ Hudbou k srdcu k prehĺbeniu vzájomnej spolupráce, 
19. 11. 2014  - 1/4 ročná klasifikačná porada - prerokovanie a stanovenie úloh pre vypracovanie 
aktuálnych vnútorných smerníc školy; prednesenie Správ činností jednotlivých PK ich vedúcimi; 
správy o počte žiakov, prospechu a dochádzke za skupinové a individuálne predmety za 1. štvrťrok šk. 
roka 2014/2015; poďakovanie za úspešné zvládnutie I. štvrťroku a pripomenutie plánu najbližších 
podujatí školy, 
9. 12. 2014 – voľba zamestnaneckého dôverníka; informácie zo zasadnutí OZ Hudbou k srdcu; stav 
prípravy výročia školy; informácie z podujatí školy – súťaže, koncerty; informácie o klasifikácii 
žiakov v januári 2015,  
18. 12. 2014  - oboznámenie s návrhom plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy na I. polrok 2015; úlohy na najbližšie obdobie – december 2014, január 2015, 
21. 01. 2015  - 1/2 ročná klasifikačná porada – stav prípravy výročia školy; poďakovanie 
odchádzajúcemu p. uč. Michalovi Ochodníckemu; vyhodnotenie úloh určených zamestnancom školy 
na 19. decembra 2014, kedy bolo žiakom udelené riaditeľské voľno; predloženie návrhu koncepcie 
rozvoja školy na roky 2015-2018; hodnotiace správy vedúcich PK za 1. polrok školského roku 2014-
2015; vyhodnotenie polročnej klasifikácie a štatistické údaje spojené s jej výsledkami predniesla 
zástupkyňa  riaditeľa školy Mgr. art. Nada Varínska; pokyny k záveru 1. polroka a začiatku 2. polroka 
školského roka; návrh koncepcie zriadenia literárno-dramatického odboru; oboznámenie 
zamestnancov školy s novým organizačným poriadkom školy, 
18. 02. 2015 -  organizačné zabezpečenie výstavy žiakov a pedagógov VO Krajina Fantázie, ktorá 
bola prvým podujatím konaným k 25. výročiu založenia školy; rozdelenie úloh súvisiacich 
s propagáciou Slávnostných akadémii naplánovaných k výročiu školy; prerokovanie organizačného 
zabezpečenia podujatia Bratislava pre všetkých; prerokovanie prípravy bulletinu k výročiu školy 
a jeho obsahovej a grafickej podoby; určenie termínov talentových prijímacích skúšok, dodatočných 
talentových skúšok a zabezpečenie ich propagácie, 
22. 04. 2015 – 3/4 ročná klasifikačná porada – určenie časového harmonogramu a personálneho 
zabezpečenia podujatia Bratislava pre všetkých; informácie zo zasadnutia riaditeľského aktívu; 
informácie o činnosti PK v 3. štvrťroku školského roka; vyhodnotenie  
trištvrte ročnej klasifikácie a prerokovanie problematických prípadov, pri ktorých nie sú splnené 
podmienky klasifikovania, štatistika o prospechu a dochádzke, 
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16. 06. 2015 – koncoročná klasifikačná porada – vyhodnotenie osláv 25. výročia založenia školy; 
hodnotenie končiaceho sa školského roka a štatistika za jednotlivé odbory; vyhodnotenie záverečných 
skúšok; organizačné pokyny k ukončeniu školského roka v oblasti pedagogickej dokumentácie a tlače 
vysvedčení; riešenie prípadov žiakov, ktorí nespĺňajú podmienky pre klasifikáciu; inštrukcie 
k prerušeniu, resp. ukončeniu štúdia; informácie o počte novoprijatých žiakov; hodnotiace správy 
o činnosti jednotlivých PK; organizačné pokyny k hodnoteniu pedagogických zamestnancov; 
inštrukcie k ukončením školského roka,  
01. 07. 2015 – hodnotiaca pedagogická porada – prerokovanie personálneho zabezpečenia nového 
školského roka; vymenovanie nových predsedov predmetových komisií; organizačné zabezpečenie 
literárno-dramatického odboru; technicko-organizačné zabezpečenie nového školského roka; 
informácia o pripravovanej finančnej a personálnej kontrole; inštrukcie pre posledný augustový týždeň 
a prípravu začiatku školského roka,  
25. 08. 2015 – otváracia pedagogická rada – privítanie nových členov pedagogického zboru; 
prerokovanie návrhu na zmeny pri využívaní učební; príprava úväzkov pedagogických zamestnancov 
pre nový školský rok 2015-2016; vypracovanie plánov práce jednotlivých PK; technicko-organizačné 
zabezpečenie šk. r. 2015/2016.  
 
Umelecká rada:   
Termíny zasadnutí v školskom roku 2014/2015 a základné témy rokovaní: 
29. 09. 2014 – prerokovanie návrhov k príprave Koncepcie rozvoja školy na roky 2015-2018;  
príprava podujatí spojených s 25. výročím založenia školy; zabezpečenie podujatí organizovaných 
zriaďovateľom; predloženie návrhu realizácie projektu „Túlavá myška“; prerokovanie Plánov práce 
PK na školský rok 2014/2015; príprava a organizačné zabezpečenie plánu činnosti na mesiac október 
2014 – interné koncerty, husľový seminár, zapojenie školy do projektu „Portréty“, podujatie 
organizované MČ Bratislava- Vajnory, 
27. 10. 2014 – hodnotenie prípravy podujatí 25. výročia založenia školy, určenie termínov, miest 
konaní a spôsobu propagácie; príprava a organizačné zabezpečenie plánu činnosti na mesiac november 
– interné koncerty, hodnotenie prípravy žiakov školy na „Koncert talentovanej mládeže s Richardom 
Rikkonom“, ktorý organizuje ZUŠ Daliborovo námestie, určenie termínu koncertu konaného v rámci 
projektu „Portréty“ na 6.11.2014, hodnotenie prípravy žiakov školy, ktorí sa zúčastnia na súťažiach 
„Musica camerata Ján Albrecht“, „Prešporský Paganini“ a „Malokarpatský slávik“, 
24. 11. 2014 - príprava a organizačné zabezpečenie plánu činnosti na mesiac december – hodnotenie 
prípravy žiakov školy, ktorí sa zúčastnia na súťažiach „Dni Miloša Ruppeldta“ v sólovej hre na 
dychových nástrojoch a v sólovom klasickom speve; hodnotenie prípravy orchestra, ktorý sa zúčastní 
v Modre na súťaži „Divertimento musicale“; organizačné zabezpečenie Adventného koncertu žiakov, 
učiteľov a orchestra školy vo Viedni; organizačné zabezpečenie inštalácie výstavy „Malý salón 
bratislavských mestských ZUŠ“ v Justiho sieni Primaciálneho paláca; organizačné zabezpečenie 
školského „Mikulášskeho koncertu“; organizačné zabezpečenie účasti učiteľov VO na „Vianočných 
detských dielňach“ v Justiho sieni Primaciálneho paláca; prerokovanie prípravy „Vianočného 
koncertu“ školy v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave- Rači; príprava vystúpení žiakov 
a učiteľov školy na podujatiach organizovaných MÚ MČ Bratislava- Rača – vernisáž výstavy 
„Vianoce s Detvianskou umeleckou kolóniou“ a program na podujatie „Mikulášske posedenie“ pre 
račianskych seniorov; zabezpečenie prípravy programu pre obyvateľov Domova dôchodcov 
v Bratislave- Dúbravke; zabezpečenie programu pre uvítanie novorodencov na MÚ v Bratislave- 
Vajnoroch, 
01. 12 2014 - hodnotenie prípravy podujatí 25. výročia založenia školy; hodnotenie stavu prípravy 
Koncepcie rozvoja školy na roky 2015-2018; prerokovanie rámcového návrhu materiálu pre založenie 
literárno-dramatického odboru;  príprava a organizačné zabezpečenie plánu činnosti na mesiac január 
2015 – realizácia triednych prehrávok a koncertov; zabezpečenie koncertu, ktorý sa uskutoční v 
Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím, stav prípravy Adventného koncertu vo 
Viedni, 
17. 12 2014 - hodnotenie výstavy „Malý salón bratislavských mestských ZUŠ“, ktorá potrvá do 18. 
decembra 2014 a organizačné zabezpečenie jej deinštalácie; hodnotenie účasti našich pedagógov VO 
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na podujatí „Vianočné detské dielne“; príprava polročnej klasifikačnej porady a určenie termínov pre 
spracovanie a uzatvorenie triednych dokumentácii za1. polrok; informácie súvisiace s ukončením 1. 
polroka, polročných prázdnin a predbežné prerokovanie plánu podujatí pre 3. štvrťrok školského roku 
2014/2015, vyhodnotenie decembrových podujatí školy,   
21. 01. 2015 – prerokovanie účasti žiakov našej školy na prehliadke v hre na keyboarde spojenej so 
seminárom; prerokovanie návrhu účasti pedagógov na interpretačných seminároch pre sláčikové 
nástroje a gitaru; príprava plánu činnosti na mesiac február 2015 – realizácia Fašiangového koncertu 
žiakov školy,  
16. 02. 2015 – organizačno-technické a umelecké zabezpečenie vernisáže a výstavy žiakov 
a pedagógov VO „Krajina fantázie“, ktorá sa uskutoční od 4. do 13. marca 2015 v Justiho sieni 
Primaciálneho paláca, ako prvé z podujatí venovaných 25. výročiu založenia školy; príprava plánu 
činnosti na mesiac marec 2015 – príprava programu pre otvorenie výstavy „Krásy Podpoľania“, ktorá 
sa uskutoční v priestoroch MÚ Bratislava-Rača; príprava a zabezpečenie podujatia „Môj prvý 
koncert“, ktorý je určený pre najmladších žiakov školy; zhodnotenie prípravy žiakov školy, ktorí sa 
zúčastnia na súťažiach: „ 12. ročník Koncertnej prehliadky žiakov bratislavských ZUŠ v hre na 
keyboarde“, Celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute „Zahrajže nám, píšťalôčka“; Krajská súťaž 
v komornej hre hudby renesancie a baroka, ktorú organizuje ZUŠ J. Kowalského; Celoslovenské kolo 
17. ročníka žiakov ZUŠ v hudobnej náuke „Hnúšťanský akord“, 
27.03.2015 – vyhodnotenie výstavy „Krajina fantázie“, vyhodnotenie podujatia „ Môj prvý koncert“, 
stav prípravy vystúpenia našich učiteľov na Slávnostnom podujatí konanom pri príležitosti Dňa 
učiteľov v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave- Rači, príprava plánu činnosti na mesiac apríl 
2015, termín jarných prázdnin – posledný deň vyučovania 1.4.2015, prvý deň vyučovania 8.4.2015, 
stav prípravy školskej súťaže naplánovanej na 13. až 16.4.2015, vyhodnotenie prípravy žiakov, ktorí 
sa zúčastnia súťaží „Schneiderova Trnava“ 
a „Celoslovenskej súťaže v Dolnom Kubíne“, príprava organizačného zabezpečenia podujatia 
„Bratislava pre všetkých – 25. a 26.4.2015, 
22.04.2015 – vyhodnotenie podujatí za mesiac marec 2015, stav prípravy podujatia „Bratislava pre 
všetkých“, príprava  plánu činnosti na mesiac máj 2015, 17.5.2015 – otvorenie výstavy a slávnostná 
akadémia k 25. výročiu založenia školy v DK Vajnory, otvorenie výstavy a slávnostná akadémia k 25. 
výročiu založenia školy v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave – Rači, určenie termínov 
prijímacích talentových skúšok na jún a september 2015, spoločný koncert žiakov bratislavských ZUŠ 
v Dvorane VŠMU, ktorý sa konal pod záštitou prof. Daniela Buranovského, 
21.05.2015 – vyhodnotenie aprílových a časti májových podujatí, príprava plánu činnosti na mesiac 
jún 2015, prezentácia ZUŠ v ZŠ Tbiliská, ZŠ Hubeného , vyhodnotenie stavu prípravy Slávnostnej 
akadémie školy pri príležitosti jej 25. výročí založenia v Primaciálnom paláci, stav prípravy žiakov, 
ktorí sa zúčastnia na Medzinárodnej súťaži J. Beliczayho v Komárne,  
príprava programu k MDD „ Pre radosť detí“ – 9.6.2015, konanie prijímacích talentových skúšok 
v dňoch 8. až 12. 6.2015, príprava klasifikačnej pedagogickej porady – 16.6.2015, určenie náhradného 
termínu záverečných skúšok na 23.6.2015. 
 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 k účasti žiakov na podujatiach, organizovaných inými 
subjektmi; príprava a predkladanie návrhov pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti na 
rokovania Umeleckej rady, 
- hodnotenie vedenia triednych dokumentácii pedagógov, vedúcimi jednotlivých PK. 
 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch ZUŠ 
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Žiaci ZUŠ 

Údaje o počte žiakov k 15.09.2014 Údaje o počte žiakov k 
15.09.2014 /žiak je len raz 
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Žiaci ZUŠ 
Údaje o počte žiakov k 30.06.2015 Údaje o počte žiakov k 
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Počet žiakov 
spolu /stĺ. 

8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 23 81 0 272 0 376 235 90 325 
 
 
 
 
 
Celkový počet žiakov k 15. 09. 2014: 408 
 
Hudobný odbor: 289      Stav k 30.06.2015: 
272   
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PŠ: 21    z toho deti MŠ: 8    Počet 
žiakov: 25 
I. stupeň: 239             z toho absolventi k 30. 06. 2015: 0  Počet žiakov: 220 
II. stupeň: 9   z toho absolventi k 30. 06. 2015: 1  Počet 
žiakov: 7 
ŠPD: 20   z toho absolventi k 30. 06. 2015: 0  Počet žiakov: 20 
Rozšírené štúdium: 0    
 
Tanečný odbor: 27       Stav k 30. 06. 
2015:  23  
PŠ: 15                z toho deti MŠ: 15    Počet 
žiakov: 9 
I. stupeň: 12   z toho absolventi k 30. 06. 2015: 0  Počet 
žiakov: 14 
II. stupeň: 0   z toho absolventi k 30. 06. 2015: 0  Počet 
žiakov: 0                                                                                
ŠPD: 0    z toho absolventi k 30. 06. 2015: 0  Počet 
žiakov: 0 
 
Výtvarný odbor: 92                     Stav 
k 30. 06. 2015: 81  
PŠ: 7    z toho deti z MŠ: 7               Počet 
žiakov: 8  
I. stupeň: 85   z toho absolventi k 30. 06. 2014: 2  Počet 
žiakov: 73 
II. stupeň: 0   z toho absolventi k 30. 06. 2014: 0  Počet 
žiakov: 0 
ŠPD: 0    z toho absolventi k 30. 06. 2014: 0  Počet 
žiakov: 0 
 
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 2013/2014 
splnené a ZUŠ konštatuje, že všetci žiaci školy navštevovali len ZUŠ Vrbenského. 
 
 
 
 
 

Absolventi ZUŠ 

Údaje o počte absolventov k 30.06.2015 Údaje o počte absolventov k 
30.06.2014 /žiak je len raz 

započítaný/ 
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Počet žiakov 
spolu /stĺ. 

8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 0 2 0 0 0 2 0 2 2 

 
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získali 2 žiaci. 
Údaje o počte žiakov, ktorí ukončili 1. časť I. stupňa  základného štúdia: 
Z toho žiakov v jednotlivých odboroch: TO – 0, VO – 3  HO - 29 
Primárne umelecké vzdelanie získalo  žiakov: 32 žiakov 
II. stupeň základného vzdelávania 
Údaje o počte žiakov, ktorí ukončili II. stupeň: 
Z toho žiakov v jednotlivých odboroch HO - 1 
 

Noví žiaci ZUŠ 
Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2015 Údaje o počte nových žiakov k 

30.06.2015 /žiak je len raz 
započítaný/ 
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Počet žiakov 
spolu /stĺ. 

8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 25 22 27 86 0 160 83 74 157 

 
Talentové skúšky na ZUŠ Vrbenského sa konali v dňoch 8.-12. júna 2015 a 2. – 10. septembra 2015. 
Nábor nových žiakov bol veľmi intenzívny práve na zrušených elokovaných pracoviskách na MŠ a na 
ZŠ v MČ Rača a v MČ Vajnory. 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie 
Prospeli s vyznamenaním:  HO     224 

TO         9 
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VO       73 
Spolu: 306 

Prospeli:    HO 21 
TO 0 
VO 0 
Spolu: 21 

Absolvovali PŠ   HO      25 
TO       14 
VO        8 
Spolu: 47 

 
 
Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

306 21 2 0 
 
Klasifikovaných žiakov: 329      Prípravné štúdium absolvovalo: 47 detí  
 
 
Vyhodnotenie a komentár: 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov bola v súlade s metodickými pokynmi č. 21/2009 – R, schválené 
MŠVVaŠ SR zo dňa 22. decembra 2009 pre ZUŠ. Kvalita vedomosti, zručnosti a návykov žiakov 
získaných v jednotlivých odboroch bola v súlade so ŠkVP pre jednotlivé odbory a výsledky 
klasifikácie sú odrazom mimoriadne kvalitnej práce a prípravy žiakov. 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v ZUŠ 
ZUŠ v školskom roku 2014 - 2015 nezaložila nový, ani nezrušila jestvujúci študijný, resp. učebný 
odbor 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy  
 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15. 09. 2014 
 

           ZUŠ 
Pedagogickí zamestnanci 
Fyzický počet Prep. počet  

Nepedagogickí zamestnanci 
Fyzický počet Prep. počet  

Vrbenského 1 26 20,62 5 4,06 
 
 
                                                            
 
Počet pedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2014 
 
 
 
Študijný 
odbor/oddelenie 
 
 
 

 
 
 
Fyzický 
počet PZ k  
15.09.2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fyzický 
počet PZ k 
 30.06.2015 

 
 
 
Počet tých, 
ktorí mali 
nižšiu 
vyučovaciu 
povinnosť 
k 15.09.2014 

 
 
 
Počet tých, 
ktorí mali 
vyššiu 
vyučovaciu 
povinnosť  
k 15.09.2014 

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

HO 22 22 11 9 1 
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TO 1 1 

 
1 0 0 

VO 2 2 
 

1 1 0 

iné 0 0 
 

0 0 0 

Spolu: 25 25 
 

13 10 1 

 
 
Počet pedagogických zamestnancov k 30.06.2014 celkom: 28, z toho 2 na rodičovskej dovolenke. 
Vyhodnotenie stavu PZ počas školského roku 2014/2015: 
HO -        Úbytok: 1 PZ                       Prírastok: 1PZ  
Odôvodnenie: V priebehu školského roka v hudobnom odbore nastala zmena - 1 pedagogický 
zamestnanec skončil pracovný pomer dohodou, 1 pedagogický zamestnanec bol prijatý. Výchovno-
vzdelávací proces  v hudobnom odbore pokračoval kontinuálne.  
 
  
 
Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 15.09.2014 
ZUŠ Fyzický 

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

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

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

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

Vrbenského 5 1 2 0 0 
 
 
Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 30.06.2015 
ZUŠ Fyzický 

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

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

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

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

Vrbenského 4 2 0 0 0 
 
V porovnaní s minulým školským rokom 2013/2014 stav nepedagogických zamestnancov bol 
zmenený. Namiesto dvoch pracovníkov , ktorí pracovali na kratší pracovný úväzok ako je základný 
bol prijatý jeden zamestnanec. 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:  
Kvalifikačný predpoklad spĺňajú všetci PZ školy, okrem jedného zamestnanca na hudobnom odbore, 
ktorý si kvalifikáciu dopĺňa. 
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Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

FORMA VZDELÁVANIA 
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania                           

 
Druh 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
začaté 

Vzdelávanie trvá Vzdelávanie 
ukončené 

Adaptačné 4 4 0 3 
Kvalifikačné 3 3 2 1 
Inovačné 0 0 0 0 
Špecializačné  0 0 0 0 
Funkčné  0 0 0 0 
Aktualizačné 4 4 0 4 

SPOLU:                11                           11                           2                              8            
 
Adaptačné vzdelávanie absolvovali 3 novoprijatí pedagogickí zamestnanci, ktorí adaptačné 
vzdelávanie úspešne ukončili. 1 pedagogický zamestnanec adaptačné vzdelávanie neukončil z dôvodu 
ukončenia pracovného pomeru. 
 
Kvalifikačné vzdelávanie ukončil jeden pedagogický zamestnanec v júni 2015 a dvaja pedagogickí 
zamestnanci pokračujú  v štúdiu. 
Aktualizačné vzdelávanie absolvovali 4 pedagogickí zamestnanci. 
 
Priebežné vzdelávanie na seminároch a kurzoch: 
30.09.2014 – Husľový workshop 
Pedagogičky vyučujúce hru na husliach Bc. Vlasta Halašová a PaedDr. Marta Žáková sa zúčastnili v 
ZUŠ na Sklenárovej ul. v Bratislave seminára a workshopu na tému:“ Ako naučiť hrať stupnice“, 
ktorý viedla uznávaná profesorka Ácsné Szily Éva z Budapešti. 
15.10.2014 – Majstrovské kurzy Ilyu Gringoltsa  
Významným podujatím pre bratislavských huslistov boli majstrovské kurzy s renomovaným 
husľovým virtuózom Ilyom Gringoltsom, ktoré sa konali v Moyzesovej sieni v Bratislave. Ich 
vyvrcholením bol večerný koncert v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Podujatia sa zúčastnili 
p. učiteľky Bc. Vlasta Halašová a PaedDr. Marta Žáková so svojimi žiakmi. 
18.10.2014 – Workshop Orfeus Junior 
Prvý ročník skladateľského workshopu Orfeus Junior bol sprievodným podujatím študentského 
festivalu súčasnej hudby Orfeus 2014. Určený bol najmladšej skladateľskej generácii - žiakom 
základných umeleckých škôl. Hlavnou organizátorkou projektu bola pedagogička našej školy Mgr. art. 
Martina Kachlová. Na záverečnom koncerte v priestoroch Vysokej školy múzických umení v 
Bratislave predniesli sláčikové kvarteto s názvom The Ballade od 14-ročného talentovaného 
skladateľa Gustáva Janočka naši žiaci - huslisti Mária Vančová a Tomáš Pálka spolu so svojou p. 
učiteľkou Martou Žákovou a študentkou VŠMU - violončelistkou Katarínou Ukropcovou. 
21.10.2014 – Seminár o metóde Colourstrings 
S progresívnou metódou vyučovania hry na husliach sa oboznámili učiteľky Bc. Vlasta Halašová a 
PaedDr. Marta Žáková na seminári s názvom: „Úvod do výukovej metódy Colourstrings“, ktorý sa 
konal na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením husľových pedagógov Jana a Veroniky 
Machandrovcov z Českej republiky. 
26.03.2015 – Gitarový seminár 
Gitarový seminár s názvom Nebojme sa stupníc zorganizovala ZUŠ Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej 
ul. v Bratislave. Mladí gitaristi na ňom pracovali pod vedením Miriam Rodriguez Brüllovej. Na 
seminári sa zúčastnila i naša žiačka Tereza Trenčanská s p. učiteľkou Michaelou Brusnickou. 
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Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
31.03.2015 - Ocenenie ku dňu učiteľov: Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Ivo 
Nesrovnal udelil pri príležitosti Dňa učiteľov Čestné uznanie za celoživotný prínos pre rozvoj 
bratislavského školstva pani učiteľke Milene Kinčešovej. 
16.06.2015 – Stretnutie primátora s talentovanou mládežou: Na tradičnom stretnutí v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Ivo Nesrovnal udelil Čestné 
uznanie pedagógom Milanovi Baďovi, DiS. art. , PhDr. Oľge Duchovej a PaedDr. Marte Žákovej za 
dôstojnú reprezentáciu mesta na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
V školskom roku 2014/2015 sa PZ ZUŠ zúčastnili celoštátnych, alebo medzinárodných podujatí. 
12.09.2014 – Celoslovenská súťaž Mladí klaviristi, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava: PhDr. 
Oľga Duchová 
3. miesto: Matej Chovanec 
14 .- 15. 09. 2014 – Celoslovenská súťaž Musica Camerata Ján Albrecht v komornej hre, ZUŠ 
Topoľčianska, Bratislava: PaedDr. Marta Žáková, Milan Baďo, DiS. art. 
Zlaté pásmo: Peter Kumančík, Martin Luknár, Katarína Demeková 
Strieborné pásmo: Julianna Langová, Mária Vančová, Katarína Demeková 
Strieborné pásmo: Hana Luknárová, Tomáš Pálka, Matej Chovanec 
Strieborné pásmo: Laura Gieratová, Noemi Gieratová, Miriam Chovancová 
02.12.2014 – Celoslovenská súťaž Dni Miloša Ruppeldta v hre na zobcovej flaute, ZUŠ 
Panenská, Bratislava: Milan Baďo, DiS. art., p. uč. Ján Hyža, Mgr. art. Marián Varínsky 
2. miesto: Martin Rybár 
Diplom za účasť: Peter Kumančík, Dáša Pokorná, Matej Múčka, Natália Pribylová, Katarína Kišová 
03.12.2014 – Celoslovenská súťaž Dni Miloša Ruppeldta v sólovom klasickom speve, ZUŠ 
Panenská, Bratislava: Mgr. art. Katarína Krčmárová 
Diplom za účasť: Ema Hirschnerová, Paulína Glebocká 
19.03.2015 – Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Zahrajže nám, píšťalôčka v hre na 
zobcovej flaute, ZUŠ Nové Zámky: Milan Baďo, DiS. art., Mgr. art. Marián Varínsky 
Strieborné pásmo: Peter Kumančík 
Bronzové pásmo: Martin Rybár 
22.-23.03.2015 – Celoslovenská súťaž v hudobnej náuke, Hnúšťa: PhDr. Oľga Duchová 
Diplom za účasť: Martina Morandell, Barbora Fedorová, Anna Priehodová, Noel Vyhnánek, Katarína 
Demeková, Ema Hirschnerová 
16. 04. 2015 - Celoslovenská súťaž Schneiderová Trnava v sólovej hre na klavíri: PhDr. Oľga 
Duchová 
Zlaté pásmo: Matej Chovanec 
17. 04. 2015 – Celoslovenská súťaž Schneiderová Trnava v komornej hre, Trnava: PaedDr. 
Marta Žáková, PhDr. Oľga Duchová 
Zlaté pásmo: Hana Luknárová, Tomáš Pálka, Matej Chovanec 
Strieborné pásmo: Martin Luknár, Veronika Kovačičová, Katarína Demeková 
Strieborné pásmo: Mária Vančová Julianna Langová, Katarína Vyskočová 
17. 04. 2015 – Celoslovenská súťaž Schneiderová Trnava v sólovej hre na husliach, Trnava: 
PaedDr. Marta Žáková,  
Strieborné pásmo: Hana Luknárová, Tomáš Pálka 
Bronzové pásmo: Mária Vančová 
14. 05. 2015 – Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Nitrianska lutna v hre na zobcovej 
flaute, ZUŠ Nitra: Ján Hyža, Milan Baďo, DiS. art., Mgr. art. Marián Varínsky 
Diplom za účasť: Martin Rybár, Peter Kumančík, Matej Múčka 
05.06.2015 – Medzinárodná súťaž J. Beliczayho v komornej hre, Komárno: PaedDr. Marta 
Žáková, PhDr. Oľga Duchová, Mgr. art. Marián Varínsky 
Zlaté pásmo: Hana Luknárová, Tomáš Pálka, Matej Chovanec 
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Zlaté pásmo: Laura Gieratová, Noemi Gieratová, Miriam Chovancová 
Strieborné pásmo: Peter Kumančík, Martin Rybár, Mgr. art. Marián Varínsky 
Bronzové pásmo: Mária Vančová, Julianna Langová, Mgr. art. Marián Varínsky 
 
 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2014/2015 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

14.10.2014 
Interný koncert 
ZUŠ Vrbenského 

      19 Žiaci hudobného odboru mali možnosť verejne 
účinkovať v rámci interného podujatia školy 
a preveriť si svoje interpretačné schopnosti 
v prostredí, ktoré dôverne poznajú.  

21.10.2014 
Koncert pre seniorov 
ZUŠ Vrbenského 

21 Možnosť vystúpenia na verejnosti. Prehlbovanie 
úcty k starším a medzigeneračných vzťahov. 
Mesiac úcty k starším si pripomenuli aj 
pedagógovia a žiaci našej školy, ktorí účinkovali na 
Koncerte pre seniorov. 

11.11.2014 
Interný koncert 
ZUŠ Vrbenského 

17 Žiaci hudobného odboru si mohli preveriť svoje 
interpretačné schopnosti v prostredí, ktoré poznajú 
na internom podujatí školy. 
 

25.11.2014 
Interný koncert 
ZUŠ Vrbenského 

18 Možnosť verejného vystúpenia v rámci interného 
podujatia školy. Preverenie si vlastnej 
interpretačnej pripravenosti. 

15.12.2014 
Vianočný koncert  
Nemecký kultúrny dom 
v Bratislave-Rači 
 

52 Prezentácia školy na verejnosti. Štúdium 
dramaturgicky vhodného programu. Medzitriedna 
a medziodborová spolupráca. Uvedomenie si 
osobnej zodpovednosti a pripravenosti pri realizácii 
organizačne a umelecky náročnom projekte. 
Popri sólistoch z radov žiakov a pedagógov  
účinkovali rôzne komorné zoskupenia, Gitarový 
súbor a Komorný orchester školy. Prichádzajúcich 
hostí vítali vo vstupných priestoroch Nemeckého 
kultúrneho domu malí flautisti a tancujúce 
"snehové vločky" - najmladší žiaci PŠ a 1. ročníka. 
 

17.02.2015 
Fašiangový koncert 
ZUŠ Vrbenského 
 
 

        27 Program zostavený s dramaturgicky vhodnými 
skladbami. Medzitriedna a medziodborová 
spolupráca. Možnosť využitia kreativity pre všetky 
odbory. 
V koncertnej sále školy ystúpili žiaci HO a TO. 

17.03.2015 
Môj prvý koncert 
ZUŠ Vrbenského 

     31 Najmladší hudobníci a tanečníci - žiaci prípravného 
štúdia a 1. ročníka sa predstavili na svojom prvom 
vystúpení v koncertnej sále školy. Všetci účinkujúci 
dostali krásny diplom, ktorý im bude pripomínať 
ich debut na koncertnom pódiu 
 

21.04 .a  05.05.2015 
9. ročník školskej súťaže 
Koncerty víťazov školskej 

 V priebehu apríla sa konala školská súťaž v hre na 
gitare, klavíri, keyboarde, sláčikovách a dychových 
nástrojoch, v speve, tanci a výtvarnom odbore. 
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súťaže – ZUŠ Vrbenského Absolútnymi víťazmi súťaže sa stali štyria žiaci, 
ktorým odborná porota udelila plný počet bodov. 
V hudobnom odbore sa nimi stali flautista Peter 
Kumančík z triedy p. uč. Milana Baďa, DiS, art,. 
a huslista Tomáš Pálka z triedy PaedDr. Marty 
Žákovej. V tanečnom odbore titul absolútneho 
víťaza získali žiačky p. uč. Bc. Miroslavy Peterskej 
Nina Solanicová a Linda Krupková. 

12.05.2015 
Koncert ku Dňu matiek 
ZUŠ Vrbenského 

15  Účinkovali žiaci HO, TO a VO 

17.05.2015 
Slávnostná akadémia k 25. 
výročiu ZUŠ 
Dom kultúry - Vajnory 

32 Na koncerte účinkovali žiaci HO elokovaného 
pracoviska vo Vajnoroch, Gitarový súbor 
a Komorný orchester školy. Žiaci a učitelia VO 
prezentovali svoje práce vo vstupných  priestoroch 
DK. 

21.05.2015 
Komorný koncert Vlasty 
Halašovej a jej hostí 
 
 

3 P. učiteľka Bc. Vlasta Halašová so svojimi hosťami 
z Vysokej školy múzických umení pripravili 
komorný koncert, na ktorom v koncertnej sále našej 
školy spolu s hobojistom Bc. Matúšom Veľasom a 
klaviristkou Mgr. art. Vierou Bartošovou, ArtD. 
interpretovali Kammertrio Nr. 4 G. F. Händla, 
Husľový koncert F. Mendelssohna-Bartholdyho a 
Sonátu pre husle a klavír C. Francka.  

25.05.2015 
Prezentácie ZUŠ v materských 
školách 
 

 

      12 Pedagógovia ZUŠ Vrbenského navštívili  materské 
školy na území Rače, Krasnian a Východného. Boli 
to MŠ Hubeného, Gelnická, Pri Šajbách, Plickova, 
Barónka, Tbiliská, Cyprichova, Pekná cesta a na 
Slanci. Tu všade prezentovali deťom predškolského 
veku možnosti štúdia v tanečnom, výtvarnom, 
literárno-dramatickom a hudobnom odbore 
základnej umeleckej školy. 

27.05.2015 
Slávnostná akadémia k 25. 
výročiu založenia ZUŠ, 
Vrbenského 1 v Rači 
 

 

 

45 Na slávnostnom koncerte konanom v Nemeckom 
kultúrnom dome pri príležitosti 25. výročia 
založenia školy sa na pódiu predstavili žiaci 
hudobného a tanečného odboru, Komorný orchester 
a Gitarový súbor ZUŠ. Súčasťou akadémie bola 
výstava diel žiakov a pedagógov výtvarného 
odboru vo foyer NKD.  

02.06.2015 

Koncert pre žiakov  

ZŠ Tbiliská 
 

 

20 Pedagógovia a žiaci školy prezentovali na koncerte 
všetky hudobné nástroje, spev, tanec, výtvarné 
práce a LDO v rámci propagácie možnosti štúdia v 
ZUŠ, Vrbenského 1.  

 

03.06.2015 
Slávnostný koncert k 25. 
výročiu založenia ZUŠ,  

45 Koncert bol vyvrcholením osláv. V programe sa 
predstavili žiaci HO a TO v sólovej a komornej hre, 
Gitarový súbor vedený p. uč. Michaelou 
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Vrbenského 1, 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 

Brusnickou, Komorný orchester školy, vedený p. 
uč. Bc. Vlasta Halašovou, Mgr. art. Katarína 
Krčmárová - spev, Mgr. art. Marián Varínsky - 
klavír 

09. a10.06.2015 
Koncert pre žiakov 
ZŠ Hubeného 

20 Pedagógovia a žiaci školy prezentovali na koncerte 
všetky hudobné nástroje, spev, tanec, výtvarné 
práce a LDO v rámci propagácie možnosti štúdia 
v ZUŠ, Vrbenského 1.  

 
18.06.2015 
Komorný koncert Kristíny 
Koneval a jej hostí 
v ZUŠ, Vrbenského 1 

5 Na koncerte účinkovala Mgr. art. Kristína Koneval 
- violončelo, Rudolf Patrnčiak – husle, Michaela 
Wdówková – husle, Roman Rusnák – viola, 
Tommaso Manera – klavír. 

23.06.2015 
Záverečná akadémia 
ZŠ Tbiliská 

15 Účinkovali žiaci HO: Martin Rybár z triedy Milana 
Baďa, DiS. art., Gitarový súbor pod vedením p. uč. 
Michaeli Brusnickej, Komorný súbor vedený p. uč. 
PaedDr. Martou Žákovou. Klavírny sprievod: p. uč. 
Madeleine Richterová, DiS. art. 

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

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

20.09.2014 
Kapitulské dvory –  
OZ „ Oživenie Kapitulskej 
ulice“ 
 
 

3 Možnosť prezentácie školy na podujatí 
celomestského významu. Overenie si vlastných 
umeleckých zručností a vedomostí na verejnosti. V 
rámci podujatia účinkovali v záhrade Domu 
Albrechtovcov žiaci Hana Luknárová a Tomáš 
Pálka z husľovej triedy PaedDr. Marty Žákovej. 
Spolu s klaviristom Mgr. art. Brankom Ladičom, 
PhD.  
 

02.10.2014 
Vítanie novorodencov do života 
MÚ MČ Bratislava - Vajnory 
 

5 Možnosť účinkovania žiakov z EP v Bratislave- 
Vajnoroch na verejnosti. Spolupráca školy v rámci 
kultúrnych aktivít s MČ Bratislava-Vajnory. 
Hudobný program pripravila p. uč. Milena 
Kinčešová. 

07.10.2015 
Slávnostná akadémia – 
Kostol Svätej rodiny, Petržalka 
 

       2 Prezentácia školy v rámci celomestského podujatia. 
Možnosť účinkovania na verejnosti a preverenie si 
interpretačných zručností a umeleckých schopností. 
Účinkovala žiačka Zuzana Hradská z husľovej 
triedy PaedDr. Marty Žákovej s klavírnym 
sprievodom Mgr. art. Mariána Varínskeho. 
 

16.10.2015 
Mesiac úcty k starším – koncert 
v Domove dôchodcov 
Dúbravka 
 

2 Prezentácia školy na verejnosti. Upevňovanie 
medzigeneračnej spolupatričnosti. Program 
pripravili a zrealizovali pedagógovia Ján Hyža a 
Milan Baďo DiS. art.  
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06.11.2014 
„Portréty“ – verejný koncert 
ZUŠ Vrbenského 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.11.2014 
Mladí klaviristi - 
Celoslovenská súťaž 
ZUŠ Eugena Suchoňa 
 
 
14.-15.11.2014 
Musica camerata Ján Albrecht - 
Celoslovenská súťaž 
v komornej hre 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Možnosť verejného účinkovania pred verejnosťou. 
Zoznámenie sa s tvorbou, jej autormi, 
interpretačnými a umeleckými špecifikami hudby 
20. a 21. storočia. Naša škola sa zapojila do 
celoslovenského projektu New Music for Kids and 
Teens koncertom hudby 20. a 21. storočia 
s názvom: „Portréty“, ktorý sa konal v koncertnej 
sále školy. Dramaturgiu koncertu tvorili 
inštrumentálne diela svetových i slovenských 
autorov, ktoré zazneli v podaní žiakov hudobného 
odboru. 
 
 
 
Žiak Matej Chovanec z triedy p. uč. PhDr. Oľgy 
Duchovej získal 3. miesto pričom prvé dve miesta 
neboli udelené. 
 
 
 
ZUŠ, Vrbenského 1 reprezentovali 4 komorné 
zoskupenia. 

18.11.2014 
Koncert talentovanej mládeže 
s Richardom Rikkonom. 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 
 

2 Prezentácia školy v rámci celoslovenského 
podujatia. Možnosť konfrontácie so žiakmi z iných 
škôl. Možnosť overenia si vlastnej flexibility pri 
interpretácii s iným ako svojim klaviristom 
a hľadanie spoločného umeleckého prejavu. Na 
koncerte sa zúčastnili dvaja žiaci našej školy: Peter 
Kumančík (zobcová flauta) z triedy p. uč. Milana 
Baďa, DiS. art. a Tomáš Pálka (husle) z triedy 
PaedDr. Marty Žákovej. Podujatie už tradične 
pripravuje v spolupráci s hlavným mestom SR 
Bratislavou ZUŠ so sídlom na Daliborovom 
námestí.  

29.11.2015 
Prešporský Paganini 
Zichyho palác, Bratislava 
 

4 Na súťaži mladých huslistov účinkovala Hana 
Luknárová, 3. miesto získal Tomáš Pálka z triedy p. 
uč. PaedDr. Marty Žákovej. Klavírny sprievod: p. 
uč. Mgr. art. Marián Varínsky  

02.-03.2015 
Dni Miloša Ruppeldta 
Celoslovenská súťaž   
ZUŠ na Panenskej ul. 

10 Žiaci súťažili v hre na dychových nástrojoch 
a v sólovom speve. 
2. miesto získal Martin Rybár – zobcová flauta z 
triedy p. uč. Milana Baďa, DiS. art. 

03.12.2014 
Adventný koncert 
Alserkirche Viedeň 
 

      41 Prezentácia školy na medzinárodnom podujatí. 
Možnosť účinkovať v inšpiratívnom prostredí. 
Získanie nových skúseností, poznatkov 
a uvedomenie si osobnej zodpovednosti pri 
organizačne a umelecky náročnom projekte. 
Viedenskému publiku sa predstavil žiaci, 
pedagógovia aj Komorný orchester ZUŠ. 
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05.12.2015 
Vernisáž výstavy 
MČ Bratislava-Rača 

5 Možnosť verejného vystúpenia a overenie si 
vlastných schopností pred publikom v komornom 
prostredí vernisáže. Na vernisáži výstavy: „Vianoce 
s Detvianskou umeleckou kolóniou - Obraz ako 
darček pod stromček“  účinkovali p. učiteľky Mi-
chaela Brusnická a Milena Kinčešová so svojimi 
žiačkami Katarínou Kišovou, Zuzanou a Terezou 
Trenčanskými. 
 

6. – 18.12.2014 
Malý salón 
Justiho sieň Primaciálneho 
paláca 

14 Možnosť prezentácie prác žiakov VO školy v rámci 
celomestského podujatia. Konfrontácia 
s prácami žiakov z iných škôl. Bratislavské mestské 
základné umelecké školy pripravili spoločne 
výstavu a svoje diela vystavovali aj naši výtvarníci 
- žiaci akademického maliara Miroslava Šimkovica 
a PaedDr. Márie Kučerákovej. 
 

08.12.2014 
Mikulášske posedenie. 
Klub Dôchodcov na 
Žarnovickej ulici. 

7 Možnosť verejného vystúpenia. Príprava vhodnej 
dramaturgie programu. Pestovanie úcty k starším. 
Prezentácia školy. Účinkoval p. učiteľ Ján Hyža a 
jeho žiaci. Na zobcovej flaute zahrali Matej Múčka, 
Ľubomír Veselský a Martina Morandell, na 
keyboarde Adam Mercek, Hana Fodorová a 
Veronika Jánošová. 
 

11.12.2014 
Koncert v Domove dôchodcov 
v Dúbravke 
 

2 Prezentácia školy na verejnosti. Upevňovanie 
medzigeneračnej spolupatričnosti. S  hudobným 
programom sa predstavili pedagógovia našej školy 
Ján Hyža a Milan Baďo, DiS. art. 
 

14.12.2014 
Tvorivé vianočné  dielne 
Justiho sieň Primaciálneho 
paláca 

2 Prezentácia školy a výtvarného umenia na 
verejnosti. Práca s laickou verejnosťou, flexibilita 
a umenie komunikovať svoje predstavy. Počas 
adventnej nedele viedli pedagógovia výtvarného 
odboru akademický maliar Miroslav Šimkovic a 
PaedDr. Mária Kučeráková tvorivé dielne. 
Podujatie organizovalo hl. mesto SR Bratislava. 

14.12.2014 
Divertimento musicale 
Krajská prehliadka komornej 
hudby - Modra 
 

21 Možnosť účinkovania na verejnosti v súťažnej 
atmosfére. Prezentácia školy. Uvedomovanie si 
vlastnej osobnej zodpovednosti v prípade 
orchestrálnej hry. Pestovanie disciplíny 
a podriadenie sa spoločnému umeleckému zámeru. 
Štúdium novo aranžovanej, pritom známej 
hudobnej literatúry. Komorný orchester ZUŠ, Vr-
benského 1 sa predstavil v Kultúrnom dome 
Ľudovíta Štúra v Modre na Adventnom koncerte. 
Odborná porota ocenila výkon našich hudobníkov 
udelením 1. miesta v kategórii do 18 rokov a 
postupom do celoslovenského kola.  
 

28.01.2015 27 Prezentácia školy. Príprava dramaturgicky 
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Koncert „ Z rozprávky do 
rozprávky“. 
Špeciálna základná škola 
Patrónka 
 

vhodného programu. Rešpektovanie a pestovanie 
úcty k ľuďom s telesným či mentálnym 
postihnutím. Prispôsobenie sa špecifickej atmosfére 
a zachovanie si osobnej zodpovednosti za umelecký 
výsledok. Účinkovali žiaci a pedagógovia HO. 
 

11.03.2015 
Vernisáž výstavy. 
MÚ MČ Bratislava - Rača  
 

8 Využitie medzitriednej spolupráce. Podieľanie sa 
na kultúrnom živote MČ Bratislava- Rača. 
Možnosť verejného vystúpenia v komornom 
prostredí vernisáže. Prezentácia školy a hudobného 
odboru. Účinkovali žiaci p. uč. Mileny Kinčešovej 
a p. uč. Michaely Brusnickej 

18.03.2015 
Koncertná prehliadka v hre na 
keyboarde 

v ZUŠ Hálková 

 

2 Prezentácia školy v rámci celomestského podujatia. 
Možnosť umeleckej konfrontácie. Možnosť 
vystúpenia pred odbornou verejnosťou. 
Rešpektovanie  nových prístupov v rámci 
interpretácie. Na 12. ročníku prehliadky žiakov 
bratislavských ZUŠ našu školu reprezentovala 
žiačka Veronika Jánošová z triedy p. uč. Jána 
Hyžu. 

19.03.2015 
Zahrajže nám, pišťalôčka -
Celoslovenská súťaž v hre na 
zobcovej flaute v ZUŠ Nové 
Zámky 
 

 

4 Prezentácia výsledkov školy na celoslovenskom 
súťažnom podujatí. Výber vhodnej dramaturgie 
súťažného programu. Možnosť verejného 
vystúpenia pred odborným publikom. Príležitosť 
konfrontácie so žiakmi z iných škôl. Strieborné 
pásmo: Peter Kumančík  
Bronzové pásmo Martin Rybár  z triedy p. uč. 
Milana Baďa, DiS. art. Na klavíri ich sprevádzal 
Mgr. art. Marián Varínsky.  

20.03.2015 
Krajská súťaž v komornej hre 
barokovej a renesančnej hudby  
- 
ZUŠ Júliusa Kowalského 
 

 

14 Prezentácia výsledkov školy v rámci krajskej 
súťaže. Možnosť vystúpenia pred odbornou 
verejnosťou. Možnosť konfrontácie a poznávanie 
novej literatúry a umeleckých prístupov. Aspekt 
motivácie.  I. kategória 1. miesto : Martin Luknár - 
Veronika Kovačičová - Katarína Demeková a Hana 
Luknárová - Tomáš Pálka - Matej Chovanec.  II. 
kategória  3. miesto: Mária Vančová - Julianna 
Langová - Katarína Vyskočová. III. kategória 2. 
miesto Laura Gieratová - Noemi Gieratová - 
Miriam Chovancová. /trieda p. učiteľky PaedDr. 
Marta Žáková a PhDr. Oľga Duchová. 

22.-23.03.2015 
Hnúšťanský akord – 17. ročník 
súťaže ZUŠ v Hudobnej náuke 
  
 

7 Prezentácia školy v rámci celoslovenského 
podujatia. Možnosť konfrontácie. Overenie si 
vlastných metodických postupov. V kategórii A 
žiaci Martina Morandell, Barbora Fedorová a Anna 
Priehodová, v kategórii B žiaci Noel Vyhnánek, 
Katarína Demeková a Ema Hirschnerová. Žiakov 
na súťaž pripravila PhDr. Oľga Duchová. 

26.03.2015 
Deň učiteľov -  
Kultúrny domVajnory 
 

14 Možnosť prezentácie výsledkov práce školy. 
Možnosť verejného vystúpenia. Hľadanie vhodnej 
dramaturgie. Upevňovanie dobrej spolupráce s MČ 
Bratislava-Vajnory. V programe účinkovali žiačky 
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p. uč. Mileny Kinčešovej a pedagógovia školy 
Michaela Brusnická, Juraj Zaujec a Mgr. art. 
Kristína Janičkovičová. 
 

30.03.2015 
Deň učiteľov   - 
Nemecký kultúrny dom Rača 

3 Prezentácia pedagógov školy na verejnosti. 
Hľadanie vhodnej dramaturgie. Spolupráca medzi 
pedagógmi. V kultúrnom programe pri príležitosti 
oceňovania pedagogických zamestnancov 
účinkovali naši pedagógovia - členovia Opery 
Slovenského národného divadla: sopranistka 
Katarína Krčmárová a tenorista Ján Babjak s 
klavírnym sprievodom Branka Ladiča. 
 

16.-17.04.2015 
Schneiderová Trnava - 
15. ročník celoslovenskej 
súťaže v Trnave 
 
 

14 Prezentácia výsledkov školy na celoslovenskom 
podujatí. Možnosť vystúpenia predd odbornou 
verejnosť. Možnosť konfrontácie. Získavanie 
nových skúseností v oblasti metodiky 
a interpretácie. Hľadanie vhodnej dramaturgie 
súťažného programu. V sólovej hre na klavíri sa v 
zlatom pásme umiestnil Matej Chovanec, žiak 
PhDr. Oľgy Duchovej. Zlaté pásmo v komornej hre 
získalo trio v zložení Hana Luknárová - Tomáš 
Pálka - Matej Chovanec, strieborné pásmo triá 
Martin Luknár - Veronika Kovačičová - Katarína 
Demeková a Mária Vančová - Julianna Langová - 
Katarína Vyskočová. V sólovej hre na husliach sa v 
striebornom pásme umiestnili Hana Luknárová a 
Tomáš Pálka, v bronzovom pásme Mária Vančová 
z triedy PaedDr. Marty Žákovej. Žiakov na klavíri 
sprevádzal Mgr. art. Branko Ladič, PhD., ktorého 
porota vyhlásila za najlepšieho korepetitora. 

25.-26.04.2015 
Bratislava pre všetkých 
Workshop VO - Hlavné 
námestie 
Koncert HO, TO – Zrkadlová 
sieň Primaciálneho  paláca 

     40 V rámci podujatia ZUŠ, Vrbenského 1 pripravila 
pre Bratislavčanov i návštevnikov hlavného mesta 
atraktívne prezentácie. Pedagógovia VO viedli 
workshop, tematický zameraného na stvárnenie 
jari. Koncert žiakov TO a HO, gitarového súboru 
i sláčikového orchestra školy sa stretol s veľkým 
záujmom publika. 

29.04.2015 
Vernisáž výstavy Hasičké 
hobby – MÚ Bratislava - Rača 

       4 Vernisáž výstavy obrazov a karikatúr v priestoroch 
MÚ Rača. V hudobnom programe školu 
prezentovali gitaristka Tereza Trenčanská, p. uč. 
Michaela Brusnická a flautistka Katarína Kišová 
z triedy p. uč. Mileny Kinčešovej. 

02.05.2015 
Račianské hody – Nemecký 
kultúrny dom, Rača 

       25 V pestrom programovom bloku Račania Račanom 
predviedli skladby v štýle Oldies  aranžované p. uč. 
Mgr. art. Martina Kachlová speváčka Paulína 
Glebocká, saxofonistka Alexandra Glebocká 
a Komorný orchester ZUŠ pod vedením p. uč. Bc. 
Vlasty Halašovej. Na príprave programu ss 
podieľali p. uč. Mgr. art. Katarína Krčmárová, 
Milan Baďo, DiS. art., p. uč. PaedDr. Marta 
Žáková. 
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14.05.2015 
Nitrianska lutna - 
Celoslovenská hudobno– 
interpretačná súťaž v Nitre 

       6 Na 15. ročníku súťaže našu školu v hre na zobcovej 
flaute reprezentovali: Martin Rybár, Peter 
Kumančík  z triedy p. uč. Milana Baďa, DiS. art. 
a Matej Múčka  z triedy p. uč. Jána Hyžu. Na 
klavíri ich spevádzal Mgr. art. Marián Varínsky. 

20.05.2015 
Kytica pozdravov - Jarný 
koncert pre seniorov – 
Zrkadlová  sieň Primaciálneho 
paláca 

         3 Hlavné mesto tradične venuje seniorom hudobný 
darček – jarný koncert Kytica pozdravov, ktorý sa 
v tomto roku konal pod záštitou Ing. Ignáca 
Koleka, námestníka primátora. Umelecký program 
s podtitulom: „Z operety do operety" 
dramaturgicky pripravila naša škola. Slávne 
melódie predniesli žiaci a učitelia zo ZUŠ Ľ. 
Rajtera na Sklenárovej ul.  Z našej ZUŠ účinkovali 
pedagógovia: sopranistka Mgr. art. Katarína 
Krčmárová, tenorista Ján Babjak a klavirista Mgr. 
art. Marián Varínsky. 

30.05.2015 
Fórum klavírneho umenia 
a pedagogiky 
Klavírne talenty vo dvorane – 
HTF VŠMU, Bratislava 

       2 Na koncerte vybraných žiakov ZUŠ našu školu 
reprezentoval žiak Matej Chovanec z triedy p. uč. 
PhDr. Oľgy Duchovej 

05.06.2015 
Medzinárodná súťaž Júliusa 
Beliczayho - Komárno 

       16 7. ročníka súťaže sa zúčastnilo 5 komorných 
zoskupení. Zlaté pásmo získali triá Laura 
Gieratová, Noemi Gieratová, Miriam Chovancová 
a Hana Luknárová, Tomáš Pálka, Matej Chovanec  
z triedy p. uč. PaedDr. Marty Žákovej a PhDr. 
Oľgy Duchovej. Strieborné pásmo získali Peter 
Kumančík, Martin Rybár  z triedy p. uč. Milana 
Baďa, DiS. art., Martin Luknár, Veronika 
Kovačičová  z triedy p. uč. PaedDr. Marty Žákovej. 
Bronzové pásmo získali Mária Vančová, Julianna 
Langová  z triedy p. uč. PaedDr. Marty Žákovej. 
Spoluúčinkoval p. uč. Mgr. art. Marián Varínsky – 
klavír.  

06.06.2015 
Stretnutie primátora 
s talentovanou mládežou – 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 

       8 Na tradičnom stretnutí s talentovanou mládežou 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil 
Čestné uznanie za dôstojnú reprezentáciu mesta na 
celoslovenských a medzinárodných súťažiach 
žiakom ZUŠ Vrbenského: Petrovi Kumančíkovi, 
Matejovi Chovancovi, Kataríne Demekovej, 
Martinovi Luknárovi a Tomášovi Pálkovi a ich 
pedagógom Milanovi Baďovi, DiS. art., PhDr. 
Oľge Duchovej a PaedDr. Marte Žákovej. 

Vernisáž výstavy členov OZ 
Pezinský Kreativ – MÚ Rača 

       5 V hudobnom programe účinkovali flautistka 
Katarína Kišová z triedy p. uč. Mileny Kinčešovej 
a gitaristky Katka Magdolenová, Tereza 
Trenčanská a p. uč. Michaela Brusnická. 

Komentár: 
Podujatia školy zahŕňali aktivity pre verejnosť, ďalej pre najmenšie detí a ich rodičov, deti MŠ, cez 
podujatia pre seniorov, až po podujatia pre deti s postihnutím. 
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Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 
Vyzývateľ na 
predkladanie 
projektu, resp.  
vlastný projekt školy 

 
Názov projektu 
 

 
Cieľ projektu 
a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

OZ Hudbou k srdcu  
 
 
 
 
OZ Hudbou k srdcu 
 
 
ZUŠ Vrbenského 

Finančná dotácia  od 
MÚ Rača 
 
 
 
Ars Bratislaviensis 
 
 
Finančná dotácia od 
MÚ Vajnory – 
Programy k 25. 
výročiu založenia ZUŠ  

Zakúpenie:  
hud. nástrojov, 
výtvarného materiálu 
a kostýmov pre HO, 
VO a TO 
Zabezpečenie osláv 25. 
výročia ZUŠ 
 
Výroba propagačných 
materiálov, 
audiovizuálna 
dokumentácia 

III. 2015 – IX. 2015 
 
 
 
 
VI. 2015 – XII. 2015 
 
 
II. 2015 – XII. 2015 

 
 
 
ZUŠ Vrbenského spolupracovala s OZ Hudbou k srdcu pri predkladaní projektu v jej obsahovej časti. 
Úspešnosť projektu umožnila realizáciu  jej cieľov v plnom rozsahu. 
 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V sledovanom školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 
 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského kontrolóra hl. 
mesta SR Bratislavy v ZUŠ 
V školskom roku 2014/2015 bola vykonaná následná finančná a ekonomická kontrola Útvarom 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy za obdobie od 01.09.2011 až do ukončenia kontroly.  
Výsledky kontroly: 
1. Plnenie prijatých opatrení: všetky opatrenia boli splnené, 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu: index rastu rozpočtovaných bežných výdavkov celkom, ako aj 
v rámci jednotlivých položiek v sledovanom období je porovnateľný s ostatými ZUŠ, 
3. Dodržiavanie VZN hl. m. SR č. 11/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom v ZUŠ, Vrbenského 1 škola postupuje v súlade s VZN. 
4. Dodržiavanie Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov: porušenie 
zákona nebolo zistené 
5. Dodržanie zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov – Zákonník práce: porušenie 
Zákona nebolo zistené  
6. Dodržanie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
6.a Pri priznávaní tarifných platov neboli zistené žiadne nedostatky, 
6.b Aplikácia § 10 – osobný príplatok – nepostupovanie podľa bodu 1 a 2 zákona a zdôvodnenia  pri 
priznávaní osobného príplatku v dvoch prípadoch, návrhy boli doložené počas kontroly. Poskytnutie 
osobného príplatku za jednorazovú činnosť presahujúcu rámec dohodnutých pracovných činnosti  
nebolo v súlade so zákonom a odmena mala byť poskytnutá podľa § 20 zákona. Uvedeným postupom 
organizácii nevznikla škoda.  
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6.c Poskytovanie odmien podľa § 20 zákona – nedostatočné odôvodnenie poskytovaných odmien, 
v návrhoch treba bližšie špecifikovať práce presahujúce rámec pracovných činnosti vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce.  
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku boli prijaté 09.09. 2015 riaditeľom 
školy a postúpené mestskému kontrolórovi hl. mesta SR Bratislavy. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
ZUŠ sídli v budove, kde je sústredené vyučovanie všetkých odborov ( HO, TO, VO ) 
- kancelárske priestory: 3 ( riaditeľ, zástupca, ekonóm ) 
- triedy pre skupinové vyučovanie ( HN ): 2 
- triedy pre skupinové vyučovanie ( VO ): 2 
- triedy pre skupinové vyučovanie ( TO ): 1 
- triedy pre individuálne vyučovanie: 11 
- elokované triedy:  2 (ZŠ Vajnory ) 
- koncertná sieň – pri mimoriadnych situáciách slúži aj na vyučovanie ( komorná hra, príprava na 
súťaže, súčasné vyučovanie pedagógov so skráteným úväzkom v rovnaký deň ). 
Všetky miestnosti sú zariadené funkčným nábytkom, ktorý spĺňa všetky požiadavky na pracovnú 
činnosť školy. Budova ZUŠ bola zrekonštruovaná a jej priestory sú maximálne využívané popoludní 
aj dopoludnia. Podmienky v súvislosti s plnením školského vzdelávacieho programu a v súvislosti 
s vybavením školy učebnými pomôckami, vybavením tried a učební sú dostatočné. Technický stav 
klavírov vyžaduje opravy a ladenie. 
V školskom roku 2014/2015 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  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. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2014 
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta. 
Schválený rozpočet na rok 2014: 368 215 Eur 
- Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 1393/2014 zo dňa 30.1.2014 rozpočet na rok 2014 –  
368 215 Eur. 
- Posledný upravený rozpočet na rok 2014 zo dňa 21.11.2014:  377 720 Eur. 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 
- Plánované: 30 000 Eur 
- Upravený ( skutočné vybrané ): 39 400 Eur 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 105 Eur boli použité: -105 Eur 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov: 
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 Predseda Občianskeho združenia „Hudbou k srdcu“ pán Ing. Juraj Školník predložil správu 
o štruktúre výdavkov v školskom roku 2014/2015 za obdobie od 01.09.2014 – 31.08.2015, ktorými 
OZ Hudbou k srdcu podporilo ZUŠ Vrbenského 1. 

Dátum Nástroje 
Podpora 

vyuč. 
procesu 

Prihlášky na 
súťaže 

Náklady, 
koncerty a 

súťaže 

Ocenenia 
žiakov 

Prevádzkové 
náklady 

Spolu 

Šk. rok 
2014/2015 

-671,55 -448,40 -379,75 -50,00 -883,08 -132,00 -2564,78 

 
5.Iné finančné prostriedky: Finančná dotácia z MČ Bratislava – Vajnory: 600 Eur. 
 
 
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2014/2015 
a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
1. Cieľ: podpora pedagógov v kontinuálnom vzdelávaní; účasti na seminároch, kurzoch 
a workshopoch 
Cieľ splnený: v školskom roku 2014/2015 boli podporené všetky účasti na ďalšom vzdelávaní PZ, 
ktoré prispeli ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
2. Cieľ: príprava a realizácia osláv 25. výročia školy 
Cieľ splnený: Podujatia, koncerty, výstavy, umelecké aktivity žiakov a pedagógov boli dôstojným 
zavŕšením okrúhleho výročia školy  
3. Cieľ: Založenie sláčikového orchestra 
Cieľ splnený:  Pedagogické vedenie – Bc. Vlasta Halašová. Možno konštatovať, že ciele boli 
naplnené – väčšinu žiakov hra v orchestri zaujala a motivovala ich k ďalšiemu spoločnému hraniu, čo 
je predpokladom pre ďalší rozvoj orchestra a jeho začlenenie  nielen do koncertného života školy ale 
do celoslovenskej i medzinárodnej reprezentácie školy.  
4. Cieľ: Vnútorné stavebné úpravy priestorov budovy za účelom vytvorenia dvoch učební 
Cieľ splnený: Stavebnou úpravou škola získala 2 nové učebne individuálneho vyučovania  
5. Cieľ: Vypracovanie návrhu na zavedenie literárno-dramatického odboru 
Cieľ splnený: Materiálno-technické a personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo 
schválené. Učebné osnovy a učebné plány pre LDO schválené Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky boli aplikované do ŠkVP  a tým bolo umožnené vyhlásiť prijímacie skúšky na šk. rok 
2015/2016.  
6. Cieľ: V predmete Hudobná náuka – zavedenie IKT vyučovania 
Cieľ splnený: Všetky učebne Hudobnej náuky boli vybavené IKT – PC + projektory a umožnili 
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
• disponovaný a kvalifikovaný pedagogický zbor, 
pedagógovia sa prezentujú verejnosti aj ako 
koncertné činní umelci 
• vysoké pracovné nasadenie 

SLABÉ STRÁNKY 
• fluktuácia učiteľov z dôvodu lepšieho 
ohodnotenia na cirkevných alebo súkromných 
školách 
• nedostatok finančných prostriedkov na 
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• prezentácia školy na verejnosti (koncerty, 
kultúrne akcie 
• dobrá spolupráca so zriaďovateľom 
• vynikajúce výsledky školského orchestra 
• komorná hra je na vysokej úrovni, každoročné 
sa žiaci ZUŠ na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach umiestňujú na 
popredných miestach 
• medziodborová spolupráca na škole 
• dobrá spolupráca s osobnosťami umeleckého 
života 

zakúpenie moderných vyučovacích pomôcok 
a obnovu a pravidelne ladenie hud. nástrojov 

PRÍLEŽITOSTI 
• spolupráca s MÚ Rača a Vajnory 
• podpora individuálnej prezentácie učiteľov 
• získavanie finančných prostriedkov z grantov  
•  otvorenie štúdia nových nástrojov na ZUŠ 
• nadviazanie kontaktov s novými družobnými 
školami 
• medializácia a zviditeľňovanie školy doma i v 
zahraničí 

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

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom 
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí (meno žiaka, 
názov školy):  V školskom roku 2014/2015 sa žiaci ZUŠ Vrbenského neuchádzali o štúdium na 
vyšších typoch umeleckých škôl. 
 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
zameraná na psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole. 
 
2. Spolupráca školy 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Rodičia žiakov prostredníctvom dobrovoľných príspevkov a 2% z dani do OZ Hudbou k srdcu 
podporujú ich účinkovanie na súťažiach a pri kúpe hud. nástrojov. Rodičia sa zúčastňujú aj 
mimobratislavských podujatí, na ktorých sa podieľajú ako dozor, pomáhajú s prípravou žiakov. 
2.2 Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami) 
 OZ - 4. decembra 2008 vzniklo pri ZUŠ Občianske združenie Hudbou k srdcu, ktorého členmi sú 
rodičia žiakov. Cieľom OZ je predovšetkým podpora umeleckého vzdelávania a kultúrneho rozvoja 
žiakov ZUŠ Vrbenského. 
2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, Magistrátom 
Spolupráca školy so zriaďovateľom – Magistrát hlavného mesta Bratislavy je na veľmi dobrej  
komunikačnej a organizačnej úrovni a škola dostáva maximálnu podporu zo strany zriaďovateľa.  
Miestny úrad Rača, Miestny úrad Vajnory, Kultúrna komisia MÚ Rača – priestorové zabezpečenie 
akcii ZUŠ. Škola poskytuje programy pri rôznych kultúrno-spoločenských 
akciách, stretnutiach, výročiach a oslavách. 
Klub dôchodcov na Kadnárovej ul., Klub dôchodcov a Domov dôchodcov v Rači – pravidelné 
stretávanie žiakov ZUŠ a príprava tematických programov pre seniorov. 
2.4 Iná spolupráca 
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Konzervatórium v Bratislave -  účasť žiakov a pedagógov na metodických dňoch. 
Cirkevné konzervatórium v Bratislave - účasť žiakov a pedagógov na metodických dňoch. 
Spolupráca ZUŠ Vrbenského s ostatnými ZUŠ v Bratislave. 
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Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka na Karloveská 3,  Bratislava za školský rok 2014/2015 

 
 
Úvod:  
ZUŠ Jozefa Kresánka zorganizovala 4. ročník Celoslovenskej súťaže žiakov v hre na cimbale, 
zabezpečila kultúrne programy žiakov pri odovzdávaní Cien primátora 2015, ku Dňu učiteľov 
Bratislavy. Orchester školy reprezentoval Bratislavu a Slovensko na festivaloch a koncertoch v Prahe, 
Uničove (ČR) v Skalici a Senici.  Hudobný odbor pripravil 36 verejných koncertov  i 
s medzinárodnou účasťou  (napr. „Dunajské hudobné mosty“ v spolupráci s Hudobnou školou 
v Novom Sade). Mimoriadnym úspechom bolo účinkovanie dvoch žiakov ako sólistov v rámci 
Abonentných koncertov ŠKO Žilina v Dome umenia  a Slovenskej filharmónie  v Redute.  Tanečníci 
sa predstavili na „Troch večeroch tanca“, výtvarníci pokračovali v sérii tematických výstav pod 
názvom  „Pocta slovenskému baroku“  a LDO pripravil premiéru inscenácie „Tvár“. ZUŠ Jozefa 
Kresánka bola najúspešnejšou školou na Slovensku v počte najvyšších ocenení žiakov získaných na 
medzinárodných a celoslovenských súťažiach.  
 
 
 
I. Základné informácie o škole: 

 
 

a) Identifikačné údaje: 
 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Jozefa Kresánka 
Adresa: Karloveská ul. č. 3,  841 04 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/65420465; 02/65443932  
fax: 02/65420465  
web stránka školy: www.zuskresanka.sk  
e-mail: zus@zuskresanka.sk   

 
b) Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno riaditeľa: Anna Gondášová 
Volebné obdobie: od 1. 7. 2009 – skončilo 30. 6. 2014;      
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

• Marcela Kukumbergová – štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy a pedagogický 
zástupca pre PK gitara, akordeón, cimbal, keyboard, bicie nástroje, LDO; 

• Mgr. Iveta Majláthová – pedagogický zástupca pre PK klavír, sláčikové nástroje, spev; 
• Mgr. Ľubomír Današ – pedagogický zástupca pre PK dychové nástroje, HN, VO a TO; 

 
c) Údaje o rade školy:  
 

Bc. Marta Jurkovi čová – predseda RŠ – delegovaná Uznesením MZ hl. m. SR Bratislavy č. 
679/2012 zo dňa 27. 28. 06. 2012. 
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Ing. Peter Lenč – nahradený Uznesením MZ č. 78/2015 z 26. 3. Ing. Pavlom Bullom 
Mgr. Jakub Bednárik  – delegovaný Uznesením MZ 
doc. Daniel Buranovský ArtD. – delegovaný Uznesením MZ 
Ing. Jana Kopačková - rodič 
Terézia Boledovičová - rodič 
Gita Tilandyová - rodič 
Mgr. Ing. Mário Duba ň - rodič 
Mgr. Matej Čertík  - učiteľ 
Mgr. art. Viliam Gräffinger  - učiteľ 
Iveta Juríčková – THP zamestnanec 

      Funkčné obdobie Rady školy je od 12.10.2012 do 11.10.2016. 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2014/2015: 

• 11. 9. 2014 
Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, Školský vzdelávací program, 
Príprava školského roka,  

• 23. 2. 2015 
Koncepcia rozvoja školy na roky 2016 – 2018 
Správa o hospodárení školy za rok 2014 
        
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy: 
 
Umelecká rada (vedenie školy, vedúci predmetových komisií, predseda odborov) 
Termíny zasadaní, základné témy rokovania: 
 
1. zasadnutie 24. 9. 2014 
- Plán práce UK, termíny zasadnutí UR; 
- Návrhy a podnety k plánu práce školy a činnosti školy; 
- Úpravy Školského vzdelávacieho programu; 
- Plán kontinuálneho vzdelávania; 
- Štruktúra kariérových pozícií – uvádzajúci a uvádzaní učitelia; 
- Plán kontrolnej činnosti – hospitácie; 
 
2. zasadnutie 14. 1. 2015 
- Hodnotenie výsledkov školy a činnosti jednotlivých PK za I. polrok; 
- Kontrola prípravy žiakov na prijímacie skúšky; 
- Kontrola stavu práce na školskom vzdelávacom programe – pokračovanie v reforme; 
- Výsledky kontrolnej činnosti; 
 
3. zasadnutie 10. 6. 2015  
- Hodnotenie činnosti jednotlivých PK; 
- Hodnotenie úrovne žiakov s rozšíreným vyučovaním; 
- Hodnotenie postupových a absolventských skúšok; 
- Inovovaný Štátny vzdelávací program, jeho aplikácia do ŠkVP, dodržiavanie UP; 
- Príprava nového školského roka – personálne zabezpečenie; 
- Rôzne 
 
Pedagogická rada 
Termíny zasadaní, základné témy zasadania: 
 

1. Pedagogická rada 25. 8. 2014 
- Predstavenie nového zástupcu riaditeľa, nových učiteľov a zadelenie uvádzajúcich učiteľov; 
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- Pokyny k začiatku školského roka; 
- Oboznámenie s vnútroškolskými smernicami (organizačný a pracovný poriadok školy pre                
   zamestnancov, vnútorný poriadok školy pre žiakov a i.); 
-Pokyny vedúcim PK  k výkazom žiakov, rozvrhom, triednej dokumentácii, riešenie úväzkov; 
-Hodnotenie učiteľov – uzavretie pohovorov; 
-Štruktúra kariérových pozícií; 
-Plán kontinuálneho vzdelávania; 
 
 
 
2. Pedagogická rada 10. 9. 2014 
- Plán práce školy a plán činnosti školy; 
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy – prerokovanie a doplnenie 
- Kontrola platenia príspevkov žiakov na úhradu nákladov na štúdium 
- Kontrola dochádzky žiakov na HN, individuálne žiadosti o štúdium HN; 
 
3. Pedagogická rada 26. 11. 2014 
- Klasifikácia – konferenčné prípady; 
- Nadčasová práca, - Kontrola prípravy žiakov na prijímacie skúšky; 
- Príprava vianočných podujatí; 
 
4. Pedagogická rada 21. 1. 2015 
- Klasifikácia žiakov v I. polroku; 
- Pokyny k polročnému vysvedčeniu; 
- Úväzky na 2. polrok, zadelenie žiakov PŠ na nástroje; 
- Plán dovoleniek na rok 2015 vypracovaný a záväzný pre učiteľov; 
 
5. Pedagogická rada 29. 4. 2015 
- Klasifikácia žiakov – konferenčné prípady; 
- Poďakovanie za podujatia v rámci projektu „Bratislava pre všetkých“ a za Cenu primátora; 
- Spresnenie verejných podujatí školy v závere školského roka; 
- Podklady k príprave ďalšieho školského roka;  
- Inovovaný Štátny vzdelávací program – upozornenie na zmeny; 
 
7. Pedagogická rada 24. 6.  2015 
- Klasifikácia žiakov – konferenčné prípady; 
- Podklady k správe o činnosti školy; 
- Školský vzdelávací program, učebné osnovy pre 4. ročník II. časti I. stupňa základného štúdia (8. 
ročník); 
- Pokyny k záveru školského roka (vysvedčenia, triedna dokumentácia); 
 
8. Slávnostná pedagogická rada 26. 6.  2015 
- Hodnotenie činnosti všetkých odborov a oddelení vedúcimi predmetových komisií;  
- Poďakovanie za celoročnú obetavú prácu a dosiahnuté výsledky vo VVP. 
 
Riaditeľka školy ďalej spolupracuje so Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy, s predstaviteľmi Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka a s predstaviteľmi 
neinvestičného fondu DETI A UMENIE pri ZUŠ Jozefa Kresánka. 
 
II. Údaje o žiakoch školy: 

Žiaci ZUŠ 
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Údaje o počte žiakov k 15.09.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte žiakov k 
15.09.2014 /žiak je len raz 

započítaný/ 
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 Počet žiakov spolu 
/stlpce 2-6/ 
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Počet 
žiakov 
spolu 

/stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   352  383  180  974  0 1889   872  801 1673 
 

Žiaci ZUŠ 
 

Údaje o počte žiakov k 30.06.2015  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte žiakov k 
30.06.2015 /žiak je len raz 

započítaný/ 

ZUŠ 
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 Počet žiakov spolu 
/stlpce 2-6/ 
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Počet 
žiakov 
spolu 

/stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   323  358  180  951  0 1812   872  801 1673 

 
Vyhodnotenie a komentár 

Rozdiel v počte žiakov na začiatku školského roka a na jeho konci je 77  žiakov. Sú to žiaci, 
ktorí v priebehu školského roka vystúpili, prestúpili na inú ZUŠ, alebo prerušili štúdium z rôznych 
dôvodov. 
           

Absolventi ZUŠ 
           

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2015  
z toho žiakov v 

jednotlivých  
odboroch  

Údaje o počte absolventov k 30.06.2015 
absolvent je len raz započítaný/ 

ZUŠ 
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Počet žiakov 
spolu /stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   0  20  4  23  0 47   24  23 47 
Vyhodnotenie a komentár 
 Uplynulý školský rok bol výnimočný tým, že reforma školstva odštartovaná zákonom 
245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení ďalších úprav spôsobila posun absolventov I. 
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stupňa ZUŠ v HO, TO a LDO zo 7. ročníka o rok neskôr do 8. ročníka. Z toho dôvodu 
v týchto odboroch ZUŠ neboli absolventi I. stupňa iba vo výnimočných prípadoch 
(kontrahovanie, opakovanie ročníka, prípadne skrátené štúdium). Absolventi II. stupňa 
a ŠPD pokračovali podľa pôvodných učebných plánov. 
 

Noví žiaci ZUŠ 
           

Údaje o po čte nových žiakoch k 
15.09.2015  

z toho žiakov v jednotlivých  
odboroch  

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2015 /je len 
raz započítaný/ 
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Počet žiakov 
spolu /stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   60  56  30  152  0 298   152  100 252 
           

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 24. 6. 2015:  
 

Prospelo s vyznamenaním: 1460 žiakov 
Prospelo:   154 žiakov 

Neprospelo:   6 žiaci 
Neklasifikovaní:  1 žiak  

 
Spolu :    1621 žiakov (bez PŠ) 

 
Do klasifikácie žiakov nie sú započítaní žiaci prípravného štúdia 191 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 (1460), 
prospelo 154 žiakov, 6 žiaci neprospeli a 1 žiak bol neklasifikovaný.  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 
2014/2015: 
 
 V uplynulom školskom roku ZUŠ Jozefa Kresánka nový predmet v hudobnom odbore 
„Hudba a počítač“, ktorý vyu čuje vnuk profesora  Jozefa Kresánka Matúš Wiedermann. 
   
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy: 
 
Počet pedagogických zamestnancov (PZ) k 15. 9. 2015: 

     

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2014 
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Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet Prep. počet 
   97  82,6  10  9,7 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifika čný predpoklad na výkon pedagogickej 
činnosti.  

Niektorí PZ si rozširovali svoju kvalifikáciu ďalším štúdiom:  
• Mgr. Jana Jazudeková (ukončená FF UK) študovala vo IV. ročníku VŠMU spev; 
• Adriana Tancošová – pokračovala v štúdiu pedagogiky tanca na VŠMU; 
• Veronika Polomská – pokračovala v štúdiu na VŠMU; 
• Bc. Natália Filová – pokračovala v štúdiu na VŠMU; 
• Adam Dodok – pokračoval v štúdiu na VŠMU; 
• Mgr. art. Zita Slavíčková – externé doktorandské štúdium VŠMU – komorná hra; 
• MgA. Alena Hučková – kvalifikácia do súťaže „Internazionale concorso pianistico Cittá di 

Verona“; 
• Bc. Mária Fuchsbergerová – pokračovanie v štúdiu na VŠMU; 

 
Pedagogickí zamestnanci školy sa odborne vzdelávali na ďalších vzdelávacích 

seminároch, kurzoch a workshopoch ako sú: 
• Letné kurzy EPTA pre klaviristov; 
• Seminár a práca so žiakmi školy s prof. Danielom Buranovským pre klaviristov;  
• Klavírny seminár Mgr. art. Petra Pažického – pre klaviristov; 
• Klavírny seminár s doc. Ivanom Gajanom - pre klaviristov; 
• Seminár populárnej, filmovej a džezovej hudby s Pavlom Bodnárom – pre klaviristov; 
• Seminár prof. Jindřicha Pazderu v rámci Husľovej dielne v Žiline; 
• Medzinárodný workshop v Písku – lektor Jindřich Pazdera a Jan Drha – pre 

huslistov; 
• Workshop Ilja Gringoltz – Moyzesova sieň v Bratislave - pre huslistov; 
• Česká orffovská spoločnosť – akreditované odborné semináre pre učiteľov HN; 
• Semináre a prednášky v rámci Festivalu J. K. Mertza – pre gitaristov; 
• Seminár a prezentácia gitarových škôl Tatiany Stachak z Poľska – pre gitaristov; 
• Seminár Miriam Rodriquez - Brüllovej - pedagógovia gitarového oddelenia; 
• Kurz flamenco  - lektor Stanislav Kohútek – pedagógovia gitarového oddelenia; 
• Tanečný kongres 2014 na VŠMU – pre učiteľov TO; 
• Seminár s Máriou Krutovskou – Metodika klasického tanca na VŠMU – pre učiteľov 

TO; 
• Práca s programom Audacity – lektor Matúš Wiedermann – učitelia TO, HO; 
• Práca s programom Sibelius  – lektor Matúš Wiedermann – učitelia TO, HO; 
• Worshop – nové trendy vyučovania hry na cimbale v Štrbe – Jarmila Mušitzová; 
• Seminár v rámci celoslovenskej prehliadky cimbalistov; 
• Práca s hudobným zošitkom pre žiakov PHV z Tralaškoly – prezentovala autorka 

Zuzana Cucorová; 
• Storytelling – workshop organizovaný VŠMU a NOV . pre učiteľov LDO; 
• Divadlo-výchova-deti – seminár pre učiteľov LDO v rámci festivalu dramatickej 

výchovy KVD na DAMU v Prahe; 
• Seminár Dramaturgia ochotníckych súborov pod vedením Michaely Zakuťanovej na 

festivale EXIT v Levoči pre učiteľov LDO; 
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• Účasť na Divadle Európskych regiónov v Hradci Králové a na festivale Nová dráma – 
kolegovia z LDO; 

 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
           

FORMA VZDELÁVANIA 

Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania 
           

ZUŠ Uvádzanie do 
praxe 

Priebežné 
(aktualizačné) 

Špecializačné- 
inovačné 

Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich 
pedagog. 
zamest. 

  začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 
 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 
           
 Viacerí PZ z tanečného a hudobného odboru využili vzdelanie nášho nového kolegu Matúša 
Wiedermanna a učili sa pracovať s programami Sibelius a Audacity, ktoré využijú vo 
vyučovaní. Pre skvalitnenie svojej umelecko-pedagogickej práce kolegovia využívajú tiež 
pripomienky odborných porôt na významných súťažiach, konzultácie s pedagógmi 
z umeleckých škôl vyššieho typu, ale aj svoju umeleckú činnosť.  
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
 

• Elena Šimlovičová – ocenenie primátorom pri príležitosti Dňa učiteľov; 
• Jana Spálová – Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne 

reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – Talentovaná mládež 2015; 
• Mgr. art. Zuzana Bednárová - Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, 

ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – Talentovaná mládež 2015; 
• Mgr. art. Viliam Gräffimger - Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, 

ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – Talentovaná mládež 2015; 
• Elena Šimlovičová – Diplom za prípravu žiaka na súťaž „Mladí klaviristi“; 
• Jana Spálová – Cena a Diplom za prípravu laureáta súťaže „Prešporský Paganini“; 
• Jana Spálová – Cena pre pedagóga z Husľovej dielne v Žiline; 
• Mgr. Iveta Majláthová – cena za klavírny sprievod na Husľovej dielni v Žiline; 
• Peter Štrpka - Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu na súťaž a Diplom 

najúspešnejšiemu pedagógovi na Nitrianskej lutne 2015. 
• Mgr. Iveta Majláthová  - Cena za klavírny sprievod na celoslovenskej súťaži 

Schneiderova Trnava 
• Jana Spálová – Cena za prípravu víťaza kategórie na celoslovenskej súťaži 

Schneiderova Trnava – 3 x; 
• Gabriela Šimurdová - Cena za prípravu víťaza kategórie na celoslovenskej súťaži 

Schneiderova Trnava; 
• Mgr. art. Ľudovít Satury – Cena za prípravu víťaza kategórie  na celoslovenskej súťaži 

Schneiderova Trnava; 
• Gabriela Šimurdová – Cena pre najlepšieho pedagóga Medzinárodnej súťaže Júliusa 

von Beliczayho v Komárne; 
• Mgr. art. Miriam Kalinková – cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri 

príležitosti Dňa učiteľov; 
• Mgr. art. Jozef Chabroň - cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri 

príležitosti Dňa učiteľov; 
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Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 

• Mgr. Jana Jazudeková – spev- koncertná činnosť (s Metropolitným orchestrom BA); 
• Mgr. art. Veronika Mihalková – spev – Medzinárodný operný festival – Bydgoszcz 

v Poľsku, sólistka Opery v Banskej Bystrici; 
• Mgr. art. Jozef Chabroň – zbormajster Slovenského filharmonického zboru; 
• Marián Slávka – bicie nástroje – koncertná činnosť; 
• Mgr. art. Erik Rothenstein - saxofón  - koncertná činnosť; 
• Peter Štrpka – pozauna - koncertná činnosť; 
• Mgr. art. Jarmila Šteigerová - koncertná činnosť; 
• Mgr. art. Martina Mestická - koncertná činnosť; 
• Mgr. art. Pavol Kušík - koncertná činnosť; 
• akad. mal. Slávka Brezinová – Obrazy – Retrogaléria (január 2015); 
• akad. mal. Blažej Mikus -         Slovensko – výstava zo súčasného slovenského     

          (október, november 2014); 
• akad. sochár Marek Žitňan –   Slovensko – výstava zo súčasného slovenského     

          (október, november 2014); 
• Mgr. art. Miriam Kalinková – členka US Bratislavského bábkového divadla; 
• Mgr. art. Jana Mikitková –      celoročná spolupracovníčka festivalu Kremnické gagy, 

dramaturgia a réžia programu poetických gagovín KOŇA JEHO!, 
publikačná činnosť – reportáž zo štyroch krajských prehliadok amatérskeho divadla 
(časopis Javisko 6/2015); 

• Mgr. art. Barbora Jurinová –   SNG – vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky; 
• Beáta Čečková – členka výboru Cechu DFS Bratislavy a okolia; 
• Jarmila Mušitzová – členka predsedníctva Slovenskej cimbalovej asociácie; 
• Mária Slaninová – zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej únii hudobných škôl 

(EMU) a v Európskej združení hudobných súťaží (EMCY); 
• Anna Gondášová – predsedníčka AZUŠ SR – EMU_Slovakia a členka Mestskej 

školskej rady; 
 
 

Počet nepedagogických zamestnancov (NP) k 15. 9. 2014: 
 

V školskom roku 2013/2014 bol celkový evidenčný počet  nepedagogických zamestnancov vo 
fyzických osobách k  15. 9. 2014 spolu 10, prepočítaný stav 9,7. 
 
IV. Aktivity školy: 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2014/2015: 
 
Názov aktivity školy Počet 

účinkujúcich 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

10. október 
DS LANO uviedlo v divadelnej sále 
na Sekulskej ulici predstavenie 
„Christopher“  pod vedením Mateja 
Čertíka. 

20 Prezentácia práce žiakov literárno-dramatického 
odboru. 
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10. november 
Piate pokračovanie cyklu koncertov 
novej hudby „Portréty 2014"  
v Pálfyho paláci na Zámockej ulici  

13 Cieľ: Tento projekt organizujú ZUŠ na Slovensku 
v spolupráci so spoločnosťou pre súčasnú hudbu - 
ISCM. Na našom koncerte účinkovalo 13 žiakov a 
odzneli dve premiéry - F. Kadera : Hudba k filmu, 
premiérovala Ivana Gregušová, ŠPD flauta a E. 
Irshai : Vzlet, premiérovala Laura Nagyová, ŠPD 
flauta, obe z triedy Mgr. art. Valérie Bánovskej. 
Prínos : Prehĺbenie vzťahu učiteľov a žiakov 
k súčasnej hudobnej tvorbe. 

18. november 
V DK Dúbravka bolo uvedené 
tanečné predstavenie žiakov II. 
stupňa, ŠPD a tanečných súborov 
s názvom „Krása Tanca“.  

65 Cieľ: Prezentácia výsledkov práce učiteľov 
a žiakov. 
 
Prínos: Motivácia žiakov TO, možnosť rodičov 
porovnať výkony svojich detí s inými žiakmi. 

20. – 22. november 
Celoslovenská súťažná prehliadka 
v hre na cimbale – 4. ročník. V-klub 
na Nám. SNP, Koncertná sála školy 
na Sekulskej.  
Vyhlasovateľ MŠVVaŠ SR, 
organizátor naša ZUŠ. 

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

25. november 
V kine Úsvit v Lamači sa konal 
verejný koncert žiakov hudobného 
odboru z elokovaného pracoviska 
v Lamači. 

42  Koncert žiakov hudobného odboru. 

1.12.2014 
Konal sa verejný koncert 
sláčikového oddelenia v Zichyho 
paláci. 

26 Výnimočný koncert žiakov sláčikového oddelenia, 
komorného sláčikového orchestra školy a hlavne 
víťazov súťaže „Prešporský Paganini“. 
Prezentácia mimoriadnych výsledkov práce 
žiakov sláčikového oddelenia hlavne  pre rodičov. 

4.12.2014 
Vo Dvorane VŠMU na Zochovej 
ulici sa uskutočnil verejný koncert 
žiakov „Už ide Mikuláš“,  na ktorom 
účinkovali mladší žiaci školy.  

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

8.12.2014 
V Pálffyho paláci na Zámockej ulici 
sa konal „Adventný koncert“ – 
verejný koncert hudobného odboru  
školy. 

22 Koncert  žiakov hudobného odboru s vianočnou 
tematikou. 
Prínos: Udržiavanie kultúrnych  tradícií. 

9.12.2014 
V Dome kultúry Dúbravka sa 
predstavil s vianočným programom 
DFS Čečinka s názvom „Vinšujeme 
Vám zdravie, šťastie“. 

120 Cieľ : prezentácia práce najväčšieho školského 
súboru na verejnom koncerte 
 
Prínos : Zachovávanie folklórnych tradícií pre 
ďalšie generácie. 

10.12.2014 
V koncertnej sále na Sekulskej ulici 
odznel koncert „Šup skladbičky do 
čižmičky“ , na ktorom sa predstavili 
žiaci oddelenia keyboardu, 
akordeónu a bicích nástrojov. 

21 Cieľ : Prvé verejné vystúpenia najmladších žiakov 
školy. 
Prínos : získavanie skúseností, motivovanie 
žiakov. 
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14.12.2014 
Veľký orchester školy a spevácke 
zbory Margarétka a the Melodies 
pripravili spolu so sólistami 
nádherný Adventný koncert 
v koncertnej sále bývalého 
jezuitského kostola v Skalici, kde  
je výnimočná akustika. 

85 Cieľ: Predstaviť  Veľký orchester a spevácky zbor 
školy mimo bratislavského publika. Uviesť úpravy 
skladieb s vianočnou tematikou špeciálne „ušité“ 
na mieru súborov školy. 
 
Prínos : vytvorenie spolupatričnosti  žiakov  
v súboroch, získavanie zručností. Koncert mal 
vynikajúce ohlasy, skalické publikum odmenilo 
účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom. 

16.12.2014 
Vo veľkej sále Spoločenského domu 
v Záhorskej Bystrici sa konal 
Vianočný koncert našej školy 
„Vianoce sú za dverami“. 

30 Verejný koncert žiakov školy s vianočnou 
tematikou.  

29.1.2015 
Uskutočnil sa verejný koncert žiakov 
klavírneho oddelenia školy – 
„Klavírny maratón“  
v Spoločenskom dome v Záhorskej 
Bystrici. 

31 Cieľ : Verejné vystúpenie veľkého počtu žiakov 
klavírneho oddelenia. 
 
Prínos : Vzájomná konfrontácia žiakov,  
spoznávanie klavírneho repertoáru. 

20.2.2015 
DFS Čečinka a Čečina účinkovali na 
fašiangovom posední pri ľudovej 
hudbe v Karloveskom centre kultúry. 

75 Tradičný koncert cez fašiangové obdobie. 
Prínos : Udržiavanie slovenských folklórnych 
tradícií. 

25.2.2015 
V Karloveskom centre kultúry sa 
uskutočnil verejný koncert 
populárnej hudby „Jazz, pop, rock 
& more“.  

60 Cieľ : Propagovať kvalitnú populárnu hudbu 
mladej generácii. 
Prínos : Orientácia mladých ľudí v rôznych 
žánroch populárnej hudby. 

26.2.2015 
V kine Lamač sa konal verejný 
koncert hudobného odboru školy 
žiakov z Lamača. 

31 Koncert  žiakov školy z elokovaného pracoviska 
v Lamači. 

27.2.2015 
V budove na Karloveskej 3 sa konal 
klavírny seminár s profesorom 
Buranovským.z VŠMU. 

38 Seminár učiteľov a žiakov školy s významným 
slovenským klaviristom a pedagógom.  

11.3.2015 
V divadelnej sále na Sekulskej ulici 
bola premiéra divadla poézie 
„RONA“  v réžii pedagógov Barbory 
Jurinovej a Veroniky Kořínkovej. 

27 Cieľ : Rozvíjanie tvorivosti a kreativity žiakov 
LDO 

17.3.2015 
V Zichyho paláci sa uskutočnil 
koncert dychového oddelenia 
„Flauti čka hraj, privolaj mi jar“.  

29 Tradičný verejný koncert dychového oddelenia. 

27.3.2015 
V Spoločenskom dome v Záhorskej 
Bystrici sa konal verejný koncert 
Učitelia žiakom, žiaci učiteľom. 

30 Spoločný koncert učiteľov a žiakov ZUŠ pri 
príležitosti Dňa učiteľov. 
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30.3.2015 
V koncertnej sále školy na Sekulskej 
ulici sa konal koncert žiakov 1.roč. 
PK gitara, cimbal. 

23 Verejný koncert žiakov hudobného odboru. 

15.4.2015 
V Dome kultúry Dúbravka sa 
predstavili žiaci tanečného odboru 
v predstavení „Od krô čikov 
k tancom I“.  

119 Verejný koncert tanečného odboru školy. 

17.4.2015 
Na našej škole sa uskutočnil seminár 
flamengovej hry na gitare. 

39 Seminár učiteľov a žiakov našej školy v hre na 
gitaru. 

27.4.2015 
Uskutočnil sa  koncert klavírneho 
oddelenia „Zahráme si rozprávku“  
v Pálffyho paláci. 

22 Koncert mladších žiakov školy, ktorí sa 
prezentovali skladbami inšpirovanými 
rozprávkou. 

28.4.2015 
V utorok 28.apríla 2015 o 17.00 sa 
uskutočnil v Zichyho paláci verejný 
koncert PK gitara, cimbal.  

23 Verejný koncert žiakov hudobného odboru  hry na 
gitare a cimbale. 

4.5.2015 
Absolventský koncert žiakov 
cimbalovej triedy pani Jarmily 
Mušitzovej v koncertnej sále školy 
na Sekulskej ulici. Absolventi – 
Lucia Šlamiarová a Matej Cvečko. 

8 Absolventský koncert žiakov hudobného odboru. 

11.5.2015 
V koncertnej sále v Zichyho paláci 
na Ventúrskej ulici sa konal koncert 
„Našim mamičkám“  z príležitosti 
Dňa matiek, na ktorom účinkovali 
najmladší žiaci hudobného odboru. 

38 Koncert najmenších žiakov školy venovaný 
mamičkám a starým  mamám. 

15.5.2015 
V koncertnej sále na Sekulskej sa 
konala vernisáž výstavy „Pocta 
slovenskému baroku“. 

48  Pokračovanie série tematických výstav prác 
žiakov výtvarného odboru z I. a II. stupňa 
inšpirovaných  umením  našich predchodcov od 
Keltských čias cez všetky štýlové obdobia. Tento 
krát tematikou výstavy bol Slovenský barok. 

15.5.2015 
Večer prednesov sa  konal v piatok 
15.5.v Divadelnej sále na Sekulskej 
ulici. 

18 Vystúpenie žiakov LDO. 

17.5.2015 
Koncert ku Dňu matiek v SD 
Záhorská Bystrica. Koncert sa konal 
v preplnenej sále v úžasnej atmosfére 
prítomných divákov a účinkujúcich.  

42 Koncert mladších žiakov venovaný mamám 
a starým mamám z elokovaného pracoviska 
v Záhorskej Bystrici. 

21.5.2015 
V DK Dúbravka sa konal druhý 
večer tanca  s názvom „Od krô čikov 
k tancom II“.  

112 Verejné predstavenie žiakov tanečného odboru 
školy. 
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18.-22.5.2015 
Tri výchovné koncerty boli 
predvedené v troch materských 
školách v Karlovej Vsi. 

32 Cieľ : propagácia školy pred prijímacími 
skúškami do ZUŠ. 
Prínos : Oboznámenie najmladších detí 
s hudobným umením. 

28.5.2015 
Konal sa v Kine Lamač verejný 
koncert školy žiakov elokovaného 
pracoviska v Lamači. 

29 Koncert hudobného odboru elokovaného 
pracoviska v Lamači. 

28.5.2015 
Konal sa v SD Záhorská Bystrica 
verejný koncert žiakov elokovaného 
pracoviska v Záhorskej Bystrici. 

27 Koncert hudobného odboru elokovaného 
pracoviska v Záhorskej Bystrici. 

29.5.2015 
V divadelnej sále školy na Sekulskej 
ulici sa konal večer prednesov LDO. 

16 Vystúpenie žiakov LDO. 

3.6.2015 
V dome kultúry Dúbravka sa konal 
v poradí užtretí koncert tanečného 
odb. „Od krô čikov k tancom III“.  

98 Verejné predstavenie žiakov tanečného odboru 
školy. 

3.6.2015 
Verejný komorný koncert 
flautistov z triedy Valérie Bánovskej 
v Mirbachovom paláci 

18 Mgr. art. Valéria Bánovská  pripravila v poradí 
siedmy koncert svojich  žiakov – flautistovm, na 
ktorom odzneli opäť premiéry nových skladieb 
slovenských skladateľov, čo je na pomery ZUŠ 
niečo unikátne a obdivuhodné. 

5.6.2015 
Husľový recitál Terézie Hledíkovej 
odznel z triedy Jany Spálovej 
v Pálfyho paláci. 

6 Mimoriadny výkon najlepšej žiačky školy 
z husľovej triedy Jany Spálovej a jej hostí na 
pomery ZUŠ nevídaný, umelecky hodnotný 
a presvedčivý. 

6.6.2015 
Spoločný verejný  koncert žiakov 
„Dunajské hudobné mosty“ na 
Bratislavskom hrade, kde  sa spolu 
s našimi žiakmi predstavili aj hostia 
z Nového Sadu zo Srbska. 

62 Cieľ : Porovnanie úrovne žiakov našej školy 
a žiakov zo Srbska, nadviazanie družby so školou 
zo zahraničia. 
Význam : Konfrontácia práce učiteľov a výkony 
detí zo Slovenska a zo Srbska, motivácia detí. 

5. – 7.6.2015 
Absolventské predstavenie literárno 
– dramatického odboru „Tvár“ 
v divadelnej sále na Sekulskej. 
  

60 LDO pripravil absolventské predstavenie žiakov 
II.  stupňa s názvom „Tvár“ -  autorské 
predstavenie o živote, jednotlivcovi a spoločnosti.  
Predstavenie bolo autorským projektom všetkých 
študentov pod pedagogickým vedením Miriam 
Kalinkovej.  Uskutočnili sa 4 predstavenia. 

8.6.2015 
V koncertnej sále školy na Sekulskej 
ulici sa konal absolventský koncert 
žiakov II. stupňa a ŠPD spojený 
s vernisážou prác absolventov 
výtvarného odboru školy. 

28 Absolventský koncert žiakov hudobného odboru 
spojený s vernisážou absolventských prác žiakov 
výtvarného odboru. 

10.6.2015 
V koncertnej sále školy na Sekulskej 
ulici sa konal koncert žiakov 
sláčikového oddelenia. Predstavili sa 
nám huslisti, violončelisti, 
kontrabasisti i komorné zoskupenia. 

26 Koncert žiakov hudobného odboru sláčikového 
oddelenia. 
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12.6.2015 
 Verejný koncert víťazov 
a laureátov súťaží žiakov 
hudobného odboru vo Dvorane 
VŠMU. 

100 Verejný koncert najtalentovanejších žiakov 
hudobného odboru školy, ktorí počas školského 
roka úspešne reprezentovali školu na 
medzinárodných a celoslovenských súťažiach. 

12.6.2015  
 „Večer najlepších prednesov 
LDO“  sa uskutočnil v krásnom 
prostredí - Pod knižnicou, nádvorie 
MKB, Klariská 16. 

36 Verejné predstavenie žiakov LDO. 

14.6.2015 
Absolventský koncert  flautistu 
Mateja Chudadu z triedy Lýdie 
Stanovej na Hrade. 

8 Absolventské vystúpenie študenta hudobného 
odboru. 

15.6.2015 
Koncert populárnej hudby „POPri 
Dunaji“  vo V – klube na Námestí 
SNP. Tradičné podujatie školy 
zorganizovala p. Buranovská 
v spolupráci s NOC.  

76 Cieľ : Propagovať kvalitnú populárnu hudbu 
mladej generácii. 
Prínos : Orientácia mladých ľudí v rôznych 
žánroch populárnej hudby. 
 
Predstavili sa sólisti a viaceré hudobné 
zoskupenia. 

16.6.2015 
V Spoločenskom dome v Záhorskej 
Bystrici sa konal záverečný verejný 
koncert žiakov z elokovaného 
pracoviska Záhorská Bystrica „Hurá 
na prázdniny“.   

41 Záverečný verejný koncert žiakov z elokovaného 
pracoviska v Záhorskej Bystrici. 

18.6.2015 
V Pálffyho paláci na Zámockej ulici 
sa konal Záverečný verejný 
koncert hudobného odboru našej 
školy. 

21 Záverečný verejný koncert žiakov hudobného 
odboru školy. 

 
 Okrem uvedených aktivít ZUŠ Jozefa Kresánka zorganizovala 22 interných koncertov 
školy, triedne koncerty v každej triede dva krát v roku, samostatné koncerty jednotlivých oddelení, 
záverečné skúšky v primárnom vzdelávaní, absolventské skúšky, prijímacie skúšky žiakov PŠ, 
komisionálne skúšky na udelenie rozšíreného vyučovania, otvorené hodiny a pod.. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

30. august 
Slávnostný program pri príležitosti 
osláv 700. výročia prvej písomnej 
zmienky o Záhorskej Bystrici - 
Spoločenský dom. 

 29 S opernou hviezdou Miroslavom Dvorským sa  
obecenstvu  predstavil  novovzniknutý  Spevácky 
zbor Kresánik  pod vedením Bc. Renáty 
Štubniakovej a žiaci tanečného odboru 
z triedy  Mgr. art. Jany Scheinerovej Art,D  
spoluúčinkovali s tanečnou  skupinou  Jaroslava 
Moravčíka. Organizačne vystúpenie zabezpečila 
Mgr. Ivona Trgová. 
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 19. september  
Vystúpenie na vernisáži výstavy 
slovenských výtvarníkov v Altes 
Kloster, Fabriksplatz v Hainburgu .  

1 HuslistkaTerézia Hledíková z triedy Janky 
Spálovej a korepetítorka Iveta Majláthová 
reprezentovali školu na požiadanie agentúry 
LECA v rakúskom Hainburgu. 
Žiačka  tiež propagovala našu ZUŠ v Teleráne na 
JOJ-ke v živom vysielaní v stredu 17. 9. 2014. 
 

20. september  
DFS Čečinka reprezentoval školu 
na XX. Medzinárodnom detskom 
folklórnom festivale v Nových 
Zámkoch.  

36 Poctou pre súbor bolo, že spomedzi viacerých 
domácich aj zahraničných súborov práve náš súbor 
svojim vystúpením ukončoval celý festival. 
Súčasťou festivalu bola aj oslava 20.výročia 
založenia DFS Zlatý Levík z Nových Zámkov. 

26. september  
Patrik Petráš z triedy Jany Spálovej 
reprezentoval školu v predkole 
husľovej súťaže International 
Competition for strings.  

1 Súťaž sa bude konať v Londýne 28. júna až 1.júla 
a je určená chlapcom vo veku 12 až 17 rokov. 

27. september 
Čečinka pod vedením Mgr. art. Jany 
Scheinerovej sa podieľala na 
spestrení kultúrneho programu  
stretnutia Fóra života.  

36 Spolu s Čečinkou účinkoval aj dychový orchester 
For Bratislava zo ZUŠ Istrijská. 

28. september 
Čečinka účinkovala v popoludňajšom 
programe na tradičných 
Karloveských hodoch, ktoré sa konali 
v Líščom údolí. 

38 DFS Čečinka sa už tradične zapojil do programu  
a prispel k upevňovaniu národných tradícií. 

10. október 
DFS Čečinka vystupoval v DK 
Zrkadlový háj na folklórnom večeri 
„Živá kytica“. 

41 Program bol venovaný spomienke na manželov 
Kubalovcov, pri príležitosti 65. výročia FS 
Trenčan, životného jubilea pani Hedy 
Šimonekovej, Naďke Čermákovej a za 50-ročnú 
pedagogickú prácu pri výchove mladých 
muzikantov Beáte Čečkovej.  

11. október 
Festival dramatickej výchovy  
DAMU v Prahe  

16 Divadelný súbor Lano pod vedením p. Barbory 
Jurinovej s veľkým úspechom reprezentoval školu 
a Slovensko. 

15. október 
Mesiac úcty k starším 
Karloveské  centrum kultúry  -
stretnutie s dôchodcami. 

1 V rámci programu vystúpila študentka II. stupňa 
LDO z triedy Mirky Kalinkovej  

8. november 
Koncert talentov krajín V 4 
v sinagóge v Györi, ktorý sa konal 
už 8 krát v rámci festivalu poľskej 
hudby v Györi.  

2 ZUŠ Jozefa Kresánka s veľkým úspechom 
reprezentovali vynikajúco našu školu Ryan 
Bradshaw z triedy p. Eleny Šimlovičovej a Tereza 
Hledíková z triedy p. Janky Spálovej – korepetícia 
Alena Hučková. Obaja naši účastníci dostali 
špeciálnu cenu  poľského veľvyslanca v Budapešti  
Andrzeja R. Kalinowského 
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8. november 
Hubertove oslavy v Záhorskej 
Bystrici vo Veľkej sále 
Spoločenského domu. 
 

74 Žiaci z elokovaného pracoviska v Záhorskej 
Bystrici pripravili kultúrny program  na Hubertove 
oslavy. Za prípravu a realizáciu koncertu patrí 
vďaka p. Mirke Trgovej, Jane Scheinerovej, 
Jánovi Kružliakovi, Renáte Štubniakovej, 
Jaroslave Lomen,  Anne Bartókovej, Slávke 
Brezinovej a jej kolegom z VO. V programe 
účinkoval aj orchester školy pod vedením Janky 
Spálovej Programom sprevádzali žiaci LDO 
Gabika Čepičanová a Matej Feldbauer. 
 

25. november 
ZUŠ Štefana Németha – 
Šamorínskeho v Šamoríne oslavovala 
55. výročie  založenia školy.  

2 Na slávnostnom koncerte k výročiu školy 
účinkovali naše žiačky Tereza Hledíková 
a Magdaléna Štefanicová z triedy Janky Spálovej. 

1.12.2014 
„Osobnosti Slovenky“ 
odovzdávanie ocenení v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca  

1 Účinkoval klavirista Matej Petrovič z triedy pani 
Marty Saturyovej. 

4.12.2014 
„Kúsok šťastia“ – program pre deti 
z onkologických oddelení. 

14 V programe účinkovali žiaci z triedy Viery 
Kordošovej a Zity Janákovej.  

6.12.2014 
„Malý salón bratislavských 
mestských ZUŠ“ –výstava prác 
žiakov v Kustiho sieni Primaciálneho 
paláca 

6 Pedagógovia z výtvarného odboru pripravili 
a nainštalovali práce na spoločnú výstavu žiakov 
ZUŠ . Výstava trvala do 18.12.2014. 

12.12.2014 
V Moyzesovej sieni odznel vianočný 
koncert Čečinky „Vianoce 
v srdciach hrajú“  v spolupráci so 
súborom Zemia Leborska z Poľska.  

28 Predstavila sa spevácka skupina a ľudová hudba 
Čečinky s koledami pod vedením Viery 
Kordošovej a Jána Kružliaka. 
Hosťom koncertu bol aj veľvyslanec Poľskej 
republiky na Slovensku s manželkou. 

13.12.2014 
Vianočné trhy v Eurovei 

12 Spevácka skupina DFS Čečinka pod vedením 
Viery Kordošovej 

13.12.2014 
Benefičný koncert na podporu 
bezdomovcov  RESOTY 
v Zrkadlovej sále Primaciálneho 
paláca. 

15 Účinkovalo husľové duo Tereza Hledíková 
a Magdaléna Štefanicová z triedy Janky Spálovej 
a spevácky zbor The Melodies – zbormajsterka 
Emília Poláková a dirigent Jozef Chabroň  

13.12.2014 
Vianočné tvorivé dielne v Justiho 
sieni Primaciálneho paláca.  

2 Pripravili Helena Hrčková a Slávka Brezinová.  

16.12.2014 
Vianoční koledníci v Národnej 
rade SR 

23 DFS Čečinka sa predstavil s koledami v Národnej 
rade SR. 

17.12.2014 
Spoločný Vianočný koncert 
speváckeho zboru Cantilena 
a našej ZUŠ v Dome kultúry v 
Senici  

64 V programe účinkoval veľký orchester školy 
a spevácke zbory Margarétka a The Melodies pod 
vedením Janky Spálovej, Jozefa Chabroňa 
a Emílie Polákovej. Ako sólisti sa predstavili 
Petronela Drobná, Jana Kohútová, Laura 
Wengová, Laura Nagyová a Mária 
Melicherčíková.  
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23.1.2015 
Štvorlístok pre talenty v divadle 
Nová scéna organizovala agentúra 
LECA . Účinkovali talentovaní žiaci, 
ktorých štúdium podporuje agentúra.  

32  Našu školu zastupovali žiaci DFS Čečinka pod 
pedagogickým vedením Etelky Nôtovej a Jany 
Scheinerovej a sláčikové kvarteto z triedy Jany 
Spálovej. 

6.2.2015 
Recitačná súťaž „Bratislavská 
Metropola“  v kine Lamač  

1 vystupovala žiačka HO Larisa Kopčáková z triedy 
Marty Saturyovej. 

11.2.2015 
MPC na Ševčenkovej ul. pripravilo  
výstavu Zimný salón učiteľov ZUŠ 
Bratislavského kraja  

1 Na vernisáži  s veľkým úspechom vystupovala 
žiačka HO Magdaléna Štefanicová z triedy Janky 
Spálovej, klavírny sprievod Alena Hučková. 

14.2.2015  
Farský ples v Lamači  

10 účinkovali žiaci tanečného oddelenia z Lamača 
z triedy Dagmar Surovičovej, korepetícia Anton 
Cupec. 

20.2.2015 
Slovenská filharmónia Reduta – 
cyklus Rodinné koncerty, 
Dve verejné generálky pre školy 

1 V úlohe malého Wolfganga Amadea Mozerta sa 
v dobovom kostýme predstavil žiak klavírneho 
oddelenia Ryan Bradshaw z triedy Eleny 
Šimlovičovej. 
 

21.2.2015  
Slovenská filharmónia Reduta – 
cyklus Rodinné koncerty, 
téma Hudba v Bratislave 
Slovenský komorný orchester pod 
vedením Ewalda Danela 

1 V úlohe malého Wolfganga Amadea Mozerta sa 
v dobovom kostýme predstavil žiak klavírneho 
oddelenia Ryan Bradshaw z triedy Eleny 
Šimlovičovej. 
Osem ročný Ryan zahral so Slovenským 
komorným orchestrom III. časť. Mozartovho 
klavírneho koncertu A-dur. 

18.3.2015 
Koncert keyboardistov spojený so 
seminárom  
ZUŠ Hálkova 56 

3 podujatia sa zúčastnili so svojimi žiakmi  
kolegovia Vlasta Konečná a Marián Slávka. 

19.3.2015 
Dom umenia Fatra v Žiline 
Abonentný koncert laureátov 21. 
Husľovej dielne v Žiline 

1 Našu školu vynikajúco reprezentovala laureátka 
predchádzajúceho ročníka huslistka Magdaléna 
Štefanicová z triedy Janky Spálovej, klavírny 
sprievod Alena Hučková. 

20.3.2015 
V OC Galéria Lamač prebehla 
autogramiáda Braňa Jóbusa,  

12 V programe vystúpili  žiaci TO z triedy Dagmar 
Surovičovej. 

29.3.2015 
Nedeľný beh Bratislava Marathon 
v Ružinove účinkovali skupiny 
populárnej hudby žiakov našej školy. 

16 V programe sa predstavili kapely Chameleon Band 
a New Band a žiačky speváckeho oddelenia. 

31.3.2015 
Deň učiteľov v Primaciálnom 
paláci. V Zrkadlovej sieni primátor 
Bratislavy pán Ivo Nesrovnal ocenil 
významných pedagógov Bratislavy. 

18 Program pri tejto slávnostnej príležitosti pripravili 
pedagógovia z hudobného odboru so svojimi 
žiakmi kultúrny program, ktorý sa prítomným 
veľmi páčil. Primátorom Bratislavy bola ocenená 
aj naša kolegyňa Elena Šimlovičová. 
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11.4.2015  
V Koncertním sálu Bohuslava  
Martin ů AMU v Prahe účinkoval 
na pozvanie ZUŠ Klapkova Praha 
Komorný sláčikový orchester školy 

39 Komorný sláčikový orchester školy dirigovala 
Jana Spálová. Ako sólisti sa predstavili 
huslistkaTerézia Hledíková z triedy Jany Spálovej, 
flautistka Laura Nagyová z triedy Valérie 
Bánovskej a klarinetistka Mária Melicherčíková 
z triedy Petra Štrpku. 

12.4.2015 
Národný beh Devín  - Bratislava 

21 Kapela a spevácka skupina DFS Čečinky prispela 
k podujatiu svojim vystúpením. 

17.4.2015  
Spoločný medzinárodný koncert 
ZUŠ v Jezuitskom kostole v Skalici  

2 Našu školu vynikajúco reprezentovalo duo flauta 
gitara Laura Nagyová – Lukáš Šatura z tried 
Valérie Bánovskej a Marcely Kukumbergovej. 

24. 4. 2015 
Cena primátora Bratislavy – 
Slávnostné udeľovanie sošiek 
rytiera Rolanda. 

10 Kultúrny program na túto krásnu slávnosť  
v Zrkadlovej sieni pripravil komorný spevácky 
zbor  „The Melodies“ pod vedením Mgr. art. 
Jozefa Chabroňa. 

25. 4. 2015 
Bratislava pre všetkých – otvorená 
radnica 

91 Stánok na Hlavnom námestí – kolegovia a žiaci 
VO,  v Zrkadlovej sieni pripravili koncert žiaci 
hudobného odboru, na pódiu na Hlavnom námestí 
účinkoval Chameleon Band a New Band.  
Výtvarníci boli úspešní aj na podujatí Bratislava 
objektívom detí a mládeže. 

25.4.2015 
XIX. ročník medzinárodnej súťaže 
Rozprávkové vretienko na ZŠ 
Alexandra Dubčeka  

45 Program na otvorení podujatia  pripravila Vlasta 
Rončkevičová. Záver zabezpečil DFS Čečinka pod 
vedením  Jany Scheinerovej, Etely Nôtovej, Jána 
Kružliaka, Beáty Čečkovej, Miloša Valoucha a 
Viery Kordošovej. 

30.4.2015 
Stavanie mája pri DK Dúbravka 

46 Predstavili sa žiaci tanečného odboru s 
folklórnymi choreografiami Etely Nôtovej a Jany 
Scheinerovej. 

6.5.2015 
II. prehliadka jazzovej, populárnej 
a filmovej hudby v hre na klavíri 
v koncertnej sále ZUŠ Hálkova  

3 Školu reprezentovali žiaci Taehyeon Park, Mária 
Viteková z triedy Zity Slavíčkovej a Andrej Benč 
z triedy Pavla Machálka. 

12.5.2015 
Deň matiek v Karloveskom centre 
kultúry na Molecovej ul., ktorý 
organizovala MČ Karlova Ves 

54 Účinkovali žiaci hudobného, tanečného 
a literárno-dramatického odboru školy  

13.5.2015 
Vo Dvorane VŠMU sa uskutočnila 
prehliadka detských a mládežníckych 
zborov „Bratislava spievaj“  

30 Našu školu vynikajúco reprezentoval DSZ 
Margarétka a Kresánik. 

16.5.2015 
Prvý ročník Dňa otvorených dverí 
na Americkom veľvyslanectve v 
Bratislave 

14 Na požiadanie Amerického veľvyslanectva 
účinkovali školské kapely Chameleon Band a New 
Band pod vedením kolegov Erika Rothensteina 
a Petra Štrpku s pomocou kolegov Juraja Šušanika 
aPavla Kušíka.   

 23.5.2015 
Uničovská hudobná jar, na 
pozvanie ZUŠ Uničov mal možnosť 
Komorný sláčikový orchester školy 
účinkovať na jednom z koncertov 
v krásnej koncertnej sále v Uničove. 

38 Komorný sláčikový orchester školy pod vedením 
Jany Spálovej vynikajúco reprezentoval školu 
a Slovensko na tomto podujatí. 
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30.5.2015 
„Klavírne talenty“ vo Dvorane 
VŠMU 

2 Na podnet prof. Buranovského z VŠMU sa 
uskutočnil koncert  najtalentovanejších klaviristov 
zo ZUŠ Bratislavy. Našu školu vynikajúco 
reprezentovali   Matej Petrovič a Ryan Bradshaw  
z triedy Marty Saturyovej a Eleny Šimlovičovej. 

30.5.2015 
Majáles v Líščom údolí v 
KarlovejVsi 

24 Program zabezpečili kolegovia z oddelenia spev a 
keyboard pani Farkašová, Konečná, Poláková, 
Drobná a Šteigerová so svojimi žiakmi.  Už 
tradične na majálese  účinkoval aj DFS Čečina. 

Čaro ornamentu v DK Dúbravka, 
slávnostný program pri príležitosti  
vyhodnotenia súťaže, ktorú 
organizovala Matica slovenská. 

30 Účinkovala stredná tanečná skupina Čečinky a 
spevácka skupina pod vedením Vierky Kordošovej 
a Janky Scheinerovej.   
 

7.6.2015 
„Tancujte s nami“  spoločný 
program ZUŠ E. Suchoňa 
v Pezinku a našej ZUŠ 
Veľká sále DK v Pezinku. 

32 Na pozvanie ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku 
účinkoval DFS Čečina na spoločnom koncerte. 
Pripravili Viera Kordošová, Etela Nôtová, Martin 
Melník - organizácia Beáta Čečková a Martin 
Melník.  
 

10.6.2015 
Tradičný spoločný koncert 
Tanečného konzervatória Evy 
Jaczovej a tanečných odborov 
základných umeleckých škôl. 
DK Dúbravka   

28 Z našej školy sa predstavili žiaci z triedy Jany 
Scheinerovej s choreografiou „Blchy“ a žiaci 
z triedy Petry Jarosiewicz s choreografiou „Malá 
nočná...“ 

14.6.2015 
Projekt Hradby  

8 Program v horúcom nedeľnom popoludní 
zabezpečila speváčka Táňa Hudecová a kapela 
Chameleon Band,  na Hradbách . 

14.6.2015 
Cimbalový koncert žiakov ZUŠ 
z Modry, Pezinku a Bratislavy vo 
Vištuku. 

1 
 

Účinkoval  Jozef Veselka z cimbalovej triedy 
Jarmily Mušitzovej. 

 17.6.2015 
V Malej sále Reduty v Bratislave  sa 
konal Koncert víťazov Rajeckej 
hudobnej jari .  

2 S premiérami nových skladieb slovenských 
skladateľov sa predstavili víťazi medzinárodnej 
súťaži Rajecká hudobná jar. Za našu školu to boli 
žiačky Elena Lukešová a Laura Nagyová z triedy 
pani Bánovskej, korepetícia Alena Hučková. Na 
koncerte odznela aj nová skladba nášho kolegu 
Viliama Gräffingera 

19.6.2015 
Výročie založenia ZŠ na Karloveskej 
61. 

45 Vystupovala malá, stredná tanečná skupina 
Čečinky a speváčky. Pripravili: p. Kordošová, 
Scheinerová. 

22.6.2015 
Koncert v kaštieli v Hokovciach 
v Českej republike 

5 Vystupovali cimbalisti a violončelisti pod vedením 
Jarmily Mušitzovej, Miriam Trgovej a Anny 
Bartókovej. 

26.6.2015 
Kultúrne leto a Hradné slávnosti 
2015. 

26 V rámci tohto projektu účinkoval DFS Čečinka v 
Mestskej knižnici v Letnej čitárni U červeného 
raka. 

1.až 6.7. 2015 
Medzinárodný folklórny festival 
detí a mládeže v Crikevnici v 
Chorvátsku 

35 Slovensko a školu vynikajúco reprezentoval DFS 
Čečinka  na festivale pri Jadranskom mori. 
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2.7.2015 
Slovakia folk festival 
prestížny medzinárodný festival 
speváckych zborov 
Hlavné námestie v Bratislave 

25 Účinkovala stredná skupina Čečinky. 

7.7.2015 
Teach for Slovakia 
historická budova Národnej Rady SR  
na Župnom  námestí v Bratislave. 

34 DFS Čečinka účinkoval na otváracom ceremoniáli,  
ktorý organizuje občianske združenie na počesť 
druhého ročníka  programu.  

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

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

26. až 29. august 2014  
92. ročník Scénickej žatvy 2014  
v Martine - súťaže slovenských 
divadelných súborov.  

18 Na základe výberu sa predstavil aj divadelný súbor  
školy LANO pod vedením Mgr. art. Mateja 
Čertíka s inscenáciou „Christopher“. Súboru bol 
udelený diplom za účasť. 

17. október 
MY DANCE v Myjave.  
Celoslovenská tanečná súťaž 

46 V konkurencii 37 choreografií získali 
1.miesto:  Folklórny súbor Čečina s choreografiou 
„Ej, gajdošu, gajdošu“ – pedagóg Martin Melník 
3.miesto: 2. ročník TO s choreografiou „Štyri 
kroky“ – pedagóg Jana Scheinerová 
Cenu poroty za námet a choreografiu získal DFS 
Čečinka , choreografia „Na muračkách“ – pedagóg 
Jana Scheinerová, Helena Plevčíková.  

 22. október 
Mestská časť Bratislava – Lamač  
organizovala výstavu jesenných ikebán 
a tekvičiek. 

22 Výtvarný odbor ZUŠ z elokovaného pracoviska 
v Lamači získal diplom za účasť na výstave 
tekvičiek a jesenných ikebán. 

12. – 13. november 
ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave 
organizovala celoslovenskú súťaž v hre 
na klavíri „Mladí klaviristi 2014“.   
Vyhlasovateľ MŠVVaŠ SR 

1 Náš žiak Ryan Martin Bradshaw z triedy p. Eleny 
Šimlovičovej získal 1. miesto v 1. kategórii, cenu 
riaditeľa ZUŠ E. Suchoňa a cenu za najlepšie 
predvedenie skladby Fryderyka Chopina. Pani 
Šimlovičová dostala ďakovný list za prípravu 
a prezentáciu tohto žiaka. 

14. – 15. november 
„Musica Camerata Ján Albrecht 
2014“  celoslovenská súťaž v komornej 
hre žiakov ZUŠ. 
Vyhlasovateľ MŠVVaŠ SR. 
Organizátor ZUŠ Jána Albrechta na 
Topoľčianskej ul. 

10 Zlaté pásmo v 2. kategórii -  husľové duo Terézia 
Hledíková a Magdaléna Štefanicová z triedy Jany 
Spálovej 
Strieborné pásmo v 2. kategórii - sláčikové 
kvarteto v zložení Patrik Petráš, Monika Nemcová, 
Hana Petrášová a Marcel Petráš, pedagóg Jana 
Spálová 
Strieborné pásmo v 2. kategórii -  klavírne trio 
v zložení Mária Macková, Adam Tóth a Katarína 
Jakubcová , pedagógovia Zita Janáková, Mária 
Šuleková a Beáta Harvanová.  
Zlaté pásmo v 3. kategórii – klavírne trio 
v zložení Terézia Hledíková, Magdaléna 
Štefanicová a Beáta Kopačková, pedagógovia Jana 
Spálová a Ivona Trgová. 
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19. november 
6. ročník celoslovenskej gitarovej 
súťaže „Prievidza 2014“  
Organizátor ZUŠ L. Stančeka. 

2 zlaté pásmo 2A kategórie Michal Pajtáš – 
pedagóg Zuzana Bednárová 
zlaté pásmo 1B kategórie Ivan Hrabčák – pedagóg 
Belinda Sandyová 

20. november 
„Beniakove Chynorany“ - súťaž 
v prednese poézie  

1 Diplom za vystúpenie v 1. kategórii Andrej 
Bederka – pedagóg Jana Mikitková 

29. – 30. november 
„Prešporský Paganini“  - krajská 
súťaž v hre na husliach. 
Organizátor Staré Mesto Bratislava 
 
 
  
  
 

15        kategória I. 
Hana Petrášová – 1. cena – pedagóg Jana Spálová 
Jozef Remiš - 2. cena – pedagóg Jana Spálová 
Júlia Nemcová - 3. cena – pedagóg Jana Spálová 
Monika Nemcová - 3. cena – pedagóg Jana 
Spálová 
       kategória II. 
Patrik Petráš – 1. cena – pedagóg Jana Spálová 
Andrej Trenčan – 2. cena – pedagóg Mgr. art. 
Ľudovít Satury 
Magdaléna Štefanicová – 3. cena – pedagóg J. 
Spálová 
      kategória III. 
Rosario Portuondo – 2. cena – pedagóg Gabriela 
Šimurdová 
Mária Macková – 3. cena – pedagóg Zita Janáková 
Adam Tóth – čestné uznanie – pedagóg  Mgr. 
Mária Šuleková  
       kategória IV. 
Terézia Hledíková 1. cena – pedagóg Jana Spálová 
Cenu pre najlepšieho pedagóga získala Jana 
Spálová. 
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20. – 22. november 
Celoslovenská súťažná prehliadka 
v hre na cimbale pre žiakov ZUŠ. 
Vyhlasovateľ  MŠVVaŠ SR 
Organizátor ZUŠ Jozefa Kresánka 

15                kategória I. 
strieborné pásmo – Michaela Orviská – pedagóg 
Jarmila Mušitzová 
               kategória II. 
strieborné pásmo – Agnes Červená – pedagóg 
Jarmila Mušitzová 
strieborné pásmo – Timotej Finta – pedagóg 
Jarmila Mušitzová 
               kategória III. 
zlaté pásmo – Michal Nôta – pedagóg Beáta 
Čečková 
strieborné pásmo – Lucia Románová – pedagóg 
Jarmila Mušitzová 
bronzové pásmo – Benjamín Havlík – pedagóg 
Beáta Čečková 
                kategória V. 
zlaté pásmo – Beáta Kopačková – pedagóg Beáta 
Čečková 
strieborné pásmo – Dana Hanková  – pedagóg 
Beáta Čečková 
strieborné pásmo – Peter Makúch – pedagóg 
Jarmila Mušitzová 
bronzové pásmo – Jakub Čižnár – pedagóg Beáta 
Čečková 
               kategória VI. 
zlaté pásmo – Lucia Šlamiarová – pedagóg 
Jarmila Mušitzová 
strieborné pásmo – Matej Cvečko – pedagóg 
Jarkila Mušitzová 
                kategória VII. 
zlaté pásmo – Ján Mikuláš Zigo – pedagóg Beáta 
Čečková 
strieborné pásmo – Dávid Granec – pedagóg 
Jarmila Mušitzová 
kategória VIII. 
zlaté pásmo – Michal Kolárik – pedagóg Beáta 
Čečková 
zlaté pásmo – Peter Leto – pedagóg Beáta 
Čečková 

6.2.2015 
„Bratislavská Metropola“   recitačná 
súťaž v Lamači  

3 získali žiaci LDO z triedy Jany Mikitkovej 
2.miesto – Alena Benkovičová, 3.miesto – Nina 
Benkovičová a 3.miesto – Michal Imrišek.  
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24.2.2015 
Výsledky súťaže Hviezdoslavov Kubín 
– okresné kolo 24. 2. 2015 v Modre: 

9 IV. kategória – próza 
1.miesto s postupom do krajského kola Natália 
Michajlová- pedagóg Barbora Jurinová 
1. miesto - Iva Hevesiová - pedagóg  Barbora 
Jurinová 
2.miesto Martina Mrázková – pedagóg Miriam 
Kalinková 
2.miesto Tereza Burianková – pedagóg Barbora 
Jurinová 
3.miesto Barbora Illithová – pedagóg Miriam 
Kalinková 
Čestné uznanie Alex Madová – pedagóg Matej 
Čertík 
IV. kategória - poézia 
2. miesto s návrhom na postup do krajského kola 
Anna Lehotská – pedagóg Matej Čertík 
3.miesto Adriana Drozdová – pedagóg Miriam 
Kalinková 
V. kategória – próza 
1.miesto s postupom do krajského kola Matej 
Feldbauer – pedagóg Matej Čertík 

19.3.2015 
„Zahrajže nám píšťalôčka“   
celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ 
v Nových Zámkoch  

3 Zlaté pásmo získalo trio v zložení Margaréta 
Kalná - Laura Ocilková - Lucia Stanová.Trio 
pripravili pedagógovia Lýdia Stanová, Vlasta 
Rončkevičová a Viera Miškovicová. 

 20.3.2015  
„Ružomberská gitara“  
celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ v 
Ružomberku 

1 1. miesto a titul laureát súťaže  získal  Michal 
Pajtáš a 4. Miesto Jakub Gregor, obaja z triedy 
Zuzany Bednárovej. 

26.3.2015 
„Bojnická gitara 2015“  
celoslovenská súťaž  žiakov ZUŠ v 
Bojniciach 

1 1.miesto v 2.kategórii získal Michal Pajtáš z triedy 
Zuzany Bednárovej. 

9.4.2015 
Výsledky okresného kola v prednese III. 
kategórie v poézii a próze 
Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa 
uskutočnilo vo štvrtok 9. apríla 2015 v 
DK Dubravka. 
 

3 1. miesto v poézii s postupom do krajského kola 
získal: Andrej Bederka, pedagóg: Jana Mikitková 
3. miesto v próze získal: David Jakubík, pedagóg: 
Jana Mikitkova.  
2. miesto v III. kategórii – poézia získal Jakub 
Senko, pedagóg Miriam Kalinková 
2. miesto v III. kategórii – próza získala Naďa 
Balacenková, pedagóg Miriam Kalinková 

10.4.2015 
„Divadelné konfrontácie“ 
krajská prehliadka divadla mladých v 
Pezinku  

17  3. miesto získal Divadelný súbor Lano s 
predstavením "Rona" (réžia V. Kořínková, B. 
Jurinová) 
  

11.4.2015 
V celoslovenskej súťažnej prehliadke 
prác žiakov výtvarných odborov 
Základných umeleckých škôl 
„Ma ľovaná zuška 2015“ v Banskej 
Bystrici  

2 bol udelený Diplom za zlaté pásmo Jánovi 
Mikulcovi z triedy Milana Hrčku a Kataríne 
Špačkovej z triedy Blažeja Mikusa. 
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16.4.2015 
„Talent Revúca 2015“ 
Celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ v 
kompozícii 

2 najvyššie ocenenie Laureát súťaže získala Eva 
Sajanová z triedy p.Viliama Gräffingera. Klavírnu 
skladbu premiérovala samotná autorka (pedagóg 
klavírnej hry  p. Štubniaková),  svoju  skladbu 
uviedla   v spolupráci s huslistom Adamom 
Tóthom z triedy M. Šulekovej. 
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 16. – 17.4.2015  
15. ročník súťaže „Schneiderova 
Trnava“  pre žiakov ZUŠ v hre na 
klavíri, v hre na husliach a v komornej 
hre. 
Organizátor ZUŠ M. Sch. Trnavského v 
Trnave 

23 Hra na klavíri: 
5. kategória: Matej Petrovič - strieborné pásmo, 
pedagóg Marta Saturyová 
Hra na husliach: 
I. kategória: 
Júlia Nemcová zlaté pásmo + laureát kategórie  + 
cena za vynikajúcu interpretáciu, klavírny 
sprievod Iveta Majláthová, pedagóg Jana Spálová 
Tereza Čambalová – zlaté pásmo, klavírny 
sprievod Iveta Majláthová, pedagóg Jana Spálová 
Hana Petrášová – strieborné pásmo, kl. sprievod 
Iveta Majláthová, pedagóg Jana Spálová 
Tamara Tavaliová – strieborné pásmo, kl. sprievod 
Viliam Gräffinger, ped. Mária Šuleková 
Natália Vavrušová – strieborné pásmo, kl. spr. 
Viliam Gräffinger, ped. Mária Šuleková 
Lucia Rovanová – strieborné pásmo, kl. sprievod 
Marina Kovač, ped. Zuzana Lörincová 
Barbora Galková – bronzové pásmo, kl. spr. Viera 
Miškovicová, ped. Gabriela Šimurdová 
Leona Ocílková – bronzové pásmo, kl. sprievod 
Viliam Gräffinger, ped. Mária Šuleková 
II. kategória: 
Patrik Petráš – zlaté pásmo + laureát kategórie – 
cena za vynikajúcu interpretáciu, klavírny 
sprievod Iveta Majláthová, pedagóg Jana Spálová 
Magdaléna Štefanicová – zlaté pásmo, kl. sprievod 
Iveta Majláthová, pedagóg Jana Spálová 
Monika Nemcová – zlaté pásmo, klavírny sprievod 
Iveta Majláthová, pedagóg Jana Spálová 
Andrej Trenčan – zlaté pásmo, klavírny sprievod 
Zuzana Brčáková, pedagóg Ľudovít Satury 
Jozef Remiš – strieborné pásmo, klavírny sprievod 
Iveta Majláthová, pedagóg Jana Spálová 
Martina Výbohová – strieborné pásmo, kl. spr. 
Zuzana Brčáková, pedagóg Ľudovít Satury 
III.kategória: 
Rosario Portuondo – zlaté pásmo + cena 
Ministerstva vnútra, kl. spr. Viera Miškovicová, 
ped. Gabriela Šimurdová 
Klára Sládečková – strieborné pásmo, kl. sprievod 
Viliam Gräffinger, ped. Zita Janáková 
Komorná hra: 
I.kategória: 
sláčikové kvarteto Patrik Petráš, Monika 
Nemcová, Hana Petrášová, Marcel Petráš – zlaté 
pásmo,  pedagóg Jana Spálová 
II.kategória: 
Husľové duo Terézia Hledíková a Magdaléna 
Štefanicová – zlaté pásmo + laureát súťaže 
v komornej hre, pedagóg Jana Spálová. (Súťažilo 
spolu 17 zoskupení a bol 1 laureát) 
Cenu pre najlepšieho korepetítora získala Iveta 
Majláthová; 
Cenu pre pedagóga laureáta Jana Spálová (3 krát). 
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18.4.2015 
Krajská súťaž detských folklórnych 
súborov „Vr ť sa dievča“   v DK 
Zrkadlový háj 

38 strieborné pásmo získal DFS Čečinka 

22.4.2015 
Výsledky v krajskom kole 
Hviezdoslavov Kubín dňa 22. 4. 2015: 

4 IV. kategória – poézia – Anna Lehotská, 3. miesto, 
pedagóg Matej Čertík 
IV. kategória – próza –   Natália Michajlovová, 2. 
miesto, pedagóg Barbora Jurinová 
                               Ivana  Hevešiová, 3. miesto, 
pedagóg Barbora Jurinová 
V. kategória – próza –     Matej Feldbauer, 3. 
miesto, pedagóg Matej Čertík 

 25.4.2015 
Detská interpretačná súťaž Jána 
Cikkera žiakov ZUŠ v Banskej 
Bystrici v hre na dychové nástroje 

2 Zlaté pásmo získala Anna Motýľová (flauta) 
z triedy pani Aleny Janikovičovej a Mária 
Melicherčíková (klarinet) z triedy Petra Štrpku. 
Klavírny sprievod Viliam Gräffinger a Ivana 
Chrapková. 

29.4.2015 
Celoslovenská súťaž „Talenty pre 
Slovensko“ Dolný Kubín:  

1 Bronzové pásmo II. kat. Juraj Bendík - violončelo, 
pedagóg Miriam Trgová 

30.4.2015 
Medzinárodná súťaž „Talenty pre 
Európu“ Dolný Kubín   

12 Komorná hra 1.kat duo, trio  
1.miesto  + Cena najlepšiemu zoskupeniu zo 
Slovenska + Cena nadácie Jána Cikkera 
Terézia Hledíková a Magdaléna Štefanicová 
pedagóg Jana Spálová; 
 Komorná hra 1.kat sláčikové kvarteto 
3.miesto Petrik Petráš – Monika Nemcová – Hana 
Petrášová – Marcel Petráš  pedagóg Jana Spálová; 
Sólová hra  
I. kategória:  4.miesto Júlia Nemcová pedagóg 
Jana Spálová 
5.miesto Monika Nemcová pedagóg Jana Spálová 
II. kategória:  3.miesto Martina Výbohová 
pedagóg Ľudovít Satury 
    4.miesto Magdaléna Štefanicová 
pedagóg Jana Spálová; 
        6. miesto Patrik Petráš pedagóg 
Jana Spálová; 
III. kategória 2.miesto (1.nebolo udelené) + 
Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska 
v sólovej hre + cena „EMCY“ Terézia Hledíková 
pedagóg Jana Spálová. 
Ešte raz všetkým oceneným blahoželáme 
a zároveň ďakujeme aj korepetítorom Anne 
Bartókovej, Viliamovi Gräffingerovi, Zite 
Slávičkovej, Alene Hučkovej a Ivete Majláthovej.  

1.5.2015 
Medzinárodná súťaž „Flautiáda 
2015“ Bratislava: 

2 Strieborná cena Anna Motýľová – flauta, pedagóg 
Alena Janikovičová 
Bronzová cena Filip Dinuš – flauta, pedagóg 
Martina Mestická 
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7.5.2015  
V krajskom kole Hviezdoslavovho 
Kubína 

1 žiak LDO Andrej Bederka z triedy Jany 
Mikitkovej získal 3. miesto.  

14.5.2015 
Medzinárodná interpretačná súťaž 
„Rajecká hudobná jar 2015“ 
Organizátor ZUŠ v Rajci  
 

7 víťaz IV. kategórie + Cena za najlepšiu 
interpretáciu - Laura Nagyová, Elena Lukešová – 
Cena mesta Rajec, Cena na najlepšiu interpretáciu 
slovenského autora -  Kvarteto priečnych fáut  
Laura Nagyová, Elena Lukešová, Anežka 
Nagyová,  Ivana Gregušová. Najvyššie ocenenie 
Cenu Hudobného centra  získalo i duo Flauta – 
gitara Laura Nagyová a Lukáš Šatura ktoré 
pripravili pani Valéria Bánovská a Marcela 
Kukumbergová. Súťaže sa zúčastnil i violončelista 
Juraj Bendík z violončelovej triedy pani. Miriam 
Trgovej. 

14.5.2015 
Celoslovenská súťaž s medzinárodnou 
účasťou „Nitrianska Lutna 2015“  
v hre na dychových nástrojoch 
Organizátor ZUŠ Jozefa Rosinského  

5 1. miesto Nina Kačurová (1.kat),  1. miesto Niko 
Čársky  (3.kat.) a 3. miesto Andrej Čerňanský 
(3.kat.). – pedagóg Peter Štrpka. Súťaže sa 
zúčastnili i Margaréta Kalná - pedagóg Lýdia 
Stanová a Mária Melicherčíková -  pedagóg Peter 
Štrpka 

 15.5.2015 
„Zlatý k ľúčik“  – celoslovenská súťaž 
žiakov ZUŠ v tanci v Nových Zámkoch 

48 1.miesto: v kategórii deti - choreografia "Blchy" - 
ped. Jana Scheinerová,  
4.miesto - v kategórii juniori - choreografia 
"Modlitba za vodu" - 2+3/NS - ped. Hana 
Kopecká 
Mimoriadnu cenu poroty za synchrónnu realizáciu 
tanca - v kategórii deti - choreografia "Zebra" - 
 ped. Etela Nôtová 

22.5.2015 
Medzinárodná súťaž cimbalistov – 
žiakov konzervatórií vo 
Valašskom Meziříčí  

1 Ččestné uznanie získala Beata Kopačková z triedy 
Beáty Čečkovej. 

28.5.2015 
1.ročník celoslovenskej hudobnej 
prehliadky Art Pegas v Zrkadlovom háji  

1 Ivan Hrabčák 1. cena, pedagóg Belinda Sandiová. 

30.5.2015 
10. ročník  tanečnej súťaže „Senecká 
dúha“  v Senci 

21 1. miesto kolegyne z tanečného odboru Hanka 
Kopecká – choreografia „Saint Tropez“ - a Petra 
Jaroszewicz za choreografiu „Malá nočná...“.  

5.6.2015  
Medzinárodná súťaž Júliusa 
Beliczayho v sólovej hre na husliach v 
Komárne  

2 Barbora Galková I.kat.  a Rosario Portuondo 
III.kat. získali zlaté ocenenia. Pedagóg Gabriela 
Šimurdová, klavírny sprievod  Viera Miškovicová. 

 

 Všetky náklady súvisiace s účasťou na súťažiach – účastnícke poplatky, cestovné náklady, 
poistenie, ubytovanie, stravovanie a pod. sú hradené výlučne z prostriedkov rodičov a sponzorov. 
 
Údaje o zapojení, resp. tvorbe projektov školy: 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 
Termín 
začatia 
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resp. vlastný projekt 
školy/CVČ 

realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

ZUŠ Jozefa Kresánka  
„New music for kids & 
teens“ 

Portréty – koncert 
novej slovenskej 
a svetovej hudby 

Odzneli premiéry skladieb 
slovenských skladateľov, ale aj 
skladby českých, ruských 
a rakúskych skladateľov 

10. november 
2014 

MŠVVŠ SR a 
ZUŠ Jozefa Kresánka 

4.ročník Celoslovenskej 
súťaže žiakov ZUŠ 
v hre na cimbale  

Porovnanie výsledkov práce žiakov 
a pedagógov ZUŠ v hre na cimbale 

22. 11.- 24. 12. 
november 
2014 

ZUŠ Jozefa Kresánka 
Deti a umenie n. f. 

„Pocta slovenskému 
baroku“ výstava prác 
žiakov 

Pokračovanie tematických výstav 
výtvarných prác žiakov VO. 
Tvorivou formou priblížiť žiakom 
bohatstvo výtvarného umenia 
z obdobia baroka na území 
dnešného Slovenska 

5. máj 2015 

 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 
 V sledovanom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 
 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského kontrolóra hl. m. SR 
Bratislavy v ZUŠ: 

 
 V sledovanom školskom roku nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola Útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v našej ZUŠ. 
 
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. Naši učitelia sa môžu  v dopoludňajších hodinách pripravovať na vyučovanie, 
pripravovať si učebné pomôcky a materiál, môžu si zariadiť triedy podľa svojich požiadaviek 
atď.  

Obe zverené budovy školy (Karloveská 3 a Sekulská 3) sú v zlom technickom stave. 
Vyžadujú si  investície na rekonštrukčné práce – hlavne na výmenu okien, zateplenie budov, 
obnovu elektrických rozvodov, na zvukovú izoláciu tried a pod. Sme veľmi radi, že sa nám 
z rozpočtu školy podarilo zrealizovať výmenu okien na troch stranách budovy na Karloveskej 3. 
Využili sme elektronické trhovisko na výber dodávateľa, s ktorým sme mali veľmi dobrú 
spoluprácu. Veríme, že v budúcnosti zoženieme ešte finančné prostriedky aj na výmenu okien na  
štvrtej – prednej časti budovy. Horšia je situácia s budovou školy na Sekulskej, kde výmena 
okien musí byť realizovaná z kapitálových výdavkov, nakoľko sa nejedná len o bežnú výmenu 
okien, ale aj zamurovanie ich časti spolu so zateplením budovy. 
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 V havarijnom stave je tiež kanalizácia v oboch zverených budovách. V júni 2015 sme 
riešili haváriu - únik vody po prasknutí vodovodného potrubia vo vnútornom rozvode vody v areáli 
ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej 3. Náklady na odstránenie havárie budú hradené z havarijného 
fondu zriaďovateľa. 

Interiérové vybavenie tried v oboch budovách si tiež  vyžaduje obnovu. V priebehu 
uplynulého školského roka sa nám podarilo vymeniť v niektorých triedach v oboch zverených 
budovách školy aspoň kancelárske stoličky,  písacie stoly, koberce, vešiaky, sedenie pre rodičov 
na chodbách školy a pod.  

V budove na Karloveskej 3 by bola veľmi potrebná zvuková izolácie tried, vrátane 
nových dverí, nakoľko sa vyučujúci v hudobnom odbore navzájom vyrušujú. 

ZUŠ Jozefa Kresánka má celkom slušné počítačové vybavenie a IKT. Učitelia na 
Karloveskej 3 majú k dispozícii internet. Ostatné elokované pracoviská máme v pláne postupne 
vybaviť internetovým pripojením tiež.  

Doslova v kritickom stave sú viaceré hudobné nástroje školy, hlavne klavíry, z ktorých 
mnohé sú už pre potreby ZUŠ nepoužiteľné. V návrhu rozpočtu na tri roky pravidelne píšeme 
požiadavku na nákup pianín a koncertného krídla. Rovnako v návrhu rozpočtu žiadame aj 
prístavbu viacúčelovej kongresovej (koncertnej) sály, ktorú potrebujeme kvôli nácvikom 
školského orchestra, pracovným poradám učiteľov, ale aj na organizovanie koncertov, výstav 
a iných predstavení.   

Nákup učebných pomôcok, menších hudobných nástrojov, ale aj ladenie klavírov škola 
zabezpečuje zo získaných prostriedkov za vzdelávacie poukazy zo štátneho rozpočtu 
a z prostriedkov neinvestičného fondu Deti a umenie pri ZUŠ.  
 Z rozpočtu školy sa hradia povinné revízie kotlov, bleskozvodov, hasiacich prístrojov. 
V uplynulom školskom roku škola prešla dôkladnou protipožiarnou kontrolou z Hasičského 
a záchranného útvaru.  
 V súlade s pokynmi mesta bola vykonaná dva krát deratizácia pracovísk. 
 Napriek mnohým problémom, ktoré škola má v oblasti materiálno-technického 
zabezpečenia, sme vďační za materiálno-technické podmienky, ktoré v súčasnosti máme 
k dispozícii.  
 
 
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2014: 
 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta mala škola vo výške  1 277 701.- €. 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ  – „školné“   141 730.- €. 
Prekročený príjem vo výške - 36 453,32.-€ bol poukázaný na účet hlavného mesta. 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 8 898- € boli použité na nákup 
učebných pomôcok pre žiakov, ladenie klavírov, IKT a pod. 

Zo štátneho rozpočtu príspevok na organizovanie celoslovenskej súťaže v hre na cimbale vo výške 2 
621.-€ bol použitý v súlade s účelom podľa zmluvy. 
Rozpočet školy bol vyčerpaný na 99,87 %. 

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 
a sponzorských darov. 

 
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2014/2015 
a vyhodnotenie jeho plnenia: 
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V školskom roku 2014/2015 si škola vytýčila nasledovné ciele: 
 
V oblasti rozvoja umeleckého vzdelávania a výchovy zabezpečiť vysokú odbornosť a kvalitu 
umeleckého vzdelávania a výchovy. 
 
V oblasti skvalitňovania personálnych podmienok zabezpečiť kvalitný, tvorivý a motivovaný 
pedagogický kolektív školy. 

 
 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 získal 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 tematicky ladené verejné podujatia školy; 
• viedol žiakov k návštevám koncertov, predstavení a výstav; 
• zorganizoval ďalší ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na cimbale; 
• ukončil reformu školstva v nižšom sekundárnom stupni vo všetkých odboroch 

a predmetoch; 
 
V oblasti personálnych podmienok vedenie školy: 

• 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. 
• formovalo pedagogický kolektív podľa záujmu rodičov a žiakov; 
• vytváralo priaznivú klímu na pracovisku a pohodu vo výchovno-vzdelávacej činnosti PZ; 
• motivovalo PZ pochvalami; 

 
V materiálno-technickej oblasti: 

• obnova interiérového vybavenia tried a chodieb v oboch zverených budovách; 
• výmena časti okien na budove školy na Karloveskej 3; 
• zabezpečenie nových PC; 
• zabezpečenie nových učebných pomôcok a ladenie klavírov; 
• zabezpečenie nových kostýmov pre TO a LDO; 

 
Vytýčené ciele a jednotlivé úlohy v školskom roku 2014/2015 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:  
 
 
 
                              SILNÉ STRÁNKY                            SLABÉ STRÁNKY 
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• obetavý  kolektív zamestnancov školy; 
• vzdelaní, kvalitní a tvoriví učitelia; 
• veľké množstvo verejných aktivít  

žiakov školy; 
• možnosť uplatnenia sa žiakov  

v orchestrálnej, zborovej a   
súborovej práci; 

• pomoc a podpora rodičov žiakov; 

• priestory školy vyžadujúce  
rekonštrukciu (okná, rozvody) 

• zlý technický stav hudobných  
nástrojov a materiálneho vybavenia; 

• veľká pracovná vyťaženosť  
zamestnancov; 

• slabšia kontrolná činnosť na  
elokovaných pracoviskách 

PRÍLEŽITOSTI 
• podpora školy zo strany zriaďovateľa;  
• bohaté možnosti prezentácie výsledkov  

práce v krásnych koncertných sálach 
bratislavských palácov; 

• dobrá spolupráca s mestskými časťami; 
• kontakty na európske hudobné školy; 
• výborná spolupráca so školami vyššieho 

typu; 

RIZIKÁ 
• slabé finančné ohodnotenie učiteľov; 

• zbytočná byrokratická záťaž hlavne 
pre vedenie školy; 

• viacerí PZ školy na konci svojho 
produktívneho veku; 

• nedostatok finančných prostriedkov 
na materiálne vybavenie; 

 
 

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 spolu 8 
žiakov: 
 
Terézia Hledíková - Konzervatórium v Bratislave, hra na husliach, pedagóg Jana Spálová 
Diana Ristová – Konzervatórium v Bratislave – hudobno-dramatický odbor, pedagóg MgA. Jana 
Ignácová 
Ivana Smolíková – súkromné konzervatórium Alkana – hudobno-dramatický odbor, pedagóg 
MgA. Jana Ignácová a Mgr. art. Barbora Jurinová 
Michaela Nemcová - súkromné konzervatórium Alkana – hudobno-dramatický odbor, pedagóg 
Mgr. art. Barbora Jurinová a Mgr. art. Matej Čertík 
Karolína Valachovičová – Konzervatórium v Bratislave, hra na cimbale, pedagóg Beata Čečková 
Mária Letová - Konzervatórium v Bratislave, hra na cimbale, pedagóg Beata Čečková 
Anna Krasnovská – SUŠ scénického výtvarníctva, pedagóg akad. Mal. Milan Hrčka 
Sofia Bugárová - SUŠ scénického výtvarníctva, pedagóg akad. Mal. Milan Hrčka 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí spolu 6 študentov: 
Matej Felbauer -  VŠMU – odbor bábkoherectvo, pedagóg Mgr. art. Miriam Kalinková, Mgr. art. 
Matej Čertík a Mgr. art. Martina Jánošíková 
Veronika Peštová - VŠMU – odbor bábkoherectvo, pedagóg Mgr. art. Miriam Kalinková, Mgr. 
art. Barbora Jurinová a Mgr. art. Martina Jánošíkov á 
Dominika Kováčová – VŠMU  - odbor bábkarská réžia a dramaturgia. pedagóg Mgr. art. 
Miriam Kalinková a Mgr. art. Martina Jánošíková 
Matej Felbauer - VŠMU  - odbor bábkarská réžia a dramaturgia. pedagóg Mgr. art. Miriam 
Kalinková a Mgr. art. Martina Jánošíková 
Maxim Ramacsay – VŠMU – Filmová a televízna fakulta, pedagóg Juraj Šušanik 
Miriam Zaťovičová – STU – Fakulta architektúry – študijný odbor Krajinn á architektúra, 
pedagóg Mgr. Branislava Miklánková 
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XI. Ďalšie informácie o škole 
 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa naposledy uskutočnila v novembri 2009. 
Kontrola prebehla v dvoch zverených budovách ZUŠ na Karloveskej 3 a Sekulskej 3 a nezistila žiadne 
závažné nedostatky, teda neuložila žiadnu realizáciu opatrení. 
V uplynulom školskom roku bola vykonaná protipožiarna kontrola všetkých pracovísk školy 
z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy. 
Vedenie školy sa snaží a vytváranie prijateľných pracovných a psychohygienických podmienok. 
Dôkazom toho je fakt, že priestory na všetkých elokovaných pracoviskách školy sú samostatné 
a využívané len našimi pedagógmi. Pedagógovia školy sa hlavne v individuálnej forme vyučovania 
prispôsobujú požiadavkám rodičov a žiakov, zohľadňujú ich časové možnosti, rešpektujú ich nároky 
na obedňajšie a iné prestávky medzi jednotlivými vyučovacími hodinami. 
 
Spolupráca školy 
 
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. Rodičia pomáhajú 
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 materiálno-technické vybavenie školy. Navštevujú verejné 
podujatia školy a propagujú jej činnosť. 
 
 Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami,  
 ZUŠ Jozefa Kresánka spolupracuje s mnohými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami a pod.: 

• 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. 

• Združenie rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka. 
• nadácia Modrá škola. 
• OZ Pekná hudba.  
• ZUŠ Jozefa Kresánka je členom Asociácie základných umeleckých škôl SR. Riaditeľka 

školy je zároveň jej predsedníčkou od roku 2000. Prostredníctvom AZUŠ SR máme priamy 
kontakt s dianím v hudobnom školstve v Európe. 
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 
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Tieto školy pre nás pripravujú metodické dni, dni otvorených dverí, semináre, otvorené 
hodiny, ale organizujeme s mini aj spoločné koncerty a vystúpenia, ktoré sú pre našich žiakov 
mimoriadne motivujúce. 

 
Za spoluprácu možno považovať aj spoluprácu s družobnými školami, s ktorými pripravujeme 

predovšetkým výmenné koncerty, 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 
• Hudobná škola Aladára Rácza v Budapešti 
• Panstwowa szkola I. a II. stopnia v Jastrebiu Zdroju v Poľsku 
• Základná umelecká škola Štefana Námetha Šamorínskeho v Šamoríne 
• Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre 
• Základná umelecká škola v Skalici, Senci a ďalšie. 

 
 
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.  
 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, Deň učiteľov, Talentovaná mládež, pri prezentácii práce ZUŠ 
na podujatí Bratislava pre všetkých 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. Organizuje samostatné predstavenia a koncerty školy v týchto mestských 
častiach..  
 Mestské časti Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica poskytujú škole finančné prostriedky 
na sústredenia žiakov, na kostýmy, rekvizity 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.  
 
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 vnútra SR 
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
• Bratislavské bábkové divadlo 
• Karloveské centrum kultúry 
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• 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. 
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej umeleckej školy, 
Istrijská 22, Bratislava za školský rok 2014/2015 

 
Úvod: 
V školskom roku 2014/2015 dosiahli žiaci a pedagógovia ZUŠ, Istrijská 22 veľa pekných výsledkov, 
úspechov. Z nich sa vynímajú najmä žiaci z oddelenia dychových nástrojov. Získali významné 
ocenenia v individuálnych disciplínach aj v skupinových.  
Na „Detskom hudobnom festivale Jána Cikkera“ v Banskej Bystrici sa stala laureátkou súťaže v hre na 
plechových dychových nástrojoch žiačka Eva Husseinová, ktorá hrala na eufóniu. 
V ďalšej celoslovenskej súťaži „Nitrianska lutna“ získali naši žiaci tieto ocenenia:  
Tomáš Duchoslav – 1. miesto v   hre na zobcovú flautu  v V. kategórii, Eva Husseinová – 1. miesto 
v hre na plechové dych. nástroje v III. kategórii, Adam Pokluda – 3. miesto v hre na plechové dych. 
nástroje v II. kategórii. Dychové orchestre získali umiestnenia  v zlatom pásme cum laude na  
celoštátnych súťažiach v Dolnej Súči a Lednických Rovniach i na medzinárodnej súťaži „Dychovky 
v preši“ v Pezinku. Festivalový orchester Bratislava (FOR Bratislava) sa zaradil k popredným 
slovenským orchestrom bez rozdielu veku.     
 
 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1,              
Bratislava 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Istrijská 22, 84107 Bratislava 
Kontakty:  

tel.:  +421 2 6476 1142  
fax:  +421 2 6476 1142  www.umelecka-skola.sk     

     www.zusistrijska@bratislava.sk 
e-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk  

 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa:  Mgr. Vladimír Dianiška 
Funkčné obdobie:  2012-2017   
    
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Mgr. Júlia Pokludová, PhD.  zástupkyňa riaditeľa 
Milan Jendruch  štatutárny zástupca riaditeľa 
Jarmila Kirinovičová   vedúca nepedagogických zamestnancov 
 
c)Údaje o rade školy  
 
Členovia RŠ: 
 
Oto Gregor      predseda (delegovaný zriaďovateľom)  
Mgr. Miloš Duchoslav    podpredseda (delegovaný za rodičov) 
Mgr. Bc. Martin Čorej  člen (delegovaný  zriaďovateľom) 
PaedDr. Marián Valovič  člen (delegovaný zriaďovateľom) 
Dipl. Ing. arch. Branislav Kaliský člen (delegovaný  zriaďovateľom) 
Miroslava Gajdošíková  člen (delegovaná za rodičov) 
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Daniel Čaniga    člen (delegovaný za rodičov) 
RNDr. Pavol Beňuška  člen (delegovaný za rodičov) 
Mgr. art. Zuzana Rahlová  člen (delegovaná za pedagogických zamestnancov) 
Štefan Florián    člen (delegovaný za pedagogických zamestnancov) 
Jarmila Kirinovičová   člen (delegovaná za nepedagogických zamestnancov) 
 
Funkčné obdobie rady školy: 2014 - 2017 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2014/2015: 
 
26.09.2014- prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014, prerokovanie 
školského vzdelávacieho programu na školský rok 2014/2015 
16.02.2015 – prerokovanie výročnej správy za rok 2014 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy  
 
Umelecká rada – zasadá spravidla 2x (október a jún) počas školského roka, vyjadruje sa k plneniu UP, 
ŠkVP.  
Pedagogická rada – zasadá spravidla v prvý utorok v mesiaci, kde sa okrem štandardných záležitostí 
súvisiacich s VVP, riešia klasifikačné prípady a pod. 
 
 
 
II. Údaje o žiakoch školy/deťoch ŠZ  
Tabuľka žiaci, absolventi, noví žiaci ZUŠ (pozri prílohu 1) 
 
K 30. júnu ukončilo štúdium niekoľko žiakov, najmä  kvôli tomu, že nedokázali zosúladiť svoj vlastný 
program so štúdiom v ZUŠ. Noví žiaci boli prijatí v súlade s kritériami talentových skúšok.  
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
 
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 protokoloch o skúškach. 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2014/2015) 
 
Nezakladali sme nové študijné odbory. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy/ŠZ 
 
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2014:  
V počte PZ nedošlo k nejakým zásadným zmenám, ich stav korešpondoval s potrebami pre VVČ. 
Počas školského roka bol stav PZ stabilizovaný. U nepedagogických zamestnancov neprišlo 
k žiadnym zmenám. Z hľadiska nárastu administratívnych činností (vrátane ekonomických), ktoré 
spôsobil vývoj legislatívy,  je škola poddimenzovaná o cca 0,3 úväzku.  
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačný predpoklad. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
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 1. Mgr. art. Zuzana Rahlová, absolvovala aktualizačné vzdelávanie v SŠPG v Bratislave 
s názvom: Moderné technológie spracovania školskej administratívy v rozsahu 25 vyučovacích hodín 
a ukončila ho záverečnou prezentáciou s názvom Vydávanie a evidovanie rozhodnutí a výchovných 
opatrení v elektronickej forme. Možnosti systému elektronických tlačív pri hromadnom výbere údajov 
z externého zdroja., pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania dňa 20.3.2015. 
 2. Mgr. art. Mária Rychlová  absolvovala adaptačné vzdelávanie v ZUŠ, Istrijská 22 v Bratislave 
v šk. roku 2014/2015 pod vedením uvádzajúceho pedagóga Mgr. Júlie Pokludovej, PhD., podľa 
programu adaptačného vzdelávania v Hudobnom odbore v predmete Spev. Adaptačné vzdelávanie 
úspešne ukončila otvorenou hodinou na tému: Výuka spevu, žiačka Natália Adameová, 3. roč. 2.časť. 
a záverečným pohovorom na tému: Problematika mäkkého nasadenia tónu a regulácia výdychového 
prúdu., pred skúšobnou komisiou dňa 11.6.2015. 
 3. Dominika Križalkovi čová, DiS. art., absolvovala adaptačné vzdelávanie v ZUŠ, Istrijská 22 
v Bratislave v šk. roku 2014/2015 pod vedením uvádzajúceho pedagóga Mgr. Vladimíra Dianišku, 
podľa programu adaptačného vzdelávania v Hudobnom odbore v predmete Hra na flaute. Adaptačné 
vzdelávanie úspešne ukončila otvorenou hodinou na tému: Sluchová predstava čistého flautového 
tónu, otvorený tó v 3. oktáve (registri), problematika staccata., a záverečným pohovorom na tému: 
Individuálny prístup k žiakovi a problematika hry staccata., pred skúšobnou komisiou dňa 11.6.2015. 
 4. Mgr. Tatiana Kuzmová, absolvovala aktualizačné vzdelávanie – záujmový kurz v Škole 
remesiel ÚĽUV v Bratislave s názvom: Strapce, v rozsahu 20 vyučovacích hodín, ktoré úspešne 
absolvovala  dňa 11.6.2015. 
 
Tabuľka učitelia vzdelávanie  ZUŠ (pozri prílohu 1) 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 
  
 Ocenenie primátorom hl.  mesta SR Bratislavy I. Nesrovnalom: Mgr. Tatiana Kuzmová za 
celoživotný prínos pri rozvoji školstva Bratislavy pri príležitosti Dňa učiteľov 31.3.2015. 
 Ocenenie primátorom hl. mesta SR Bratislavy I. Nesrovnalom: Čestné uznanie  
Mgr . Ľubomírovi Horákovi   za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hl. 
mesto SR Bratislavu pri príležitosti  oceňovania Talentovanej mládeže 2014/2015. 
 Ocenenie primátorom hl. mesta SR Bratislavy I. Nesrovnalom: Čestné uznanie  
Mgr . Vladimírovi Dianiškovi   za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hl. 
mesto SR Bratislavu pri príležitosti  oceňovania Talentovanej mládeže 2014/2015. 
 Porota  súťaže Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ v Bratislave 
22.11.2014, udelila pedagógovi Miroslavovi Rajtovi  diplom za vzornú prípravu žiačky Kristíny 
Duchoslavovej, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme v III. kategórii. 
 Porota súťaže Nitrianska lutna 2015  udelila diplom Dominike Križalkovi čovej za úspešnú 
pedagogickú prípravu žiaka Tomáša Duchoslava, ktorý sa umiestnil v zlatom pásme, 14.5.2015. 
 Porota súťaže Nitrianska lutna 2015  udelila diplom Mgr. Ľubomírovi Horákovi  za 
úspešnú pedagogickú prípravu žiačky Evy Husseinovej, ktorá získala zlaté pásmo, 14.5.2015. 
 Porota súťaže Nitrianska lutna 2015  udelila diplom Mgr.art.  Matejovi Vrábelovi za 
klavírny sprievod na súťaži. 
 Porota súťaže Schneiderova Trnava 2015 udelila diplom Božene Kolomazníkovej za 
prípravu žiačky Kateřiny Glancovej, ktorá  sa umiestnila v bronzovom pásme v hre na klavíri. 16.4.-
17.4. 2015. 
 Porota súťaže Schneiderova Trnava 2015 udelila diplom Márii Pacigovej za prípravu 
žiačky Adely Minárikovej – ktorá  sa umiestnila v bronzovom pásme v hre na husliach. 16.4.-17.4. 
2015. 
 
 Riaditeľ ZUŠ Mgr. Vladimír Dianiška odovzdal ocenenie Učiteľ roka 2014 za celoživotnú prácu v 
školstve  Mgr. Tatiane Kuzmovej pri príležitosti osláv Dňa učiteľov dňa 25.3.2015. 
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 Riaditeľ ZUŠ Mgr. Vladimír Dianiška odovzdal čestné uznanie Božene Kolomazníkovej za 
dlhodobý tvorivý prístup  vo výchovno-vzdelávacom procese pri príležitosti osláv Dňa učiteľov dňa 
25.3.2015. 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ (CVČ) na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 Na celoštátnych a medzinárodných podujatiach a súťažiach v šk. r. 2014/2015 reprezentovali našu 
školu žiaci a pedagógovia z hudobného a výtvarného odboru. Vynikajúce výsledky dosiahli najmä 
žiaci dychového oddelenia – Eva Husseinová v hre na eufóniu, Tomáš Duchoslav v hre na flaute 
a dychový orchester FOR Bratislava. 
 
Prehľad súťaží a festivalov v šk. roku 2014/2015  - hudobný odbor. 
 
13.9.2014 Vyšehradské dni dychovej hudby. Považská Bystrica. Malokarpatský dychový orchester. 
Zlaté pásmo. Pedagóg: Vladimír Dianiška 
 
11.10.-12.10.2014 Celoslovenská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových 
hudieb na počesť Rudolfa Hečka. Dolná Súča.  
Spojený dychový orchester ZUŠ Bratislava – Devínska Nová Ves a ZUŠ E. Suchoňa Bratislava-
Dúbravka. Zlaté pásmo cum laude. Pedagógovia: V. Dianiška a L. Zálesňák. 
Dychový orchester FOR Bratislava. Zlaté pásmo cum laude. Pedagóg: V. Dianiška 
 
25.10.2014 Hrajte mi muziky vesele. Vištuk. Súťažná prehliadka dychových hudieb Bratislavského 
kraja. Dychový orchester FOR Bratislava. Zlaté pásmo cum laude. Pedagóg: V. Dianiška. 

 

12.-13.11.2014 Mladí klaviristi 2014. Celoslovenská súťaž v hre na klavíri. ZUŠ E. Suchoňa, 
Bratislava. Zúčastnení: Samuel Zeman, Pedagóg: Matej Vrábel, Gabriel Reľovský, Pedagóg: M. Lisá. 

20.-21.11.2014 Violončelová jeseň v Modre. Umiestnenie: Júlia Dubinová - strieborné pásmo v I. 
kat., Dana Duchoslavová - bronzové pásmo v IV. Kategórii. Pedagóg: Zuzana Rahlová. 

 

20.-22.11.2014 Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ. ZUŠ J. Kresánka. 
Bratislava.  Kristína Duchoslavová - bronzové pásmo, III. kat.  Pedagóg: Miroslav Rajt. 

 
2.-3.12.2014 Dni Miloša Ruppeldta. Súťaž dych. nástrojov. ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava. 
Ocenenia: Čestné uznania – Zora Gánovská – 2.kat., Katarína Beňušková – 3. kat. Pedagóg: S. 
Duchoslavová. 
 
16.4.-17.4.2015 Schneiderova Trnava. 15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ. 
Kateřina Glancová - Diplom- bronzové pásmo, III. kat. - hra na klavíri. 
Pedagóg: Božena Kolomazníková - Diplom za prípravu žiačky na súťaž. 
Adela Mináriková – Diplom- bronzové pásmo, 1. kat. - sólová hra na husliach. 
Pedagóg: Mária Pacigová – Diplom za prípravu žiačky na súťaž. 
 
24.4.-26.4.2015 Detský hudobný festival J. Cikkera. Banská Bystrica. Detská interpretačná súťaž. 
Eva Husseinová – laureátka súťaže a zlaté pásmo v hre na plechové dychové nástroje III. kategória. 
Pedagóg: Ľubomír Horák. 
 
14.5.2015 Nitrianska lutna. Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž. Nitra.  
Tomáš Duchoslav – 1. miesto v   hre na zobcovej flaute  v V. kategórii. Pedagóg: D. Križalkovičová 
- diplom za úspešnú pedagogickú prípravu. 
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Eva Husseinová – 1. miesto v hre na plechových dych. nástrojoch v III. kategórii, 
Adam Pokluda – 3. miesto v hre na plechových dych. nástrojoch v II. kategórii. 
Pedagóg: Ľ. Horák - diplom za úspešnú pedagogickú prípravu. 
Matej Vrábel  – diplom za klavírny sprievod na súťaži. 
 
20.-21.6.2015 XXIII. Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb. Lednické Rovne. 
Dychový orchester FOR Bratislava, pedagóg: Vladimír Dianiška  – zlaté pásmo cum laude a cena 
za príkladný rozvoj dychovej hudby v oblasti umeleckého školstva. Org.: NOC 
 
17.-22.7.2015 Festival dychových hudieb a mažoretiek. Francúzsko. Spolupráca s mažoretkami 
TINA Bratislava SK a orchester FOR BA.  
 
6.-9.8.2015 Dychovky v Preši. XV. Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb. 
Pezinok. Dychový orchester FOR Bratislava, vedúci Vladimír Dianiška, zlaté pásmo cum laude, 
Hlavná cena súťaže 1. miesto, Cena za inštrumentálny výkon: Skladba Moravanka, Cena riaditeľa 
SOZA, Cena diváka najlepšia kapela, Cena za najobľúbenejšiu skladbu: zmes piesní Miluška moja. 
 
 
 
 
Prehľad súťaží v šk. roku 2014/2015  - výtvarný odbor. 
 
Detská mapa sveta 2015. Celoslovenské kolo súťaže.  Ocenení: 
Michal Mojžišík – 1. miesto v kategórii do 6 r. 
Šimon Štrbák – 2. miesto v kategórii 6 – 8 r. + postup do medzinárodného kola výtvarnej súťaže 
Children World Map Competition. Pedagóg: T. Kuzmová 
 
Vesmír očami detí. Celoslovenská výtvarná súťaž. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. 
10.4.2015.  Ocenení: Andrea Gazdačková -1.kat., Rebeka Almanová – 4. kat., Max Mencl – 5. kat. 
Pedagóg: A. Horváthová. 
Oliver Filipovič – I. kat., Agáta Škrabanová – 4. kat., Filip Štrbák – 5. kat. Pedagóg: T. Kuzmová 
 
Aktivity školy 
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré 
organizovala škola v školskom roku 2014/2015 
 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

   

16 x Interné koncerty  v šk r. 
2014/2015. KS ZUŠ 

243 žiakov 
+ 149 pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov.  

5.11.2014 Predstavenie LDO pre 
ZŠ v DNV. Div. sála ZUŠ 

12 ž.  
+ 1 ped. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

5.11.2014 Portréty. Hosť 
koncertu: Gregor Regeš. 
KS ZUŠ 

15 ž. 
+ 9 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
propagácia súčasnej hudby  

6.11.2014 Predstavenie LDO pre 
ZŠ v DNV. Div. sála ZUŠ 

9 ž.  
+ 1 ped. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

27.11.2014 Farebná jeseň. 
Istra Centrum. 

52 ž. 
+ 6 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov  
tanečného a lit.-dramatického odboru ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 
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19.11.2014 Pocta patrónke hudby, 
sv. Cecílii. 
Kostol Ducha Sv. v DNV 

60 ž. 
+ 14 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

3.12.2014 Predstavenie LDO pre 
ZŠ v DNV. Div. sála ZUŠ 

11 ž. 
+ 1 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagóga ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

3.12.2014 Mikulášsky koncert. 
MKCHS v DNV 

43 ž. 
+ 11 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

5.12.2014 Predstavenie LDO pre 
MŠ v DNV. MŠ M. Marečka 

16 ž. 
+ 1 ped. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

5.12.2014 FOR Bratislava hrá pre 
Bratislavu. Galavečer. 
DK Dúbravka 

87 ž. 
+ 29 ped 

Verejná prezentácia dych. orchestra FOR 
Bratislava, žiakov a pedagógov všetkých 
odborov ZUŠ a pozvaných hostí. 

18.12.2014 Vianočné dielne 
v ZUŠ. 

146 ž.  
+ 33 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

24.1.2015 II. Ples ZUŠ. 
Istra Centrum. 

48 ž. 
+ 9 ped. 

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

18.3.2015 Koncert barokovej 
hudby spojený s výstavou VO: 
Barokové inšpirácie. 
KS ZUŠ 

31 ž.  
+ 15 ped. 

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

25.3.2015 Koncert ku dňu 
učiteľov. 
MKCHS v DNV 

31 pedag. Prezentácia pedagógov ZUŠ, motivácia žiakov. 

29.4.-3.5.2015 Sústredenie žiačok 
TO. Banská Belá 

27 ž.  
+ 2 ped. 

Tanečné sústredenie spojené s relaxom 
a spoločnými aktivitami, teambuilding. 

30.4.-4.5.2015 Sústredenie 
divadelného súboru T-he divadlo. 
Bystrá. 

9 ž. 
+ 2 ped. 

Sústredenie  divadelného súboru spojené 
s relaxom a spoločnými aktivitami, 
teambuilding. 

6.5.2015 Výchovné koncerty pre 
žiakov MŠ a ZŠ v DNV. ZUŠ 

33 ž. 
+ 11 ped. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

7.5.2015 Výchovné koncerty pre 
žiakov MŠ a ZŠ v DNV. ZUŠ 

45 ž.  
+ 11 ped. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

13.5.2015 Koncert ku Dňu matiek. 
MKCHS v DNV 

22 ž.  
+ 11 ped. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

15.5.2015 Deň otvorených dverí v 
ZUŠ. 

173 ž.  
+ 36 zamest. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

19.5.2015 Koncert ku Dňu rodiny. 
Istra Centrum 

38 ž. 
+ 5 ped. 

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

1.6.2015 Vernisáž výstavy prác 
žiakov VO ZUŠ.  
MKCHS v DNV 

15 ž. 
+ 9 ped. 

Program FOR Bratislava junior. Verejná 
prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

1.6.-25.6.2015 Výstava prác 
žiakov VO ZUŠ. Múzeum kultúry 
Chorvátov na Slovensku v DNV 

Žiaci VO  
+ 3 ped.  

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

2.6.2015 Rozprávkový večer. 
Divadelné predstavenie 
v Hummelovom múzeu.   

16 ž. 
+ 2 ped. 

Verejná prezentácia žiakov LDO a pedagóga 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov 

10.6.2015 Interný absolventský 
koncert. KS ZUŠ 

8 ž. 
+ 8 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

17.6.2015 Koncert komornej 
hudby. 
MKCHS v DNV 

69 ž.  
+ 16 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ 
v spolupráci s orchestrom ZOE, sebarealizácia 
a motivácia žiakov  
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16.6.2015 Absolventský koncert. 
Zichyho palác 

8 ž.  
+ 10 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

5.6.2014 Divadelné predstavenie 
pre žiakov ZŠ v DNV. DS ZUŠ 

11 ž. 
+ 1 ped. 

Verejná prezentácia žiakov LDO a pedagóga 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov 

22.6.2015 Ahoj prázdniny!  
DK Dúbravka 

73 ž. 
+ 11 ped. 

Záverečné vystúpenie žiakov a pedagógov  TO 
ZUŠ a hostí zo ZUŠ E. Suchoňa v Ba. 

20.6.2014 Čaro rozprávok.  
DS ZUŠ. 

 18 ž. 
+ 2 ped. 

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

29.6.2015 Odovzdávanie 
absolventských vysvedčení 
a ocenení žiakom ZUŠ. 
Areál ZUŠ 

25 ž. 
+ 5 ped. 

Program  vrámci podujatia. 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
(aktivity, počet účastníkov, pedagógov a vyhodnotenie  cieľa napr.  umiestnenie žiakov na súťaži)  
Názov aktivity  Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

13.9.2014 Vyšehradské dni 
dychovej hudby. Považská 
Bystrica. 

17 ž. 
+ 3 ped. 

Malokarpatský dychový orchester. Zlaté pásmo. 
Pedagóg: Vladimír Dianiška 
 

Bienále animácie – Flipbook.   Výtvarná súťaž. Ocenenie: Nina Bunčeková 

1.10.2014 Rok v Dúbravke.  
DK Dúbravka. MČ Ba-Dúbravka 

15 ž. 
+ 3 ped. 

Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia orch. FOR Bratislava. 

11.10.-12.10.2014 Celoslovenská 
súťaž a prehliadka detských 
a mládežníckych dychových 
hudieb na počesť Rudolfa Hečka. 
Dolná Súča.  
Org.: TOS, Trenčín 

43 ž. 
+ 5 ped. 

Spojený dychový orchester ZUŠ Bratislava – 
Devínska Nová Ves a ZUŠ E. Suchoňa 
Bratislava-Dúbravka. Zlaté pásmo cum laude. 
Pedagógovia: V. Dianiška a L. Zálesňák. 
 
Dychový orchester FOR Bratislava. Zlaté 
pásmo cum laude. Pedagóg: V. Dianiška 
 

11.-12.10.2014 Jablkové 
hodovanie. 
Org.: BSK, Istra Centrum 

32 ž. 
+ 4 ped. 

Verejná prezentácia žiakov vo súboru Črip 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

16.10.2014 Kytica pozdravov. 
Org. Bratislava, hl. mesto SR 

17 ž.  
+ 6 ped. 

Kultúrny program  pri oceňovaní seniorov 
primátorom hl. mesta. Verejná prezentácia 
žiakov a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

22.10.2014 Koncert pre seniorov. 
Org. Klub dôchodcov v Dev. 
Novej Vsi  

7 ž.  
+ 2 ped. 

Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ 

25.10.2014 Hrajte mi muziky 
vesele. Vištuk. Súťažná prehliadka 
dychových hudieb Bratislavského 
kraja. 
Org.: BSK, MkOS Modra 

21 ž. 
+ 2 ped. 

Dychový orchester FOR Bratislava. Zlaté 
pásmo cum laude. Pedagóg: V. Dianiška. 
 

12.-13.11.2014 Mladí klaviristi. 
Celoslovenská prehliadka mladých 
klaviristov 2015. ZUŠ E. Suchoňa 
Bratislava.  

3 ž. 
+ 2 ped. 

Zúčastnení: Samuel Zeman, Pedagóg: Matej 
Vrábel,  
Gabriel Reľovský, Pedagóg: Martina Lisá. 
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20.-21.11.2014 Violončelová jeseň 
v Modre. Celoslovenská súťaž 
v hre na violončele. 
ZUŠ Modra 

3 ž.  
+ 2 ped. 

Júlia Dubinová - strieborné pásmo v I. kat., 
Dana Duchoslavová - bronzové pásmo v IV. 
Kategórii. Pedagóg: Zuzana Rahlová. 

Korep.: J. Zelenková 
20.-22.11.2014 Celoslovenská 
prehliadka sólovej hry na cimbale 
žiakov ZUŠ.  
ZUŠ J. Kresánka, Bratislava. 

1 ž.  
+ 1 ped. 

Kristína Duchoslavová – strieborné pásmo, III. 
kat. Ped.: Miroslav Rajt – diplom za vzornú 
prípravu žiačky. 
 

23.11.2014 Katarínsky koncert. 
Org. Istra Centrum 

23 ž. 
+ 3 ped. 

Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra 
FOR Bratislava a pedagógov ZUŠ. 

29.11.2014 Vianočné trhy.  
Org. Častá. 

18 ž. 
+ 4 ped. 

Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra 
FOR Bratislava a pedagógov ZUŠ. 

2.12.2014 Dni Miloša Ruppeldta. 
Súťaž ZUŠ v sólovej hre dych. 
nástrojoch. Bratislava.  

2 ž. 
+ 2 ped. 

Čestné uznanie: Zora Gánovská, Katarína 
Beňušková – zobc. fl., Ped.: S. Duchoslavová 

6.12.2014 Vianočná ulička v Dev. 
Novej Vsi.  
Org. Istra Centrum 

21 ž. 
+ 3 ped. 

Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra 
FOR Bratislava a pedagógov ZUŠ. 

14.12.2014 Vianočný koncert. 
SZUŠ  Uherské Hradiště 

16 ž.  
+ 4 ped. 

Reprezentácia žiakov ZUŠ na verejnom 
podujatí v družobnej ZUŠ v Českej Republike. 

6.-14.12.2014 Vianočné dielne 
a výstava v Justiho sieni. Org. 
Bratislava, hl. mesto SR 

2 ped. Verejná prezentácia prác žiakov a pedagógov 
ZUŠ, 

7.2.2015 Ples ZŠ, I. Bukovčana. 
Org. ZŠ a RZ pri ZŠ 

7 ž. 
+ 1 ped. 

Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov FS Črip a TO ZUŠ. 

8.2.2015 Koncert súboru ČRIP. 
Org.: FS ČRIP, ZUŠ. 

8 ž. 
+ 2 ped. 

Verejná prezentácia žiakov súboru Črip a ich 
hostí z Chorvátska. 

12.2.2015 Karneval. 
Org. Istra Centrum a ZUŠ 

42 ž. 
+18 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

11.3.2015 Medzinárodný deň žien 
v Klube dôchodcov. 

6 ž. 
+ 6 ped. 

Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

21.3.2015 Malokarpatský slávik. 
Súťaž spevákov amatérov – 
populárne piesne. Budmerice  

1 ž.  
+ 1 ped. 

Zúčastnil sa: Boris Horínek, Pedag.: Ľ. 
Hudecová 

31.3.2015 Zlatá klapka. 
Celoslovenská súťaž AMT.  

2 ž.  
+ 2 ped. 

Jakub Švikruha, Samo Martinka – diplom za 
účasť.  

9.4.2015 Detská mapa sveta 2015. 
Celoslovenské kolo  výtvarnej 
súťaže. 
Org.. Medzinárodná kartografická 
asociácia ICA, 
Bratislava. 

9 ž. 
+ 2 ped. 

Ocenení: 
Michal Mojžišík – 1. miesto v kategórii do 6 r. 
Šimon Štrbák – 2. miesto v kategórii 6-8r. + 
postup do medzinárodného kola výtvarnej 
súťaže Children World Map Competition. 
Pedagóg: T. Kuzmová 
Zúčastnení: B. Prokešová, M. Švikruha, N. 
Malecová, O. Ružek, E. Ftorková, V. 
Šramková, V. Poláčková. 
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10.4.2015 Vesmír očami detí. 
Výtvarná súťaž,  Slovenská 
ústredná hvezdáreň Hurbanovo. 
 
 

6 ž.  
+ 2 ped. 

Ocenení: Andrea Gazdačková -1. kat., Rebeka 
Almanová – 4. kat., Max Mencl – 5. kat. 
Pedagóg: A. Horváthová. 
Oliver Filipovič – I. kat., Agáta Škrabanová – 
4. kat., Filip Štrbák – 5. kat. Pedagóg: T. 
Kuzmová 
 

15.4.2015 Verejný koncert. 
Org.: ZUŠ Židlochovice 

11 ž. 
+ 1 ped. 

Reprezentácia gitarového súboru, Čripu 
a žiakov pedag.: T. Mardiakovej v družobnej 
ZUŠ v ČR.  

16.-17.4.2015 Schneiderova 
Trnava. Celoslovenská 
interpretačná  súťaž v hre na 
klavíri a husliach. 

2 ž. 
+ 3 ped. 

Kateřina Glancová – bronzové pásmo – klavír, 
Ped.. B. Kolomazníková 
Adela Mináriková – bronzové pásmo – husle, 
Ped.: M. Pacigová 

25.4.2015 Bratislava pre všetkých. 
Koncert v Primaciálnom paláci 
a na Hlavnom námestí. Stánok.  
Org. Hl. mesto SR Bratislava 

104 ž. 
+ 15 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

24.-26.4.2015 Detský hudobný 
festival J. Cikkera. Banská 
Bystrica. Org. ZUŠ J. Cikkera 

2 ž. 
+ 3 ped. 

Eva Husseinová – laureátka súťaže a zlaté 
pásmo v hre na plechových dych. Nástrojoch, 
III. kat. Pedagóg: Ľ. Horák. 
Sofia Vagnerová - prieč. fl., Pedagóg: D. 
Križalkovičová (bez ocenenia) 

30.4.2015 Stavanie mája. 
Org. Istra Centrum 

18 ž. 
+ 3 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

4.5.2015 Pietny akt pri pamätníku 
M. R. Štefánika. 
Org. Matica slovenská v DNV 

18 ž. 
+ 3 ped. 

Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 

13.5.2015 Bratislava spievaj! 
Prehliadka zborov v Bratislave. 
Org. Únia speváckych zborov 
Slovenska 

17 ž. 
+ 2 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov, zvýšenie 
kvality spev. zboru, popularizácia zboru. 

14.5.2015 Nitrianska lutna. 
Celoslovenská hudobno-
interpretačná súťaž v hre na dych. 
nástrojoch. Nitra.  
Org.: ZUŠ J. Rosinského. 

7 ž. 
+ 4 ped. 

Tomáš Duchoslav – 1. miesto v   hre na 
zobcovú flautu  v V. kategórii. Pedagóg. D. 
Križalkovičová. 
Eva Husseinová – 1. miesto v hre na 
plechových dych. nástrojoch v III. kategórii, 
Adam Pokluda – 3. miesto v hre na plechových 
dych. nástrojoch v II. kategórii. 
Pedagóg: Ľubomír Horák 
Bez ocenenia: Zora Gánovská, Tereza 
Čorejová, Noemi Némethová, Sofia Vágnerová 

16.5.2015 Slovo a hudba. Noc 
galérií a múzeí. 
Org. MKCHS v DNV 

8 ž. 
+ 1 ped. 

Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia gitarového súboru a pedagóga ZUŠ. 

23.5.2015 Festival slov. nár. 
piesne. Org. Matica Slovenská v 
DNV 

10 ž. 
+ 3 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

30.5.2015 MDD. 
Org. IstraCentrum a neziskové 
org. v DNV 

14 ž. 
+2 ped. 

Program  vrámci podujatia. Verejná prezentácia 
žiakov a pedagógov ZUŠ, 
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14.6.2015 Žiacky futbalový turnaj.  
Org. FC DNV 

8 ž.  
+ 1 ped. 

Program  vrámci podujatia. Verejná prezentácia 
žiakov TO a pedagóga ZUŠ, 

14.6.2015 Juniáles. 
Org. ZUŠ,  Farnosť v DNV, FS 
Črip, DeDe zbor,   

54 ž. 
+ 5 ped. 

Verejná prezentácia súborov ZUŠ: FOR 
Bratislava a Črip, sebarealizácia a motivácia 
žiakov. 

20.-21.6.2015 XXIII. Celoštátna 
súťažná prehliadka malých 
dychových hudieb. Lednické 
Rovne. Org.: NOC, Ba 

23 ž. 
+ 3 ped. 

Dych. orchester FOR Bratislava – zlaté pásmo 
cum laude a cena za príkladný rozvoj dych. 
hudby v oblasti umeleckého školstva. 

17.-22.7.2015 Festival dychových 
hudieb a mažoretiek. Francúzsko. 

25 ž.  
+ 2 ped. 

Spolupráca orchestra FOR BA  s mažoretkami 
TINA Bratislava SK – reprezentácia SR vo 
Francúzsku.  
 

6.-9.8.2015 Dychovky v Preši. 
XV. Medzinárodný súťažný 
festival malých dychových hudieb. 
Pezinok. 

19 ž.  
+ 2 ped. 

Dychový orchester FOR Bratislava, vedúci 
Vladimír Dianiška, zlaté pásmo cum laude, 
Hlavná cena súťaže 1. miesto 

 
 
 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 
školy/CVČ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 
realizácie 
a 
ukončeni
a 
realizácie 

Rodič. združenie pri 
ZUŠ, Istrijská 22. 
Dotácia z MČ Bratislava 
Devínska Nová Ves, 
SOZA, ARS 
Bratislavensis 

Nahrávanie profilového 
CD orchestra FOR 
Bratislava 

Reprezentácia hudobného odboru 
ZUŠ 

Marec 
2015 – 
október 
2015 

Rodič. združenie pri 
ZUŠ, Istrijská 22. 
Dotácia z MČ Bratislava 
Devínska Nová Ves 

Letné umelecké 
sústredenie pre žiakov 
ZUŠ. 

Žiaci ZUŠ zo  všetkých odborov – 
súbory. 
Aktívny relax v ŠvP Kľačno, 
spoločenské a športové vyžitie, 
príprava na nový šk. rok. 

17.-
22.8.2015 

•  
• 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/CVČ  
•  
• V období 2014/2015 nebola v škole finančná kontrola. 
•  
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• VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
•  
• Z hľadiska budovy na Istrijskej 22 a jej údržby sme opravili z vlastného rozpočtu vstup do 
školy tak, aby bol bezbariérový, aby nebol šmykľavý. Z bezpečnostného hľadiska bolo pridané 
zábradlie.  
• Pretrvávajúci zlý stav budovy sa podarilo zmierniť, nakoľko sa vedeniu školy podarilo z  
ušetrených prostriedkov v časti budovy (kde prebieha priamy vyučovací proces), vymeniť okná. 
V spolupráci s oddelením správy nehnuteľností bola vymaľovaná koncertná a s ňou susediaca 
miestnosť a priľahlé chodby. Staré okná ešte zostali na chodbách a jednej učebni výtvarného odboru. 
Žiaľ kapacitne nás obmedzuje skutočnosť, že podkrovie stále nie je dokončené a z tohto dôvodu, 
predpokladáme úbytok žiakov. Nedokončenie podkrovia spôsobuje v časti budovy aj veľké úniky 
tepla, nakoľko strop nad učebňami nie je dostatočne izolovaný. V zlom stave sú strechy a vykurovací 
systém. Tento stav napriek informovaniu zriaďovateľa trvá už 11 rokov.  
• 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 „stiahnuť“ vyučovanie z elokovaných pracovísk. Rekonštrukcia by mohla byť 
nápomocná k ďalšiemu skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä ak by sa odhlučnili 
niektoré učebne a nedochádzalo by k vzájomnému zvukovému rušeniu VVP v susedných učebniach. 
Tiež by bolo možné vytvoriť kvalitnejšie odborné učebne. Chýbajú priestory na skúšanie školských 
orchestrov, ktoré by neovplyvňovali vyučovanie v priľahlých priestoroch. Program školy je zameraný 
práve na podporu a rozvoj orchestrálnej a súborovej hry. Napriek tejto skutočnosti dosahujú 
pedagógovia veľmi kvalitné výsledky. 
• Špeciálne skúšobne pre orchester a súbory s patričným vybavením by ešte viac skvalitnili 
výsledky týchto hudobných telies, z ktorých už teraz niektoré úspešne reprezentujú školu, mesto 
i Slovensko v zahraničí.  
•  
• VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy/ŠZ v roku 
2014 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 539 271,- € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné: 56 267,- € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške: 4 389,- €  boli použité:4 389 € 

 
IX. Ciele, ktoré si škola/ŠZ určila v koncepcii rozvoja školy/ŠZ na školský rok 2014/2015 
a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
CIELE A ÚLOHY  
 
Personálna oblasť 
V personálnej oblasti bol stav pedagogických zamestnancov s prihliadnutím na počet žiakov 
a priestorové možnosti školy vcelku vyhovujúci, vrátane elokovaných pracovísk v predmetových 
komisiách hra na klavíri, gitare.   
 
Výchovno-vzdelávací proces (VVP)   
Permanentne sa aktualizuje školský vzdelávací program, s prihliadnutím na vývoj povinne voliteľných 
predmetov a ich prienikom s ďalším vyučovaním v ZUŠ.  Na podpore VVP sa významnou mierou 
podieľa rodičovské združenie pri ZUŠ.  
V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnilo množstvo podujatí, na ktorých sa mali možnosť naši žiaci 
realizovať. Veľmi úspešným a aktívnym súborom je „Festivalový orchester Bratislava“ (FOR 
Bratislava), s ktorým sa podarilo nahrať zvukový CD nosič vysokej kvality a odohrať 39 koncertných 
vystúpení, z toho jednu krajskú súťaž (víťaz),  2 celoštátne súťaže (2. a 1. miesto) a jednu 
medzinárodnú súťaž dychových orchestrov (1. miesto).  
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O ďalších výsledkoch VVP informujeme v predošlých kapitolách o aktivitách školy a projektoch, do 
ktorých sa škola zapojila. 
Úpravou a zostručnením prešiel aj ŠkVP. Tieto zmeny si vyžiadal aj nový ŠVP.  
V príprave nových hudobnodramatických projektov bol uskutočnený výber titulov pre obdobie 
september 2015-december 2016.  
V decembri 2015 sme realizovali v spolupráci s novou partnerskou ZUŠ, SZUŠ Slovácko, vianočný 
koncert v Uherskom Hradišti. 
 
Interiér a exteriér budovy školy 
V spolupráci s oddelením správy nehnuteľností sa podarilo vymaľovať koncertnú miestnosť školy 
a susediacu učebňu, ktoré majú vysoký strop, ako aj priľahlé chodby. Do koncertnej miestnosti bol 
vylepšený prístup pre účinkujúcich. Spomenuté priestory budú od školského roka 2015/2016 slúžiť aj 
ako výstavné priestory pre žiakov ZUŠ. Okrem jednej učebne pre výtvarný odbor sa v ostatných 
podarilo z vlastných ušetrených prostriedkov vymeniť staré okná za okná plastové. 
Žiaľ opäť sa nenašli finančné prostriedky na dokončenie podkrovia a rekonštrukciu budovy ako celku. 
Tieto, činnosti môže však uskutočniť iba zriaďovateľ školy ako vlastník budovy. Podrobnejšie 
nerozpisujem nedostatky, nakoľko sú totožné so stavom budovy, ktorý opisujem už niekoľko rokov. 
Tieto správy sú aj na webovej stránke školy. Najmä dokončenie podkrovia, ktoré už v minulých 
rokoch obhliadli aj predstavitelia GIB, ako aj zástupcovia oddelenia správy nehnuteľností, by 
umožnilo redukovať, možno aj celkom zrušiť, elokované pracoviská a aj navýšiť počet žiakov v ZUŠ.  
 
X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2014/2015, a oblasti, 
v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení v školskom roku 2014/2015 
 
SILNÉ STRÁNKY 

• VVP – jeho výsledky 
• muzikalita žiakov HO 
• kvalitné pedagogické zloženie 
• nahrávka CD 
• víťazi súťaží 

 

SLABÉ STRÁNKY 
• nedostavané podkrovie  
• priestorové vybavenie 
• finančná poddimenzovanosť 
• byrokracia 
• nedostatok učiteľov gitary a 

korepetítorov 
PRÍLEŽITOSTI 

• vytváranie súborov (hudobných, 
tanečných, divadelných) 

• vytváranie multižánrových projektov 
• špičkový multižánrový dychový 

orchester 
 
 
 
 
 

RIZIKÁ  
• pôsobenie na hrane kapacít budovy 
• odchod pedagógov do škôl, kde 

majú lepšie priestorové vybavenie 
• 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):  
3 žiačky: Dominika Kummerová SUŠ  Bratislava,  
Táňa Vasilková - kompozícia) Štátne Konzervatórium Bratislava 
Barbora Pomsárová – hra na trúbke Štátne Konzervatórium Bratislava. 
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Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí (meno žiaka, názov školy): 
1 žiak – Michal Kováč – Vysoká škola architektúry, Bratislava 
 
XI.  Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Priestory školy spĺňajú predpísané hygienické normy. Ich zlepšeniu napomohlo aj vymaľovanie traktu 
školy, chodieb a učební s vysokým stropom, ako aj výmena okien v takmer všetkých učebniach 
v budove na Istrijskej 22. Problematické sú „presluchy“ medzi niektorými  susediacimi učebňami. 
Riešenie vidím v pokuse o zvukovú izoláciu stien, čo však asi len v malom rozsahu zmierni tento 
problém. 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. Ale aj to vyučovanie je závislé na podpore rodičov. Hudobné nástroje a učebné pomôcky a 
ich údržba, či opravy,  sú z veľkej miery „kryté“ z prostriedkov rodičovského združenia. Dokonca aj 
„školné“,  ktoré sme kedysi mohli využiť iba na nákup učebných pomôcok a hudobných nástrojov, či 
inej potrebnej techniky (PC, kamery,  zvuková technika a pod.“ sa už využíva na úhrady faktúr a 
náklady spojené s chodom budovy.    
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami. 
 
Škola má veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou s vyššie spomenutým Rodičovským združením pri 
ZUŠ, ale spolupracuje aj s ďalšími organizáciami čí inštitúciami. Napr.: Bratislava hlavné mesto SR, 
MČ BA - DNV ako aj v BA - Vajnory, s farským úradom v MČ DNV, so školami a pod. 
Spolupracujeme s kultúrnymi, spoločenskými i vzdelávacími inštitúciami. Vytvárame pre ne 
programy, ony nám zas poskytujú priestory na realizáciu našich programov, prípadne vytvárame 
spoločné podujatia. Podrobnejšie viď aktivity a projekty. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
Škola spolupracuje so zriaďovateľom, sme ústretoví jeho potrebám a požiadavkám, je to prirodzené. 
Aj táto spolupráca je zdokumentovaná v aktivitách a projektoch. 
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Správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy 

Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava za školský rok 2014/2015 
 
Úvod:  
 Celý školský rok sa niesol v duchu spolupráce s rôznymi inštitúciami v rámci Hlavného 
mesta Bratislavy, Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Slovenska ale aj zahraničia. Žiaci aj v tomto 
roku preukázali za pomoci pedagógov školy svoje umelecké vlohy prezentovaním sa na rôznych 
podujatiach školy. V hudobnom odbore organizovanie celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi, 
podujatia „Rok v Dúbravke“, kde sa stretli juniori a seniori z Mestskej časti Bratislava - Dúbravka. 
Zlaté pásmo Cum Laude získal dychový súbor spoločne so súborom ZUŠ Istrijskej ul. na 
celoslovenskej súťaži dychových hudieb. Vyzdvihujem aj v tomto roku výtvarný odbor, ktorý za 
pomoci dvoch pedagogičiek vysoko a úspešne reprezentujú školu.  V tanečnom odbore je mimoriadne 
prezenčne úspešný DFS KLNKA a tanečný súbor BADULA. Opäť sa potvrdilo, že 812 žiakov ZUŠ 
Eugena Suchoňa trávi voľný čas zmysluplne štúdiom na umeleckej škole 
 
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  
 
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 
PhDr. Helena Suchoňová, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Zdenka Zaťovičová, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa, poslanec  
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2014/2015    
Rada školy sa v priebehu školského roka stretla a vyjadrila k nižšie uvedeným materiálom: 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov 
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b) návrhy na zavedenie študijných odborov a ich zameranie 
c) návrh školského vzdelávacieho programu  
d) návrh rozpočtu 
e) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
f) správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2014 a za I. polrok 2015   
g) koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie 
h) informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno–

vzdelávacieho procesu 
 

 
d) Iné poradné orgány na škole: 
Umelecká rada – pravidelné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné témy rokovaní: 
úprava organizácie vyučovacieho procesu, riešenia problematiky chodu školy, príprava prezentácie 
školy, metodické riadenie školy. 
Pedagogická rada – pravidelné mesačné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné témy 
rokovaní: školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, príprava podujatí, odborné a metodické 
témy, kontrola kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, ocenenie prezentácie jednotlivých kolegov, 
návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu, návrhy na zlepšenie pracovného prostredia. 
Predmetové komisie – stretnutia na základe pokynov vedúcich predmetových komisií, základné témy 
rokovaní: odborné témy, organizácia chodu školy, pravidelné hodnotenie kvality výstupov žiakov, 
návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
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.. 
 
II.  Údaje o žiakoch školy (k 15.09.2014 a k 30.06.2015): 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch  
 
Absolventi ZUŠ 

           
Údaje o počte absolventoch k 30.06.2015   

ztoho žiakov v jednotlivých  
odboroch  

Údaje o počte absolventoch k 
30.06.2015 absolvent je len raz 
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Eugena 
Suchoňa 

4 19 0 13   36  13 23 36 
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Celkový počet žiakov k 15.09.2014:     827 
z toho: hudobný odbor (HO)   417 
 literárno-dramatický odbor (LDO)   40 
      tanečný odbor (TO)   151 
         výtvarný odbor (VO)   219                                                                 
   
Celkový počet žiakov k 30.06.2015:     812  z toho absolventi: 36 
z toho: hudobný odbor   403     13 

literárno-dramatický odbor    36     0 
          tanečný odbor    155     4 
        výtvarný odbor   218    19 
 
Údaje o počte novoprijatých žiakov v školskom roku 2014/2015 – stav k 15.09.2014: 
hudobný odbor   59 
literárno-dramatický odbor   9 
tanečný odbor   39 
výtvarný odbor  39 
spolu               146 
 

Noví žiaci ZUŠ 
           

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2015  
z toho žiakov v 

jednotlivých  
odboroch  

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2015 
/je len raz započítaný/ 
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Počet žiakov spolu 
/stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
Eugena Suchoňa 24 45 11 77   157  77 78 155 
 
 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 30.06.2015: 
Prospeli s vyznamenaním:  HO  334 
     LDO    36 
     TO  120 
     VO  217 
Prospeli:    HO    39 
     LDO      0 
     TO      0 
     VO      1 
Neprospeli:            vo všetkých odboroch      0  
Spolu žiakov:      747  (+ 65 žiakov PŠ) = 812 
žiakov 
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c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) v školskom roku 2014/2015. 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v školskom roku 2014/2015 nemala novozaložené študijné 
odbory. 
 
III.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  školy 
 
• Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2014: 
•  

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2014 
     
     

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet 
Eugena Suchoňa 44 39,75 6 3,75 
     
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov k 02.09.2014 
a k 01.02.2015: 
Tento dokument nadobúda účinnosť 02.septembra 2014. 
 
Štruktúra kariérových  pozícií Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 
Bratislava 
 
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: 3 Mgr. art. Ľudmila Veselá, Zuzana Vicianová, DiS. art., 
Mgr. Monika Adamčíková 
b/ samostatný pedagogický zamestnanec: 32 Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, 
Michaela Besedová, Ján Činčura, Michal Dávid, Tomáš Ďurček, Katarína Filipovičová, Eva 
Golovková, Mariana Granecová, Mgr. art. Tomáš Horkavý, Bohumír Hrín, Alena Klattová, Bc. 
Klaudia Kosmeľová, Petr Kunz, Mgr. Viera Kunzová, Mgr. art. Pavol Kušík, Denisa Lehotská, Michal 
Matejka, DiS., Renata Pallayová, Anna Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová, Mgr. art. Monika 
Rahlová, Mgr. Beáta Rašková, Jana Ružovičová, Monika Slováková, Libor Zálesňák, Zdenka 
Zemková, Mgr. Martina Burlasová, Mgr. art. Henrieta Horáková, Alena Kováčiková, Ingrid Saňková, 
Libuše Šetinová  + Mgr. art. Aneta Roganská, Mgr. art. Aneta Lednická, Mgr. art. Agneša Ujpálová - 
3 materská dovolenka 
c/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou: 5 - Mgr. Jaroslava Beladičová, Mgr. art. Ivan 
Kováčik, PaedDr. Gabriela Zacharová, Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová 
d/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou: 4 – Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Mgr. art. 
Karin Lukáčová, ArtD., Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD., Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. 
Kariérová pozícia: 
Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagóga na výkon špecializovaných alebo riadiacich 
činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií. 
Kariérové pozície: 
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  a/ pedagogický zamestnanec špecialista (triedny učiteľ, uvádzajúci pedagogický 
zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, koordinátor školského vzdelávacieho  programu, 
koordinátor prevencie) 
triedny učiteľ: Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. art. Ivan Kováčik, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Mgr. art. 
Monika Adamčíková, Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD., Mgr. Jaroslava Beladičová, Michaela 
Besedová, Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD., Ján Činčura, Michal Dávid, Tomáš Ďurček, Katarína 
Filipovičová, Eva Golovková, Mariana Granecová, Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Mgr. art. 
Tomáš Horkavý, Bohumír Hrín, Alena Klattová, Bc. Klaudia Kosmeľová, Petr Kunz, Mgr. art. Pavol 
Kušík, Denisa Lehotská, Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD., Michal Matejka, DiS., Renata Pallayová, 
Anna Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová, Mgr. art. Monika Rahlová, Mgr. Beáta Rašková, Jana 
Ružovičová, Monika Slováková, Mgr. art. Ľudmila Veselá, Zuzana Vicianová, DiS. art., PaedDr. 
Gabriela Zacharová, Libor Zálesňák, Zdenka Zemková, Mgr. art. Henrieta Horáková, Mgr. Martina 
Burlasová, Alena Kováčiková – 2 triedy, Ingrid Saňková – 2 triedy, Libuše Šetinová – 1 trieda, Mgr. 
Barbora Nevřelová – 2 triedy, PaedDr. Melánia Musilová – 2 triedy – 43 + Mgr. art. Aneta Roganská, 
Mgr. art. Aneta Lednická, Mgr. art. Agneša Ujpálová - 3 materská dovolenka +  Mgr. Viera Kunzová 
– korepetítor 
 
uvádzajúci pedagogický zamestnanec pre školský rok 2014/2015:  
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD, Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD. 
 
vedúci predmetových komisií: 
Mgr. art. Monika Rahlová – klavír a klavírny sprievod HO, LDO, TO 
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. – spev, dychové a bicie nástroje, hudobná náuka 
Mgr. Soňa Radulová -  kompozícia, keyboard, akordeón, gitara, sláčikové nástroje a harfa 
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: Bc. Zuzana Horváthová 
štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. art. Ivan Kováčik 
pedagogický zástupca riaditeľa: Mgr. art. Zuzana Fabianová 
Štruktúra kariérových pozícií je vnútorným predpisom školy vypracovaná podľa zákona č. 317/2009 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a záväzným pre všetkých zamestnancov Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, Batkova 2, 
Bratislava.  
 
 
Tento dokument nadobúda účinnosť 01.februára 2015. 
 
Štruktúra kariérových  pozícií Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 
Bratislava 
 
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: 1 Zuzana Vicianová, DiS. art.,  
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b/ samostatný pedagogický zamestnanec: 32 Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, 
Mgr. Monika Adamčíková, Michaela Besedová, Ján Činčura, Michal Dávid, Tomáš Ďurček, Katarína 
Filipovičová, Eva Golovková, Mariana Granecová, Mgr. art. Tomáš Horkavý, Bohumír Hrín, Alena 
Klattová, Petr Kunz, Mgr. Viera Kunzová, Mgr. art. Pavol Kušík, Denisa Lehotská, Michal Matejka, 
DiS., Renata Pallayová, Anna Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová, Mgr. Beáta Rašková, Jana 
Ružovičová, Monika Slováková, Mgr. art. Ľudmila Šestáková (Veselá), Libor Zálesňák, Zdenka 
Zemková, Mgr. Martina Burlasová, Mgr. art. Henrieta Horáková, Alena Kováčiková, Ingrid Saňková, 
Libuše Šetinová  + Mgr. art. Monika Rahlová – 1x neplatené voľno, Mgr. art. Aneta Roganská, Mgr. 
art. Aneta Lednická, Mgr. art. Agneša Ujpálová – 3 x materská dovolenka 
c/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou: 6 - Mgr. Jaroslava Beladičová, Mgr. art. Ivan 
Kováčik, Mgr. art. Zuzana Okresová, PaedDr. Gabriela Zacharová, Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. 
Melánia Musilová 
d/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou: 4 – Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Mgr. art. 
Karin Lukáčová, ArtD., Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD., Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. 
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, vedúci predmetovej komisie, koordinátor školského vzdelávacieho  programu, 
koordinátor prevencie) 
triedny učiteľ: Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. art. Ivan Kováčik, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Mgr. art. 
Monika Adamčíková, Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD., Mgr. Jaroslava Beladičová, Michaela 
Besedová, Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD., Ján Činčura, Michal Dávid, Tomáš Ďurček, Katarína 
Filipovičová, Eva Golovková, Mariana Granecová, Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Mgr. art. 
Tomáš Horkavý, Bohumír Hrín, Alena Klattová, Petr Kunz, Mgr. art. Pavol Kušík, Denisa Lehotská, 
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD., Michal Matejka, DiS., Mgr. art. Zuzana Okresová, Renata 
Pallayová, Anna Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová, Mgr. Beáta Rašková, Jana Ružovičová, Monika 
Slováková, Mgr. art. Ľudmila Šestáková (Veselá), Zuzana Vicianová, DiS. art., PaedDr. Gabriela 
Zacharová, Libor Zálesňák, Zdenka Zemková, Mgr. art. Henrieta Horáková, Mgr. Martina Burlasová, 
Alena Kováčiková – 2 triedy, Ingrid Saňková – 2 triedy, Libuše Šetinová – 1 trieda, Mgr. Barbora 
Nevřelová – 2 triedy, PaedDr. Melánia Musilová – 2 triedy – 43 + Mgr. art. Monika Rahlová – 1x 
neplatené voľno, Mgr. art. Aneta Roganská, Mgr. art. Aneta Lednická, Mgr. art. Agneša Ujpálová – 3 
x materská dovolenka +  Mgr. Viera Kunzová – 1x korepetítor 
 
uvádzajúci pedagogický zamestnanec pre školský rok 2014/2015:  
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD, Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD. 
 
vedúci predmetových komisií: 
PaedDr. Gabriela Zacharová – klavír a klavírny sprievod HO, LDO, TO 
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. – spev, dychové a bicie nástroje, hudobná náuka 
Mgr. Soňa Radulová -  kompozícia, keyboard, akordeón, gitara, sláčikové nástroje a harfa 
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: Bc. Zuzana Horváthová 
štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. art. Ivan Kováčik 
pedagogický zástupca riaditeľa: Mgr. art. Zuzana Fabianová 
Štruktúra kariérových pozícií je vnútorným predpisom školy vypracovaná podľa zákona č. 317/2009 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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a záväzným pre všetkých zamestnancov Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, Batkova 2, 
Bratislava.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania : 

FORMA VZDELÁVANIA 

Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania 
           

ZUŠ 
Uvádzanie do 

praxe 
Priebežné 

Špecializačné- 
inovačné 

Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich 

pedagog. zamest. 
Eugena 
Suchoňa začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 
  3 3 0 0 7 7 0 0 1 0 
           

doplnenie 
aktualizačné 
vzdelávanie         

 začaté ukončené         
 10 10         
  
Vzdelávanie zamestnancov (absolvované školenia, semináre, kurzy a tvorivé dielne):  
25. – 27.08.2014: „Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA“ 
účastníci: Mariana Granecová, Mgr. Soňa Radulová, Monika Slováková, Katarína Filipovičová, 
Renata Pallayová, Mgr. art. Monika Rahlová 
25.09.2014: kontinuálne vzdelávanie „Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole.“ 
MPC BA, účastníci: Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. art. Zuzana Fabianová 
30.09.2014: odborný seminár a workshop „Ako naučiť hrať stupnice“ lektor: Ácsné Szily Éva 
z Budapešti, ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 5, BA, 
účastník: Anna Polakovičová 
10.10.2014: Stretnutie učiteľov akordeónu, Malá koncertná sála VŠMU, Zochova 1, BA, 
účastník:  Mgr. Soňa Radulová 
14.10.2014: kontinuálne vzdelávanie „Metodika integrácie a interakcia v umeleckej výchove 
a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA,  
účastníci: Mgr. Monika Adamčíková, Mgr. art Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová, Zdenka 
Zemková 
20.10.2014: kontinuálne vzdelávanie „Excel v praxi“ ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA,  
účastníci:  Mgr. Monika Adamčíková, Michaela Besedová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Katarína 
Filipovičová, Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. Soňa Radulová, 
22.10.2014: kontinuálne vzdelávanie „Excel v praxi“ ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA,  
účastníci:  Mgr. Monika Adamčíková, Michaela Besedová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Katarína 
Filipovičová, Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. Soňa Radulová, 
22.10.2014: gitarový seminár na tému „Problematika vyučovania gitarovej hry začiatočníkov“ 
lektor: Tatiana Stachak, Konzervatórium Tolstého 11, BA,  
účastníci: Ján Činčura, Bohuslav Hrín 
23.10.2014: kontinuálne vzdelávanie „Metodika integrácie a interakcia v umeleckej výchove 
a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA,  
účastníci: Mgr. Monika Adamčíková, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová, Zdenka 
Zemková 
27.10.2014: funkčné vzdelávanie „Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca 
a vedúceho odborného zamestnanca“ , ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastník: Mgr. art. Zuzana Fabianová 
28.10.2014: kontinuálne vzdelávanie „Excel v praxi“ ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA,  
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účastníci:  Mgr. Monika Adamčíková, Michaela Besedová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Katarína 
Filipovičová, Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. Soňa Radulová, 
03.11.2014: kontinuálne vzdelávanie „Excel v praxi“ ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA,  
účastníci:  Mgr. Monika Adamčíková, Michaela Besedová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Katarína 
Filipovičová, Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. Soňa Radulová, 
05.11.2014: kontinuálne vzdelávanie „Excel v praxi“ ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA,  
účastníci:  Mgr. Monika Adamčíková, Michaela Besedová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Katarína 
Filipovičová, Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. Soňa Radulová, 
06.11.2014: kontinuálne vzdelávanie „Metodika integrácie a interakcia v umeleckej výchove 
a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA,  
účastníci: Mgr. Monika Adamčíková, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová, Zdenka 
Zemková 
07.11.2014: ukončenie kontinuálneho vzdelávania skúškou „Excel v praxi“ ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA,  
účastníci:  Mgr. Monika Adamčíková, Michaela Besedová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Katarína 
Filipovičová, Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. Soňa Radulová, 
20.11.2014: Klavírny seminár a otvorená hodina na tému „Ako cvičiť na klavíri“  
lektor: Mgr. art. Peter Pažický ArtD.,  
účastníci: PaedDr. Gabriela Zacharová, Petr Kunz, Mgr. Viera Kunzová, Mgr. Soňa Radulová, Renata 
Pallayová, 
25.11.2014: kontinuálne vzdelávanie „Metodika integrácie a interakcia v umeleckej výchove 
a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA,  
účastníci: Mgr. Monika Adamčíková, Zdenka Zemková 
29.11.2014: kontinuálne vzdelávanie „Metodika integrácie a interakcia v umeleckej výchove 
a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA,  
účastníci: Mgr. Monika Adamčíková, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová, Zdenka 
Zemková 
05.12.2014: „Prípravné atestačné vzdelávanie“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA, účastníci: Anna 
Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová 
15.01.2015: funkčné vzdelávanie „Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca 
a vedúceho odborného zamestnanca“ , ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastník: Mgr. art. Zuzana Fabianová 
03. 02. 2015 – 06. 02. 2015: aktualizačné vzdelávanie „Zážitkové učenie v hudobnej výchove v 
predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na ZUŠ“, RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 
BA, účastník: Mgr. Soňa Radulová 
10.02.2015: kontinuálne vzdelávanie „Metodika integrácie a interakcia v umeleckej výchove 
a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA,  
účastníci: Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová, Zdenka Zemková 
10.02.2014: „Prípravné atestačné vzdelávanie“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA, účastníci: Anna 
Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová 
11.02.2015: funkčné vzdelávanie „Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca 
a vedúceho odborného zamestnanca“ , ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastník: Mgr. art. Zuzana Fabianová 
14.02.2015: kontinuálne vzdelávanie „Návrh a tvorba web stránok“ Gymnázium, Bílikova 24, BA, 
účastník: PaedDr. Melánia Musilová 
12.03.2015: funkčné vzdelávanie „Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca 
a vedúceho odborného zamestnanca“ , ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastník: Mgr. art. Zuzana Fabianová 
20.03.2014: „Prípravné atestačné vzdelávanie“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA, účastníci: Anna 
Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová 
21.03.2015:  inovačné vzdelávanie „Kreativizácia osobnosti učiteľa“ , Spojená základná škola Svätej 
Rodiny, Gercenova 10, BA, účastníci: Michaela Besedová, Zdenka Zemková, Mgr. Soňa Radulová, 
Katarína Filipovičová, Mgr. Jaroslava Beladičová 
25.03.2014: „Prípravné atestačné vzdelávanie“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA, účastníci: Anna 
Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová 
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27.03.2015:  inovačné vzdelávanie „Kreativizácia osobnosti učiteľa“ , Spojená základná škola Svätej 
Rodiny, Gercenova 10, BA, účastníci: Michaela Besedová, Zdenka Zemková, Mgr. Soňa Radulová, 
Katarína Filipovičová, Mgr. Jaroslava Beladičová 
27.03.2015 – 29.03.2015: kontinuálne vzdelávanie „Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj 
relaxačných zručností pedagogického zamestnanca“, Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji,  
účastníci: Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová 
28.03.2015: kontinuálne vzdelávanie „Metodika integrácie a interakcia v umeleckej výchove 
a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA,  
účastníci: Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová, Zdenka Zemková, Mgr. Monika 
Adamčíková 
13.04.2015: ukončenie kontinuálneho vzdelávania „Metodika integrácie a interakcia v umeleckej 
výchove a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 
BA,  
účastníci: Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová, Zdenka Zemková, Mgr. Monika 
Adamčíková 
13.04.2015: inovačné vzdelávanie „Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca“  
ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastníci: Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová 
17.04.2014: „Prípravné atestačné vzdelávanie“ ukončenie RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 BA, 
účastníci: Anna Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová 
20.04.2015: funkčné vzdelávanie „Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca 
a vedúceho odborného zamestnanca“ , ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastník: Mgr. art. Zuzana Fabianová 
27.04.2015: kontinuálne vzdelávanie „Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole.“ 
MPC BA, účastníci: Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Mgr. Monika Adamčíková 
28.04.2015: inovačné vzdelávanie „Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca“  
ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastníci: Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová 
01. – 03.05.2015: medzinárodná súťaž v hre na flautu „FLAUTIADA 2015“ Koncertná sieň, Eugena 
Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 BA, pozorovateľ: Mgr. Jaroslava Beladičová 
06.05.2015: seminár „Interpretácia súčasného umenia a jej využitie v pedagogickej praxi“ Dom 
umenia/ Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12, Bratislava, účastníci: PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. 
Barbora Nevřelová 
09.05.2015: ukončenie kontinuálneho vzdelávania „Efektívna komunikácia a asertívne riešenie 
konfliktov v škole.“ MPC BA, účastníci: Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. art. Zuzana Fabianová, Mgr. 
Monika Adamčíková 
12.05.2015: inovačné vzdelávanie „Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca“ 
ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastníci: Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana Horváthová 
14.05.2015: ukončenie inovačného vzdelávania „Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického 
zamestnanca“ ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastníci: Mgr. art. Zuzana Fabianová, Bc. Zuzana 
Horváthová 
14.05.2015: kontinuálne vzdelávanie „Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – Paličkovaná 
čipka pre začiatočníkov“ Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava, účastník: PaedDr. Melánia 
Musilová 
22. – 24.05.2015: kontinuálne vzdelávanie „Základy artefiletiky“ RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 
BA, účastníci: PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 
30.05.2015: koncert „Klavírne talenty vo Dvorane“ a seminár „Spoločné stretnutie pedagógov hry na 
klavíri VŠMU a ZUŠ“ účastníci: Mgr. art. Zuzana Fabianová, Mgr. Monika Adamčíková, Monika 
Slováková, Renata Pallayová, PaedDr. Gabriela Zacharová 
04.06.2015: kontinuálne vzdelávanie „Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – Paličkovaná 
čipka pre začiatočníkov“ Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava, účastník: PaedDr. Melánia 
Musilová,  
Mgr. Barbora Nevřelová 
08.06.2015: funkčné vzdelávanie „Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca 
a vedúceho odborného zamestnanca“ , ZŠ Tbiliská 4, Rača, BA, účastník: Mgr. art. Zuzana Fabianová 
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18.06.2015: kontinuálne vzdelávanie „Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – Paličkovaná 
čipka pre začiatočníkov“ Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava, účastník: PaedDr. Melánia 
Musilová,  
Mgr. Barbora Nevřelová 
18.06.2015: ukončenie kontinuálneho vzdelávania „Základy artefiletiky“ RP MPC, Ševčenkova 11, 
850 05 BA, účastníci: PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 
19.06.2015: kontinuálne vzdelávani „Súčasné trendy v didaktike - grafika“ RP MPC, Ševčenkova 11, 
850 05 BA, účastníci: PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 
24.06.2015: ukončenie kontinuálneho vzdelávania „Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania 
zameriavaného  na rozvoj hudobno-tvorivých schopností žiakov ZUŠ a ZŠ“ účastníci: Mgr. art. 
Zuzana Fabianová,  
Mgr. Zuzana Horváthová 
25.06.2015: ukončenie kontinuálneho vzdelávania „Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – 
Paličkovaná čipka pre začiatočníkov“ Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava, účastník: 
PaedDr. Melánia Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 
 
 
Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ: 
� Michal Dávid - „Učiteľ roka ZUŠ Eugena Suchoňa“ – ocenenie riaditeľkou školy 
� Alena Klattová - „Cena riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa za celoživotnú pedagogickú prácu“ – 

ocenenie riaditeľkou školy 
 
 
IV.  Aktivity školy 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala ZUŠ Eugena Suchoňa 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interný koncert, 08.10.2014, 
Koncertná sála ZUŠ 

8 žiakov Interný koncert, Hudobný odbor 

Koncert a výstava malých 
detí, Koncertná sála ZUŠ, 
15.10.2014 

57 žiakov Koncert a výstava, Hudobný a výtvarný odbor 

Interný koncert, 22.10.2014, 
Koncertná sála ZUŠ 

12 žiakov Interný koncert, Hudobný odbor, Literárno dramatický 
odbor 

Triedny koncert -  Zuzana 
Horváthová, 27.10.2014, 
Koncertná sála ZUŠ 

4 žiaci Koncert, Hudobný odbor 

Koncert súčasnej hudby, 
29.10.2014, Koncertná sála 
ZUŠ 

16 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert -  Mgr. art. 
Karin Lukáčová, ArtD., 
04.11.2014, Koncertná sála 
ZUŠ 

18 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, 05.11.2014, 
Koncertná sála ZUŠ 

10 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert -   Alena 
Klattová, 06.11.2014, 
Koncertná sála ZUŠ 

 7  žiakov Koncert, Hudobný odbor 
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Triedny koncert -   Mgr. art. 
Henrieta Horáková, 
14.11.2014, Divadelná  sála 
ZUŠ 

8 žiakov Triedne vystúpenie 4.1./I. ročníka, Literárno - 
dramatický odbor 

Interný koncert, 19.11.2014, 
Koncertná sála ZUŠ 

15 žiakov Koncert, Hudobný odbor, Literárno – dramatický odbor 

Triedny koncert -   Jana 
Ružovičová, 20.11.2014,  
Koncertná sála ZUŠ 

11 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert -   PaedDr. 
Gabriela Zacharová, 
21.11.2014,  Koncertná sála 
ZUŠ 

16 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert -   Michaela 
Besedová, 24.11.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

7 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Otvorená hodina, 1.1./I. 
ročník a prípravný ročník, 
24.11.2014 Tanečná sála, 
Alena Kováčiková 

19 žiakov Otvorená hodina, Tanečný odbor 

Otvorená hodina, 2.1./I. 
ročník a prípravný ročník, 
25.11.2014 Tanečná sála, 
Alena Kováčiková 

20 žiakov Otvorená hodina, Tanečný odbor 

Koncert komornej hudby, 
26.11.2014, Koncertná sála 
školy 

36 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert -   Anna 
Polakovičová, 27.11.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

17 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert -   Denisa 
Lehotská, 01.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

8 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert Mgr. art. 
Zuzana Fabianová, Mgr art. 
Ľudmila Šestáková, 
02.12.2014  Koncertná sála 
ZUŠ 

24 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Advent v ZUŠ, Átrium, 
03.12.2014 

104 žiakov Koncert, Hudobný odbor, Literárno - dramatický odbor, 
Tanečný odbor 

Triedny koncert Zdenka 
Zemková, 04.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

13 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Katarína 
Filipovičová, 05.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

13 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Tomáš 
Ďurček, 08.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

13 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mariana 
Granecová, 09.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

8 žiakov Koncert, Hudobný odbor 
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Interný koncert, Koncertná 
sála ZUŠ, 10.12.2014 

23 žiakov Koncert, Hudobný odbor, Literárno - dramatický odbor 

Triedny koncert, Monika 
Slováková, 11.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

14 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Renata 
Pallayová a Mgr. art. Lukáš 
Borzík, ArtD. 12.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

8 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. art. 
Henrieta Horáková, 
12.12.2014  Divadelná sála 
ZUŠ 

8 žiakov Triedne vystúpenie, Literárno - dramatický odbor 

Triedny koncert Mgr. art. 
Ivan Kováčik, 15.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

4 žiaci Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert Libor 
Zálesňák, 15.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

14 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Michal 
Dávid, 16.12.2014  
Koncertná sála ZUŠ 

16 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert Mgr. 
Jaroslava Beladičová, 
16.12.2014  Koncertná sála 
ZUŠ 

12 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Vianočné svetlo pre 
všetkých, Kostol Ducha 
Svätého, 17.12.2014 

91 žiakov Vianočný koncert, Hudobný odbor, Tanečný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Tomáš Horkavý, 13.01.2015,  
Koncertná sála ZUŠ 

13 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Ján 
Činčura, 16.01.2015,  
Koncertná sála ZUŠ 

10 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Zuzana Okresová, Mgr. 
Monika Adamčíková, 
19.01.2015,   Koncertná sála 
ZUŠ 

17 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Petr Kunz, 
19.01.2015,   Koncertná sála 
ZUŠ 

8 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. Soňa 
Radulová, 20.01.2015,   
Koncertná sála ZUŠ 

22 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. 
Martina Burlasová, 
20.01.2015, Divadelná sála 
školy 

 žiakov Literárno – dramatický odbor 

Interný koncert, 21.01.2015, 
Koncertná sála školy 

10 žiakov Koncert, Hudobný odbor 
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Triedny koncert, Michal 
Matejka, DiS., Mgr. art. 
Pavol Kušík, 22.01.2015  
Koncertná sála ZUŠ 

15 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Bohumír 
Hrín, 23.01.2015,   
Koncertná sála ZUŠ 

8 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Zuzana 
Vicianová, Dis. art. 
26.01.2015,   Koncertná sála 
ZUŠ 

9 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Večer muzikálu, filmovej 
a populárnej hudby, 
Koncertná sála ZUŠ, 
11.02.2015 

23 žiakov Koncert hudobného odboru, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Eva 
Golovková, Koncertná sála 
školy, 27.02.2015 

10 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, 11.03.2015, 
Koncertná sála školy 

18 účinkujúcich  Koncert, Hudobný odbor 

Koncert a výstava žiakov II. 
stupňa a ŠPD, 18.03.2015, 
Koncertná sála 

20 účinkujúcich Koncert a výstava, Hudobný a výtvarný odbor 

Koncert a výstava učiteľov, 
Koncertná sála školy, 
25.03.2015 

27 učiteľov Koncert a výstava ku dňu učiteľov 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Adriana Antalová, ArtD., 
Koncertná sála školy, 
27.03.2015 

6 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. Beáta 
Rašková, Koncertná sála 
školy 14.04.2015 

13 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, 15.04.2015, 
Koncertná sála školy 

20 účinkujúcich  Koncert, Hudobný odbor, Literárno dramatický odbor 

Triedny koncert, Alena 
Klattová, Koncertná sála 
školy 16.04.2015 

11 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, PaedDr. 
Gabriela Zacharová, 
Koncertná sála školy 
17.04.2015 

16 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. 
Monika Adamčíková, Mgr. 
art. Zuzana Okresová, 
Koncertná sála školy, 
20.04.2015 

14 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Karin Lukáčová, ArtD., 
Koncertná sála školy 
21.04.2015 

17 žiakov Koncert, Hudobný odbor 
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Koncert a výstava 
výtvarných prác malých detí, 
Koncertná sála školy 
22.04.2015 

46 žiakov Koncert, Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Literárno 
dramatický odbor 

Triedny koncert, Jana 
Ružovičová, Koncertná sála 
školy 23.04.2015 

15 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Mladé talenty, Devínska 
Nová Ves, 24.04.2015 

9 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa,  

Spoločné vystúpenie žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa 
a ZUŠ Istrijská – Literárno dramatický odbor 

Triedny koncert, Michaela 
Besedová, Koncertná sála 
školy, 27.04.2015 

11 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. 
Jaroslava Beladičová, 
Koncertná sála školy,  
28.04.2015 

16 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Jarné adagio, verejný 
koncert, Pálffyho palác, 
Zámocká ulica, Bratislava,  
29.04.2015 

25 účinkujúcich Koncert, Hudobný odbor 

Výchovné koncerty, 
04.05.2015 

21 žiakov Výchovné koncerty pre MŠ Ušiakova (80 detí), MŠ 
Sekurisova (60 detí), MŠ Ožvoldíková (65 detí), 
Hudobný, tanečný a literárno dramatický odbor 

Triedny koncert, Zdenka 
Zemková, Koncertná sála 
školy, 04.05.2015 

19 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Anna 
Polakovičová, Koncertná 
sála školy, 05.05.2015 

13 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Prezentácia firmy GEWA 
(predaj hudobných 
nástrojov) a Interný 
koncert, 06.05.2015, 
Koncertná sála školy 

26 
účinkujúcich  

Koncert, Hudobný odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. 
Martina Burlasová, 
Divadelná sála školy,  
06.05.2015 

4 účinkujúci  Literárno dramatický odbor 

Triedny koncert, Denisa 
Lehotská, Koncertná sála 
školy, 07.05.2015 

7 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Vystúpenie ku dňu matiek, 
Kultúrne centrum Fontána, 
10.05.2015 

3 žiaci  Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Monika 
Slováková, Koncertná sála 
školy, 14.05.2015 

20 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Katarína 
Filipovičová, Koncertná sála 
školy, 15.05.2015 

10 žiakov Koncert, Hudobný odbor 
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Triedny koncert, Mgr. art. 
Zuzana Fabianová, 
Koncertná sála školy, 
18.05.2015 

11 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Cesta okolo sveta, Dom 
kultúry Dúbravka, 
19.05.2015 

155 žiakov Galavečer tanečného a Literárno dramatického 
odboru 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 20.05.2015 

35 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Ivan Kováčik, Koncertná 
sála školy,  22.05.2015 

6 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Zuzana 
Horváthová, Koncertná sála 
školy,  22.05.2015 

4 žiaci Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Bohumír 
Hrín, Koncertná sála školy, 
22.05.2015 

8 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Michal 
Matejka, DiS. a Mgr. art. 
Pavol Kušík, Koncertná sála 
školy, 25.05.2015 

16 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Ľudmila Šestáková, 
Koncertná sála školy, 
22.05.2015 

15 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Priateľské kvarteto, 
Koncertná sála školy,  
27.05.2015 

77 
účinkujúcich 

Koncert spriatelených škôl (ZUŠ Vítězslavy 
Kaprálové – Brno, Česká republika, ZUŠ Ladislava 
Mokrého – Topoľčany, ZUŠ Eugena Suchoňa – 
Pezinok, ZUŠ Eugena Suchoňa - Bratislava, Hudobný 
odbor 

Triedny koncert, Renata 
Pallayová, Koncertná sála 
školy, 29.05.2015 

9 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Libor 
Zálesňák, Koncertná sála 
školy, 01.06.2015 

26 účinkujúcich Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. Soňa 
Radulová, Koncertná sála 
školy, 02.06.2015 

18 účinkujúcich Koncert, Hudobný odbor 

Z každého rožku trošku, 
Amfiteáter na Valachovej 
ulici, 03.06.2015 

90 žiakov Podujatie venované dňu detí, Hudobný, Tanečný 
a Literárno dramatický odbor 

Triedny koncert, Petr Kunz, 
Koncertná sála školy, 
05.06.2015 

15 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Tomáš 
Ďurček, Koncertná sála 
školy, 08.06.2015 

14 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Tomáš Horkavý, Koncertná 
sála školy, 09.06.2015 

10 žiakov Koncert, Hudobný odbor 
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Hoang Thi Kieu Anh, 
Koncertná sála školy, 
10.06.2015 

41 
účinkujúcich 

Autorský deň vietnamskej skladateľky 
a pedagogičky, spojený so seminárom o jej tvorbe 
a koncertom,  Hudobný a tanečný odbor 

Koncert žiakov záverečných 
ročníkov, 11.06.2015 

17 účinkujúcich Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Ján 
Činčura, Koncertná sála 
školy, 12.06.2015 

12 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Zuzana 
Vicianová, DiS. art.,  
Koncertná sála školy, 
15.06.2015 

9 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Otvorená hodina, Tanečná 
sála školy, 16.06.2015 

10 žiakov Tanečný odbor 

Noc hudby, Átrium pre 
umenie, 17.06.2015 

70 
účinkujúcich 

Podujatie v rámci Noci hudby (Hudobné centrum), 
Hudobný, literárno dramatický odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. 
Martina Burlasová 
Divadelná sála školy, 
18.06.2015 

3 žiaci Literárno dramatický odbor 

Triedny koncert, Michal 
Dávid, Koncertná sála školy, 
22.06.2015 

9 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Odovzdávanie záverečných 
vysvedčení, Koncertná sála 
školy, 29.06.2015 

3 účinkujúci Hudobný program pri príležitosti slávnostného 
odovzdávania vysvedčení absolventom za školský rok 
2014/2015, Hudobný odbor 

 
 
 
 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Farebná paleta, 01.09. – 
09.09.2014, Justiho sieň – 
Primaciálny palác 

20 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Vernisáž výtvarnej výstavy v Justiho sieni, dve základné 
umelecké školy – ZUŠ Eugena Suchoňa a ZUŠ 
Daliborovo námestie, Výtvarný a hudobný odbor 

Festival „ Mravenec“ 
v Plaveckom Štvrtku, 
06.09.2014 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DSF KLNKA na podujatí, Tanečný 
odbor 

Vystúpenie na Vinobraní 
v Rači, 13.09.2014 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DSF KLNKA pri príležitosti osláv 
mestskej časti Rača, Tanečný odbor 

Kapitulské dvory, 
20.09.2014, Kapitulská ulica 

20 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Prezentácia ZUŠ počas ,,Kapitulských dvorov´´ - oživenie 
Kapitulskej ulice. Výtvarný odbor 

Dúbravské „HODY“, 
27.09.2014 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DSF KLNKA pri príležitostí osláv 
mestskej časti Dúbravka, Tanečný odbor 

Paneurópska vysoká škola, 
Fakulta práva, 29.09.2014 

5 pedagógov 
a hostí 

Kultúrny program k otvoreniu semestra, Hudobný odbor 
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Projekt Lúčnica a deti, 
30.09.2014 

30 žiakov Stretnutie v Lúčnici DFS KLNKA projekt „Lúčnica 
a deti“ 

Rok v Dúbravke, Dom 
kultúry Dúbravka, 
01.10.2014 

120 
účinkujúcich  

Galavečer k mesiacu úcty starším v spolupráci 
s mestskou časťou Dúbravka, Hudobný, Výtvarný, 
Tanečný a Literárno - dramatický odbor 

XXII. ročník hudobných dní, 
Štúrovo, 04.10.2014 

6 účinkujúcich 
za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Galakoncert k XXII. Výročiu hudobných dní a 55. 
výročie ZUŠ F.Liszta v Štúrove, Hudobný odbor 

Celoslovenská súťaž 
a prehliadka, Horná Súča, 
11.10. – 12.10. 2014 

14 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Celoslovenská súťaž a prehliadka detských 
a mládežníckych dychových hudieb na počesť Rudolfa 
Hečka, Zlaté pásmo Cum Laude, Hudobný odbor 

Kultúrne centrum Fontána, 
Denné centrum 2,  
12.10.2014 

15 žiakov Vystúpenie k mesiacu úcty starším, Hudobný a tanečný 
odbor 

Mesiac úcty k starším, 
18.10.2014, DK JAKUBOV 

12 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pre zamestnancov 
firmy FirstFarm, Tanečný odbor 

Kultúrne centrum Fontána, 
Denné centrum 4,  
23.10.2014 

14 žiakov Vystúpenie k mesiacu úcty starším, Hudobný a tanečný 
odbor 

Projekt „Lúčnica a deti“ 
23.,24.10.2014, Istropolis 

50 žiakov Celovečerné predstavenie folklórnych súborov, tanečné 
vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný odbor 

Oceňovanie, 24.10.2014, DK 
Zrkadlový Háj 

Ingrid 
Saňková 

Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské stredisko 
udelilo ocenenie Ingrid Saňkovej za rozvoj kultúrno- 
osvetovej činnosti a zachovávanie kultúrnych tradícií, 
Tanečný odbor 

Mesiac úcty k starším, 
25.10.2014, DK Plavecký 
Štvrtok 

14 žiakov Tanečné vystúpenie k mesiacu úcty starším DFS 
KLNKA, Tanečný odbor 

Mesiac úcty k starším, 
25.10.2014, DK Ružinov 

14 žiakov Tanečné vystúpenie k mesiacu úcty starším DFS 
KLNKA, Tanečný odbor 

M. R. Štefánik na prahu 
XX. storočia 2014, 
05.11.2014, Košariská 

16 žiakov Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž 
v Košariskách, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, 
PaedDr. Melánia Musilová 
Ocenení: Filip Lupták, v kategórii I. svetová vojna 
Eva Polgáryová – zvláštne ocenenie, pedagóg Mgr. 
Barbora Nevřelová, Výtvarný odbor 

ZUŠ Istrijská, Koncertná 
sála, 05.11.2014 

1 žiak za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Portréty – projekt na v rámci New Music for Kids, 
Hudobný odbor 

Astra Talent, 10.11.2014 41 žiakov Odoslanie výtvarných prác prostredníctvom internetu 
na štvrtý ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová,  
Ocenená: Lucia Herková, 2. miesto vo svojej kategórii, 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová, Výtvarný odbor 

Istropolis, 14.11.2014 36 žiakov Tanečné vystúpenie Lúčnica a KLNKA pre Slovenskú 
poštu, Tanečný odbor 
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Galakoncert talentovaných 
žiakov ZUŠ s Richardom 
Rikkonom, Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, 
18.11.2014 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Koncert, Hudobný odbor 

Ilustrátorská súťaž pre mladé 
talenty, Bratislava, 
19.11.2014 

23 žiakov Ilustrátorská súťaž pre mladé talenty – Maľované dejiny 
Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, odoslanie 
výtvarných prác, Výtvarný odbor 

Move On!, Žilina, 
22.11.2014 

6 žiakov VI. ročník tanečnej súťaže Move On! /Dance Cup 
Žilina 2014, 4. miesto, pedagóg: Libuše Šetinová, 
Tanečný odbor 

Slovenská televízia, 
23.11.2014 

20 žiakov Tanečné vystúpenie Lúčnica a KLNKA v priamom 
prenose programu „ NOC NÁDEJÍ“, Tanečný odbor 

Zlín, spoločný koncert 
spriatelených ZUŠ zo 
Slovenska a Čiech, 
25.11.2014, Modlitebňa 
CASD 

8 žiakov Koncert, Hudobný odbor, Tanečný odbor 

EUROVEA, 29.11.2014 16 žiakov Tanečné vystúpenie na podujatí BKIS v Eurovei na 
„Vianočných trhoch“, Tanečný odbor 

1. harfová súťažná 
prehliadka žiakov ZUŠ ČR, 
Praha, 29.11.2014 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Júlia Petkaničová, ako hosť súťaže, pedagóg: Mgr. 
art. Adriana Antalová, ArtD., Hudobný odbor 

Prešporský Paganini, husľová 
súťažná prehliadka,   
Bratislava 29.11.2014 

1 žiačka 18. ročník súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na 
husliach, Sára Ráčková, pedagóg: Petr Kunz – dôstojná 
reprezentácia, Hudobný odbor 

Stará tržnica, 30.11.2014 16 žiakov Tanečné vystúpenie na „Slovanských trhoch“ 
organizované Ruským inštitútom v Starej Tržnici, 
Tanečný odbor 

OC Central, 01.12.2014 16 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí Adventný 
kalendár v obchodnom centre Central, Tanečný odbor 

Dom seniorov – Lamač, 
02.12.2014 

30 žiakov Vianočné vystúpenie pre seniorov, Hudobný odbor, 
Tanečný odbor 

Dni Miloša Ruppeldta, 
Bratislava, 02.12.2014 

1 žiačka 6. ročník súťaže základných umeleckých škôl v sólovej 
hre na dychových nástrojoch, Hana Songová, čestné 
uznanie, pedagóg: Mgr. Jaroslava Beladičová, 
Hudobný odbor 

DK Dúbravka, FOR 
BRATISLAVA plays for 
Bratislava, 05.12.2014 

16 za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 
žiakov 

Profilový koncert orchestra zo ZUŠ Istrijská, 
Hudobný odbor 

Plavecký Štvrtok, 05.12.2014 20 žiakov Mikulášske tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
v Plaveckom Štvrtku, Tanečný odbor 

Malý salón bratislavských 
ZUŠ, Justiho sieň, 
06.12.2014, 

6 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Výstava výtvarných prác bratislavských ZUŠ, Výtvarný 
odbor 

Centrum Fontána, 
06.12.2014 

20 žiakov Mikulášske tanečné vystúpenie DFS KLNKA, Tanečný 
odbor 

Barónka,06.12.2014 20 žiakov Mikulášske tanečné vystúpenie DFS KLNKA na 
stužkovej, Tanečný odbor 
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UNICEF – Linka detskej 
istoty, Hviezdoslavovo 
námestie, 07.12.2014 

11 žiakov za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Benefičný vianočný stromček a Punčariáda (Benefičný 
koncert), Hudobný odbor 

Koncert pre diplomatov, 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca,  
08.12.2014  

16 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Súťaž Jablko, SZUŠ 
Prokofievova 5, 08.12.2014 

1 žiačka Výtvarná súťaž, ocenená Silvia Miadoková, pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová, Výtvarný odbor 

DK Dúbravka, 
10.,11.,12.12.2014 

50 žiakov Celovečerný program tanečného vystúpenia DFS 
KLNKA, Tane čný odbor 

Vianočné dielne v Justiho 
sieni, 13.12.2014 

3 žiaci Vianočné tvorivé dielne, Výtvarný odbor 

Technopol, 13.12.2014 20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na stužkovej, Tanečný 
odbor 

Dom seniorov – Lamač, 
16.12.2014 

6 žiakov Vianočné tanečné vystúpenie v dome seniorov žiakov  
p. uč. Šetinovej, s choreografiou „Snehové vločky“, 
Tanečný odbor 

Vianočná kapustnica DK 
Dúbravka, 17.12.2014 

36 žiakov Vianočné stretnutie pred DK Dúbravka organizované 
mestskou časťou, Hudobný a tanečný odbor 

Malacky, 19.12.2014 30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na Gymnáziu 
v Malackách, a Vianočnom večierku firmy HSF, Tanečný 
odbor 

MS Ožvoldíková, 06.01.2015 26 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí, Tanečný 
odbor 

DK Dúbravka, 15.01.2015 50 žiakov Repríza celovečerného programu DFS KLNKA, Tanečný 
odbor 

DK Dúbravka, 31.01.2015 50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na Plese v DK 
Dúbravka, Tanečný odbor 

Zimný salón učiteľov 
základných umeleckých 
škôl Bratislavského kraja, 
11.2.2015, MPC Bratislava 

2 učiteľky za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Výstava pedagógov ZUŠ, Mgr. Barbora Nevřelová, 
PaedDr. Melánia Musilová, Výtvarný odbor 

Hotel Holiday Inn, 
13.02.2015 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na plese v hoteli 
Holiday Inn, Tanečný odbor 

Slovnaft, 14.02.2015 30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na plese Slovnaft, 
Tanečný odbor 

Mudrochova paleta, 
26.02.2015, Senica 

26 žiakov 8. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy detskej 
výtvarnej tvorby, odoslanie výtvarných prác, pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová,  
čestné uznanie: Eva Polgáryová, pedagóg: Mgr. 
barbora Nevřelová, Výtvarný odbor 

Vesmír očami detí, 
27.02.2015, Hurbanovo 

18 žiakov Výtvarná súťaž, odoslanie výtvarných prác, ocenení: 
Michaela Labská – 4. kategória, pedagóg:Mgr. 
Barbora Nevřelová 
Eva Korenačková, Kristína Jantoščiaková, Vanessa 
Kerešová – 5. kategória 
PaedDr. Melánia Musilová, Výtvarný odbor 

Ríša fantázie, 11.03.2015, 
Lučenec 

26 žiakov Výtvarná súťaž, odoslanie výtvarných prác, pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová, 
Výtvarný odbor 
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Tunisko, 18.03.2015 50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na festivale 
v Tunisku, Tanečný odbor 

Dvanásta koncertná 
prehliadka žiakov 
bratislavských ZUŠ v hre na 
keyboarde, ZUŠ  Hálkova, 
18.03.2015 

2 žiaci za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Účinkovali žiaci Štefan Dubnička a Dávid Belobrad, ped.: 
Petr Kunz, Mgr. Soňa Radulová – Hudobný odbor 

Zahrajže nám píšťalôčka, 
Nové zámky, 19.03.2015 

1 žiačka VIII. celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v hre 
na zobcové flauty, Miroslava Miznerová, strieborné 
pásmo, pedagóg: Mgr. Jaroslava Beladičová 

Zelený svet 2015, Bratislava, 
20.03.2015 

25 žiakov 20. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí 
a mládeže, Výtvarná súťaž, odoslanie výtvarných prác, 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová, Výtvarný odbor 

Televízia Markíza, 
23.03.2015 

20 žiakov Tanečné vystúpenie a natáčanie DFS KLNKA relácie 
Reflex, televízia Markíza, Tanečný odbor 

KC Fontána, 24.03.2015 6 žiakov Tanečné vystúpenie skupiny Badula pre Maticu slovenskú 
v kultúrnom centre Fontána s choreografiou „Človek“, 
pedagóg: L. Šetinová, Tanečný odbor 

Televízia Markíza, 
25.03.2015 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA v relácii Teleráno, 
televízia Markíza, Tanečný odbor 

Detská mapa sveta, 
Kartografická spoločnosť 
SR a Geografický ústav 
SAV, 26.03.2015 

1 žiak Umelecko – kartografická súťaž, odoslanie práce, 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová 
Ocenený žiak: Tomáš Barančok, III. kategória, 
Výtvarný odbor 

DK Dúbravka, 27.03.2015 6 žiakov Tanečné vystúpenie skupiny Badula na XIV. ročníku 
AEDA Europe international festival, s choreografiou 
„Afrika“, pedagóg: L. Šetinová, Tanečný odbor 

DK Dúbravka, 27.03.2015 50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na XIV. ročníku 
AEDA Europe international festival, Tanečný odbor 

Dúbravka, 28.03.2015 20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na Veľkonočných 
trhoch v Dúbravke, Tanečný odbor 

Detská tour Petra Sagana, 
31.03.2015 

11 žiakov Internetová výtvarná súťaž, odoslanie výtvarných prác, 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, Výtvarný odbor 

Fanfáry, Zrkadlová sieň, 
31.03.2015 

11 
účinkujúcich 

Slávnostný program pri príležitosti oceňovania učiteľov 
primátorom Bratislavy, Hudobný odbor 

Osobnosti národa – 
Ľudovít Štúr, 10.04.2015 

7 žiakov Odoslanie výtvarných prác, Košariská, ocenení: 
Michaela Ungvarská, Martin Antolík, ľubica 
Dekanová, Andrej Šebo - pedagóg: PaedDr. Melánia 
Musilová  
 
Filip Lupták, Silvia Kerešová, Damián Szabó, Eva 
Polgáryová, ktorá získala aj zvláštne ocenenie, 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, Výtvarný odbor 

Plavecký Štvrtok, 11.04.2015 30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na svadbe 
v Kamennom Mlyne, Tanečný odbor 

Dom Kultúry Dúbravka, 
16.04.2015 

50 žiakov 3 tanečné vystúpenia DFS KLNKA na podujatí Tanečná 
akadémia, Tanečný odbor 

Bratislava objektívom detí 
a mládeže 2015, 16.04.2015 

19 žiakov Výtvarná súťaž – Bratislava, Odoslanie výtvarných prác, 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová, Výtvarný odbor 
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Schneiderova Trnava, 
16.04.2015 

3 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov 
ZUŠ v sólovej hre na klavíri 
Nicole Jánošová – strieborné pásmo 
Lucia Lea Mišunová – bronzové pásmo 
pedagóg: Mgr. Monika Adamčíková 
Ema Elizabeth Mišunová – bronzové pásmo 
pedagóg: Alena Klattová, hudobný odbor 

Slávik Slovenska, 
Koncertná sála školy, 
20.04.2015, 

2 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Okresné kolo speváckej súťaže v interpretácii 
slovenskej ľudovej tvorbe,  
ocenený: Milan Baďo, 2. miesto, II. kategória, 
pedagóg: Zdenka Zemková, Hudobný odbor 

14. ročník medzinárodnej 
klavírnej  súťaže Petra 
Toperczera, Košice, 
23.04.2015 

1 žiačka  Linda Vannayová – pamätný list, pedagóg: Mgr. art. 
Zuzana Fabianová, Hudobný odbor 

Naši národní buditelia: 
Ľudovít Štúr a José Marti, 
Veľvyslanectvo Kubánskej 
republiky,  23.04.2015 

30 žiakov 12. jubilejná výtvarná súťaž, Bratislava, Odoslanie 
výtvarných prác, pedagóg:  
Ocenení: Veronika Angerová, 1. cena, 2. kategória, 
Jana Martinkovi čová, 2. cena, 2. kategória, Zuzana 
Ungvarská, 1. kategória, 1. cena, Viera Hajašová, 1. 
kategória, 1. cena, Vanessa Kerešová, 2. kategória, 2. 
cena, Silvia Kerešová, 2. kategória, 2. cena, Samuel 
Luby, 2. kategória, 3. cena – pedagóg: Mgr. Barbora 
Nevřelová 
Lenka Škorupková, 2. kategória, 3. cena – pedagóg: 
PaedDr. Melánia Musilová 
Výtvarný odbor 

BA pre všetkých, 25.04.2015 110 
účinkujúcich 

Otvorené dni Bratislavskej samosprávy, Hudobný, 
výtvarný a literárno dramatický odbor 

Dom Kultúry Záhorská 
Bystrica, 26.04.2015 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pre jubilantov v DK 
Záhorská Bystrica, Tanečný odbor 

Stopy, alebo objavujeme svet 
okolo nás, Liptovská 
Štiavnica, 29.04.2015 

20 žiakov Výtvarná súťaž, , Odoslanie výtvarných prác, pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová, 
Výtvarný odbor 

Bratislava, moje mesto 
2015, 29.04.2015 

24 žiakov Výtvarná súťaž, Odoslanie výtvarných prác, pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová,  
Ocenený: Oliver Bordáč, 3. miesto, I. kategória, ped. 
PaedDr. Melánia Musilová, Výtvarný odbor 

Bohúňova paleta, Dolný 
Kubín, 29.04.2015 

19 žiakov XVIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, Odoslanie 
výtvarných prác, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, 
PaedDr. Melánia Musilová, Výtvarný odbor 

Slovenské národné divadlo, 
29.04.2015 

50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na slávnostnom 
odovzdávaní cien v SND – Zlatý Záchranársky Kríž, 
Tanečný odbor 

Dom Kultúry Dúbravka, 
30.04.2015 

50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pri príležitosti stavania 
mája, Tanečný odbor 

Vysoká pri Morave, 
30.04.2015 

50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pri príležitosti stavania 
mája, Tanečný odbor 

Komiks, Bratislava, 
30.04.2015 

1 žiak  1. ročník súťaže animovaných filmov, Odoslanie 
výtvarných prác, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, 
Výtvarný odbor 
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DK Dúbravka, ku dňu 
matiek, 04.05.2015 

26 žiakov za 
ZUŠ  

Vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek, Hudobný odbor, 
Tanečný odbor 

Bratislava, Hlavné námestie, 
07.05.2015 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pri príležitosti Dni 
Európy, Tanečný odbor 

Viedeň, 09.05.2015 30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA vo Viedni v Rakúsku, 
Tanečný odbor 

Plavecký Štvrtok, 10.05.2015 30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pri príležitosti Dňa 
Matiek, Tanečný odbor 

Bratislava spievaj, 
Bratislava, 13.05.2015 

20 žiakov II. ročník prehliadky detských a mládežníckych 
zborov v Bratislave, Hudobný odbor 

Vystúpenie ku dňu matiek, 
KC Fontána, Bratislava, 
14.05.2015 

2 žiaci Koncert, Hudobný odbor 

Bratislava, Karlova Ves, 
16.05.2015 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na Základnej škole 
Karloveská pri príležitosti Dňa Rodiny, Tanečný odbor 

Dúbravka, 20.05.2015 20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA v Dome Seniorov „Pri 
Kríži“, Tanečný odbor 

Devínska Nová Ves, 
24.05.2015 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí „Matičný 
Festival“, Tanečný odbor 

Bratislava, Sasinkova ulica, 
28.05.2015 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pri príležitosti 
Kongresu lekárov, Tanečný odbor 

Ilustrátorská súťaž pre mladé 
talenty – 2 časť, Bratislava, 
28.05.2015 

14 žiakov Ilustrátorská súťaž pre mladé talenty – Maľované dejiny 
Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, odoslanie 
výtvarných prác, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, 
PaedDr. Melánia Musilová Výtvarný odbor 

Maľujte a fotografujte 
s PRIMALEX-om, 
28.05.2015, Žilina 

12 žiakov Výtvarná súťaž, odoslanie výtvarných prác, pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová 
Výtvarný odbor 

V ríši divov, Červený kláštor, 
28.05.2015 

18 žiakov Výtvarná súťaž, odoslanie výtvarných prác, pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová 
Výtvarný odbor 

Nitra, 29.05.2015 30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí v Nitre pre 
Slovenskú poštu, Tanečný odbor 

Klavírne talenty vo 
Dvorane, Bratislava, 
30.05.2015 

1 žiak za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Koncert vybraných žiakov v hre na klavíri 
bratislavských ZUŠ, Hudobný odbor 

DK Dúbravka, 30.05.2015 50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí „TODOS“ 
pri príležitostí Medzinárodného dňa detí, Tanečný odbor 

DK Dúbravka, 04.06.2015 20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí pre Maticu 
Slovenskú, Tanečný odbor 

Prešov, 05.06.2015 30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí pre 
Slovenskú poštu, Tanečný odbor 

Vajnory, 06.06.2015 20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pri príležitostí 
Otvorenia kultúrneho domu vo Vajnoroch, Tanečný odbor 

Rača, Nemecký dom, 
13.06.2015 

50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na XVIII. ro čníku 
Medzinárodného festivalu detských folklórnych 
súborov v Bratislave, Tanečný odbor 

Otvorenie letnej čitárne, 
Medická záhrada Bratislava, 
15.06.2015 

2 žiaci Vystúpenie žiakov na otvorení letnej čitárne, Hudobný 
odbor 
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Talentovaná mládež 
2014/2015, 16.06.2015 

 Ocenený Dychový súbor a pedagóg Libor Zálesňák za 
výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne 
reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu  

Farebná paleta, Galéria dom 
u kultúry dúbravka, 
17.06.2015 – 30.06.2015 

70 žiakov Výstava výtvarného odboru, Výtvarný odbor 

DK Dúbravka, 18.06.2015 50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí Krst knihy, 
Tanečný odbor 

Francúzsko, 20.06.2015 50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na zájazde vo 
Francúzsku, Tanečný odbor 

DK Dúbravka, 22.06.2015 10 žiakov Tanečné vystúpenie v DK Dúbravka v spolupráci so ZUŠ 
Istrijská, Tanečný odbor 

Zvolen, 26.06.2015 30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí pre 
Slovenskú poštu, Tanečný odbor 

Závod, 27.06.2015 20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
„Bezechlebske hody“ v Závode, Tanečný odbor 

Cirkevné gymnázium, 
Karloveská, 29.06.2015 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na Cirkevnom 
gymnáziu Karloveská, Tanečný odbor 

DK Dúbravka, 01.07.2015 30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA pre Jubilantov v DK 
Dúbravka, Tanečný odbor 

Výstava žiakov pri 
príležitosti zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva 
Bratislavy, Primaciálny 
palác, 24.06.2015 

40 žiakov Výstava výtvarného odboru, Výtvarný odbor 
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Škola je zapojená do projektov 
 
Mladí klaviristi 2014, 12.11., 
13.11.2014, Koncertná sála školy 

66 
súťažiacic
h  

9. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže pre žiakov 
ZUŠ, Bratislava 
 
Ocenení: Lucia Lea Mišunová / čestné uznanie,  
 
Cena najmladšiemu účastníkovi, I. kategória, 
pedagóg: Mgr. Monika Adamčíková 
 
Ingrid Benciová / 1. miesto, III. kategória, 
pedagóg: Alena Klattová  
Mária Rašková / čestné uznanie, IV. kategória, 
pedagóg: Alena Klattová 
 
Linda Vannayová / čestné uznanie, VI. kategória, 
pedagóg: Mgr. art. Zuzana Fabianová 
 
Maximilián Rada/ 3. miesto, cena rodiny Eugena 
Suchoňa za najlepšie prevedenie skladby Eugena 
Suchoňa, VII. kategória, 
pedagóg: Monika Slováková 
 
Dôstojná reprezentácia: 
 
Roman Herbrik – I. kategória, pedagóg: Monika 
Slováková 
Ema Elizabeth Mišunová – I. kategória, pedagóg:  
Alena Klattová 
Ema Šaray – I. kategória, pedagóg: Alena Klattová 
Michaela Ungvarská – I. kategória, pedagóg: Jana 
Ružovičová 
Matúš Hafera – II. kategória, pedagóg:  
PaedDr. Gabriela Zacharová 
Adina Polakovičová – II. kategória, pedagóg:  
PaedDr. Gabriela Zacharová 
Natália Rajtáková – II. kategória, pedagóg:  
PaedDr. Gabriela Zacharová 
Sabína Cveková – III. kategória, pedagóg: Mariana 
Granecová 
Jana Kosseyová – VIII. kategória, pedagóg: Mariana 
Granecová 
Damian Szabó – VIII. kategória, pedagóg: Monika 
Slováková 
Hudobný odbor 

 
 

 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI. 
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VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského kontrolóra hl.m. 
SR Bratislavy v ZUŠ 
V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná kontrola. 
 
VII. Priestorové a materiálovo-technické podmienky školy 
 
 Škola nemá vlastné priestory a pôsobí v priestoroch v majetku zriaďovateľa nájomnou 
zmluvou za 0,03 € (1,00 Sk) ročne. 
Priestorové podmienky: 30 vyučovacích priestorov v hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom 
a výtvarnom odbore vo vyhovujúcich podmienkach, chýba zborovňa pre pedagógov, v jednotlivých 
triedach sa striedajú v rámci týždňa aj dvaja či traja pedagógovia. 
Cieľom je hľadať ďalšie priestorové možnosti v rámci budovy školy pre výchovno-vzdelávací proces 
vzhľadom na veľký záujem o štúdium na ZUŠ Eugena Suchoňa.  
V riešení naďalej ostáva vjazd motorových vozidiel do areálu školy.  
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
 
 Finančné zabezpečenie je zabezpečované priamo obcou – hlavným mestom SR Bratislava, 
úradom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 Čiastočná úhrada nákladov stanovená VZN č. 9/2011 bola realizovaná zákonnými 
zástupcami žiakov alebo žiakmi nad 18 rokov. 

 Projekty ZUŠ Eugena Suchoňa boli čiastočne zabezpečované i z iných zdrojov: 
a) vzdelávacími poukazmi, 
b) Rodičovským združením (RZ) pri ZUŠ Eugena Suchoňa,  
c) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Okresný úrad v Bratislave, 
d) 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 2014/2015 
Rozpočet na rok 2014  /schválený/   622 358 
Bežné výdavky      622 358 
Kapitálové výdavky                0,00 
 
Rozpočet na rok 2015  /schválený/   630 975 
Bežné výdavky      630 975 
Kapitálové výdavky                0,00 
 
Rozpočty z rokov 2014 a 2015 prepočítané na školský rok 2014/2015: 
622 358 : 12 = 51 863/ 1 mesiac x  4 mesiacov = 207 452 
630 975 : 12 = 52 581/ 1 mesiac x  8 mesiacov =  420 648 
Za školský rok 2014/2015    628 100  
 
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.2014    38 092,50 
Príspevky I. – VI. 2015    37 430,50     
Za školský rok  2014/2015    75 523,00      
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3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít 
 
XII. 2014      2 214,68 
II.      2015      1 701,00 
IV. 2015      1 701,00 
Za školský rok 2014/2015    5 616,68   
spôsob použitia: 
tovary a služby  
633 002      983,71 
633 006      1630,67 
633 009      2694,30 
637 004      308,00 
 
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 Mladí klaviristi 2014 
VIII./2015     2 200,00 € 
 
 
IX. Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na roky 2012 - 2014 
na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Ciele a úlohy vyplývajú z bodov SWOT analýzy; každá jednotlivá úloha je rozpracovaním slabých 
stránok školy, príležitostí alebo ohrození vyššie uvedenej analýzy. Obsahovo príbuzné úlohy sú 
zhrnuté do troch väčších skupín – cieľov. 
1. Prvým cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pracovného prostredia a zabezpečiť ekonomickú 
efektivitu údržby materiálno-technického vybavenia školy.  
Úlohy: 
1.1 Budova nie je zabezpečená voči prístupu ďalších cudzích osôb (budova je nezabezpečená 
vrátnikom) – Zvýšiť bezpečnosť  osôb (pedagógov a žiakov) a majetku nachádzajúceho sa 
v priestoroch ZUŠ. Apelácia na správcu budovy ohľadne riešenia tejto problematiky. 
Termín kontroly: polročne 
Termín splnenia: neuvedený 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: nesplnené, naďalej hľadanie riešenia danej situácie 
 
1.2 Nedostatok priestorov na vyučovanie pre všetkých uchádzačov o štúdium - Hľadať možnosti 
získania nových priestorov pre vyučovací proces. 
Termín kontroly: školský rok 2011/2012 
Termín splnenia: školský rok 2012/2013 čiastočne 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: v školskom roku 2014/2015 čiastočne splnené, podaná žiadosť  na oddelenie správy 
nehnuteľnosti  - referát nájmov 
 
1.3 Vysoká nákladnosť údržby nástrojového vybavenia školy – Zabezpečiť finančné zdroje 
a efektivitu ich vynaloženia na nákup nových hudobných nástrojov a opravu už existujúcich v 
spolupráci s občianskym združením pri ZUŠ Eugena Suchoňa, nadáciami, individuálnymi sponzormi 
a z rozpočtu školy. 
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Termín kontroly: priebežne  
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovední: štatutárny zástupca riaditeľa a pedagogický zástupca riaditeľa 
Vyhodnotenie: čiastočne splnené, zakúpenie a získanie nových nástrojov, oprava už existujúcich 
nástrojov (ZUŠ Eugena Suchoňa, Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa, individuálne 
sponzorské dary od rodičov). Pokračovať v danej úlohe aj v nasledujúcich obdobiach.  
 
2. Druhým cieľom je zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a atraktivity školy pre 
verejnosť. 
Úlohy: 
2.1 Nedostatok kvalifikovaných pedagógov hry na niektorých nástrojoch a predmetov (hra na 
gitare) - Zabezpečiť kvalifikovaného pedagóga, komunikácia s inštitúciami poskytujúcimi 
požadované odborné vzdelanie 
Termín kontroly: školský rok 2011/2012 
Termín splnenia: školský rok 2012/2013 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: splnené, k 30.06.2015 plne kvalifikovaný pedagogický zbor 
 
2.2 Nízke finančné ohodnotenie nadštandardných aktivít učiteľov - Snaha o navýšenie finančných 
prostriedkov zo strany zriaďovateľa pre adekvátne finančné ohodnotenie pedagogických aj 
nepedagogických zamestnancov 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: čiastočne splnené, úloha trvá, naďalej hľadať finančné prostriedky na ohodnotenie 
učiteľov 
 
2.3 Zabezpečiť udržiavanie a zvyšovanie odbornej kompetentnosti pedagógov - Podporovať 
pedagógov v účasti na odborných seminároch, workshopoch, školeniach, kurzoch a 
akreditovaných programoch kontinuálneho vzdelávania  vo svojej aprobácii 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: zvýšený nárast odbornej kompetentnosti pedagógov, väčšina pedagogických 
zamestnancov sa podľa svojich záujmov a potrieb zúčastňovali na rôznych vzdelávacích aktivitách 
(viď prehľad vzdelávacích aktivít v bode III. tejto správy),  
 
2.4 Poskytovanie vzdelania pre široké vekové spektrum uchádzačov o štúdium na ZUŠ podľa 
Školského zákona a príslušnej legislatívy.  
- Poskytovať základné umelecké vzdelanie dvoma smermi: odborná príprava na stredné a vysoké 

školy a všeobecná príprava zabezpečujúca všestranný rozvoj osobnosti 
- Odpútavanie pozornosti od nepriaznivých vplyvov prostredia (vplyvy ulice, drogy a pod.) a 

zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže 
Udržať kvalitu a rozsah poskytovaného umeleckého vzdelania. 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha   
Zodpovední: riaditeľ a všetci pedagogickí zamestnanci 
Vyhodnotenie: úloha trvalá, pre ďalší školský rok 2014/2015 opäť splnená (viď nižšie: výsledky 
úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich 
úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium, ale aj všetky aktivity organizované školou a jej  partnermi) 
 
3. Tretím cieľom je zvýšenie, rozšírenie a skvalitnenie verejnej prezentácie školy v spolupráci 
s novými partnermi. 
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Úlohy: 
3.1 Rozšírenie existujúcich skupinových telies zložených zo žiakov aj pedagógov školy - 
Motivovať pedagógov k zapájaniu žiakov do už existujúcich skupinových telies a k vytváraniu nových 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha   
Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 
Vyhodnotenie: úloha trvalá, pre školský rok 2014/2015 splnené - vytvorenie nových telies 
a spolupráca s telesom ZUŠ Istrijská ul., Bratislava 
 
3.2 Rozšírenie spolupráce medzi ZUŠ na Slovensku aj v zahraničí 
- Družobná spolupráca s už existujúcimi partnerskými ZUŠ ako aj nadviazanie nových 

kontaktov 
- Spoločne zrealizované podujatia na pôde ZUŠ Eugena Suchoňa alebo na ich pôde 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha   
Zodpovední: štatutárny zástupca riaditeľa a pedagogický zástupca riaditeľa 
Vyhodnotenie: úloha splnená, tento rok opäť realizované podujatia s veľkým ohlasom. 
 
 
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: úloha čiastočné splnená, podaná žiadosť na oddelenie nájmov.  
 
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: úloha nesplnená, hľadanie finančných zdrojov 
 
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: úloha  čiastočné splnená, t.j. opravy hudobných nástrojov zrealizované, 
nezrealizovaný nákup hudobného nástroja – tuba, neposkytnutie kapitálových výdavkov pre rok 2015 
v rámci rozpočtu 
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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: úloha  čiastočné splnená 
 
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: úloha  čiastočné splnená 
 
Úloha 3 Realizovať oslavy 30. výročia vzniku samostatnej ZUŠ v Dúbravke 
Termíny: 

a) január 2016 – príprava plánu podujatí 
b) február 2016 – príprava scenára a zabezpečenia osláv 
c) marec – jún 2016 – výroba propagačných materiálov 
d) september, október 2016 – prezentácia hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-

dramatického odboru na pôde školy a v iných priestoroch v Bratislave – Dúbravke  
Zodpovední: Riaditeľ školy, štatutárny zástupca riaditeľa, pedagogický zástupca riaditeľa 
Predpokladané finančné zdroje: 2 000,00 €; finančná pomoc občianskeho združenia pri ZUŠ Eugena 
Suchoňa, sponzoring, granty a projekty 
Vyhodnotenie: plnenie úlohy na nasledujúci rok 2016 
 
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: úloha splnená v zarážkach jeden, tri, štyri, päť, druhá zarážka v štádiu prípravy 
 
Opäť sa ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave podarilo udržať aj v školskom roku 
2014/2015 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  
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� Priaznivá pracovná atmosféra na pôde školy aj mimo nej 
� Zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogických aj nepedagogických zamestnancov  
� Vysoké pracovné nasadenie väčšiny zamestnancov školy aj mimo pracovného času  
� Dostačujúce materiálovo-technické vybavenie školy (výpočtová technika, hudobné 

nástroje, vyučovacie pomôcky, celková kvalita pracovného prostredia)  
� Vysoká úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredné a vysoké odborné školy 
� Výborné výsledky žiakov na súťažiach a prehliadkach v Bratislave, na Slovensku ale aj 

v zahraničí 
� Organizovanie celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi v spolupráci s MŠVVaŠ SR 
� Ústretovosť vedenia školy ku riešeniu problémov voči žiakom, rodičom a zamestnancom 
� Vysoká kvalita a kvantita verejnej prezentácie a aktivít školy vo všetkých umeleckých odboroch 

(hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný) na pôde školy aj mimo školy 
� Spolupráca s Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka 
� Spolupráca s rôznymi inštitúciami (MŠVVaŠ SR, Okresný úrad v Bratislave, Hlavné mesto SR 

Bratislava, MPC, SF, Domovy dôchodcov v Bratislave, Centrá sociálnych služieb, Denné centrá 
v lokalite mestskej časti Bratislava Dúbravka, Materské školy a iné školské zariadenia na pôde 
Dúbravky a Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, VŠMU, Konzervatórium Bratislava, AUHS  
a iné) 

� Spolupráca s inými partnerskými školami v rámci Bratislavy i mimo nej (ZUŠ Víťezslavy 
Kaprálové, BRNO, ZUŠ Eugena Suchoňa, PEZINOK, ZUŠ Ladislava Mokrého, TOPOĽČANY, 
ZUŠ ZLÍN-Malenovice, ZUŠ Ferenca Liszta, ŠTÚROVO) 

� Spolupráca s médiami: RTVS, Dúbravský spravodajca, Dúbravská televízia a iné 
� Spolupráca so žijúcimi významnými osobnosťami spoločenského života 
� Spolupráca vedenia s orgánmi na škole: Pedagogická rada, Umelecká rada, Rada školy, 

predmetové komisie, ZO OZ PŠaV na Slovensku 
 
Slabé stránky 
� Budova nie je zabezpečená voči prístupu ďalších cudzích osôb (budova je nezabezpečená 
vrátnikom), v budove majú sídlo ďalšie štyri inštitúcie  

Návrhy a opatrenia: opakované hľadanie riešenia so zriaďovateľom a správcom budovy 
� Nedostatočné odhlučnenie tried a koncertnej sály školy 

Návrhy a opatrenia: hľadanie finančných zdrojov na odstránenie tohto stavu 
� Nedostatok priestorov na vyučovanie pre všetkých uchádzačov o štúdium 

Návrhy a opatrenia: neustále hľadanie nových priestorov – podanie žiadosti o priestor v objekte 
Batkova 2 

� Nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie niektorých nástrojov a predmetov 
Návrhy a opatrenia: splnené 

� Vysoká nákladnosť údržby nástrojového vybavenia školy 
Návrhy a opatrenia: hľadanie finančného zabezpečenia na údržbu nástrojového vybavenia školy 

� Nízke finančné ohodnotenie nadštandardných aktivít učiteľov 
Návrhy a opatrenia: trvalá komunikácia so zriaďovateľom o danej problematike  

 
Príležitosti 
� Získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov 
� Možnosť získania nových sponzorov a rozšírenia školy ako inštitúcie vyplývajúce zo zvyšujúceho 

sa záujmu verejnosti o štúdium na škole  
� Hľadať nové možnosti rozšírenia priestorov - poskytnúť vzdelanie všetkým talentovaným 

záujemcom o štúdium 
� Zvýšenie rozpočtu zriaďovateľom  
� Naďalej priebežne zabezpečovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie školy (hudobné 

nástroje, notové a knižné archívy, učebné pomôcky rôzneho charakteru) 
� Rozširovanie spolupráce s inými ZUŠ na Slovensku ale aj v zahraničí 
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Riziká 
� Trvajúce slabé finančné ohodnotenie všetkých zamestnancov (odchod zamestnancov do lepšie 

ohodnotených profesií) 
� Limitované finančné prostriedky v rámci normatívneho financovania, odčerpávanie finančných 

prostriedkov súkromnými ZUŠ 
� Vjazd motorových vozidiel do areálu školy (ohrozenie zdravia a života detí – dlhodobo neriešený 

problém) – neustále upozorňovanie na daný problém (písomnou a ústnou formou) 
 
Silnou stránkou sú i výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  
Údaje o počte prijatých žiakov na odborné školy:  
Klára Fábryová, Štátne konzervatórium Bratislava, Hudobno-dramatický odbor 
pedagóg: Zdenka Zemková      
Romana Horská, Slovenská technická univerzita Bratislave, Fakulta architektúry 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová    
Jakub Bondor, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava 

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby Bratislava 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová     
Damian Szabo, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová     
Jana Martinkovičová, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová     
Natália Sklářová, Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby 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 kontinuálneho 
vzdelávania programov týkajúcich sa psychohygieny práce. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1 Spolupráca s rodičmi a žiakmi 
 ZUŠ Eugena Suchoňa poskytuje umelecké vzdelanie žiakom od predškolského veku až po 
dospelých a vytvára podmienky na prezentáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola pravidelne 
informuje rodičov a zákonných zástupcov o prospechu a dosiahnutých výsledkoch žiaka. Žiak 
a zákonní zástupcovia spolupracujú s triednymi učiteľmi a školou. Podporujú ju v jej aktivitách 
v rámci Dúbravky, Bratislavy ale aj Slovenska a zahraničia. V niektorých prípadoch bývajú 
iniciátormi prezentačných aktivít školy. Sú veľkým morálnym ale 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 
- MPC – poskytovanie školení v rámci kontinuálneho vzdelávania 
- Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa – finančná ale aj morálna podpora aktivít školy 
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- Asociácia učiteľov hudby Slovenska (AUHS) a medzinárodné hudobné organizácie EPTA, 
ESTA, EMCY, EMU-Slovakia (Asociácia ZUŠ SR) – poskytovanie školení pre pedagógov 
(Pedagogická Dvorana, klavírne semináre), členstvo súťaže Mladí klaviristi v EMCY, 
koordinácia organizačnej a odbornej stránky umeleckého školstva v rámci Asociácie ZUŠ SR 

- VŠMU, Konzervatórium Bratislava, Žilinská univerzita – odborná spolupráca, účasť pedagógov 
škôl v porotách súťaží organizovaných ZUŠ, vzájomná odborná komunikácia 

- bratislavské a iné partnerské ZUŠ – spoločné kultúrne podujatia 
- materské školy – poskytovanie umeleckých programov, malých výchovných koncertov 
- centrá voľného času v Bratislave – spoločné projekty (Slávik Slovenska a iné) 
- SND, SF – návšteva kultúrnych podujatí pedagógmi a žiakmi školy 
- DK Dúbravka – poskytnutie výstavných priestorov, participácia na aktivitách DKD, 

organizovanie kultúrnych podujatí v priestoroch DKD 
 
2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
- Magistrát hl.mesta SR Bratislavy – finančné zabezpečenie chodu školy formou rozpočtu, 

metodické usmerňovanie v oblasti legislatívy, spolupodieľanie sa na rôznych kultúrnych 
aktivitách hl. mesta Bratislava (Kapitulské dvory, Vianočné trhy, Bratislava pre všetkých a iné).  
Poďakovanie Hl. mestu SR Bratislava: 
Mgr. Elene Polákovej zástupcovi riaditeľa magistrátu pre úsek kultúry, školstva a sociálnych vecí 
a zároveň vedúcej oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže magistrátu a celému jej tímu: 
Mgr. Jakubovi Bednárikovi, Ing. Erike Pisarčíkovej, Mgr. Eme Tesarčíkovej, Ing. Klaudii 
Košíkovej,  Ing. Alene Marečkovej, Mgr. Jane Panákovej a PhDr. Žofie Halmovej za celoročnú 
výbornú spoluprácu. 
Ďakujeme p. Emilovi Petrovi 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 Ing. Jánovi Sandtnerovi za výbornú 
spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí  a podujatia senior – junior 01.10.2014. 

 
2.4 Iná spolupráca 
- Dúbravská televízia, Dúbravský spravodajca a iné médiá – mediálna podpora, propagácia 

podujatí školy 
- Rada seniorov, Jednota dôchodcov na Slovensku, Matica slovenská, Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím, 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. 
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám.2, Bratislava 

za školský rok 2014/2015 
 

Úvod: 
Mimoriadne výsledky a najvýznamnejšie úspechy školy v školskom roku 2014/2015: 

1. Oslavy 65. výročia založenia školy – vyvrcholili šnúrou 4 úspešných koncertov pedagógov, 
žiakov a bývalých absolventov školy za účasti syna zakladateľa školy pána Petra Oswalda. 
Návrh pedagogickej rady na prepožičanie čestného názvu Základná umelecká škola Františka 
Oswalda. 

2. Zlepšovanie materiálno-technického vybavenia:  
a) oprava okien v budove ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave, 
b) získanie druhého koncertného nástroja do koncertnej sály ZUŠ Daliborovo nám.2 

v Bratislave. 
3. Škola  sa vďaka úspešnosti žiakov na projektoch a súťažiach dostala do  povedomia  

bratislavskej aj mimobratislavskej verejnosti. ( celoslovenský projekt „Noc kostolov“, 
medzinárodný projekt „Interregionálne priesečníky hudobnej kultúry Moravy a Sliezka“, 
projekt VŠMU „Klavírne talenty vo Dvorane“, projekt“ Students meet professionals“, projekt 
New Music for Kids, projekt  „Galakoncert R. Rikkona s talentovanými žiakmi základných 
umeleckých škôl Bratislavy“, projekt „Soireé mladých bratislavských organistov“). 

 
I. Základné informácie o škole 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie č.1 
Názov školy: Základná umelecká škola, Daliborovo nám.2, Bratislava 
Adresa: Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava 
Kontakty: 
 tel: 02 63453616 
 www.zuspetrzalka.sk 
 e-mail: zusdaliborovo@gmail.com 
 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: 
Mgr.art. Tatiana Schlosserová 
Volebné obdobie: od 01.06.2011 
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Mgr. Anna Šestáková – pedagogická zástupkyňa pre individuálne vyučovanie od 01.09.2011 
Mgr.art. Diana Višacká – pedagogická zástupkyňa pre kolektívne vyučovanie od 01.02.2012 
 
c) Údaje o rade školy 
Funkčné obdobie rady školy: Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri Základnej 
umeleckej škole, Daliborovo nám.2 v Bratislave konaného dňa 20.11.2012 bola podpísaná Milanom 
Ftáčnikom, primátorom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 06.12.2012. 
 
Členovia rady školy k 01.09.2015 
Eliška Bakošová – delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
Mgr. Jakub Bednárik – delegovaný za zriaďovateľa 
Ingrid Bíróová – delegovaná za pedagogických zamestnancov 
JUDr. Peter Dolník – delegovaný za rodičov, podpredseda rady školy 
Stanislav Fiala – delegovaný za zriaďovateľa 
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PhDr. Ľudmila Farkašovská – delegovaná za rodičov 
PhDr. Milada Godányová – delegovaná za zriaďovateľa, predseda rady školy 
Mgr. Petra Kicková – delegovaná za rodičov 
Ing. Milan Šindler – delegovaný za zriaďovateľa 
Mgr. Miloš Tomašovič, PhD. – delegovaný za pedagogických zamestnancov 
Mgr. Jozef Uhler – delegovaný za rodičov 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy Uznesením č. 78/2015 zo dňa 26.03.2015 
odvolalo Stanislava Fialu a Ing. Milana Šindlera z Rady školy pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Tým istým uznesením delegovalo Mariana Greksu (poslanec za hlavné mesto SR Bratislava)  a PhDr. 
Ľudmilu Farkašovskú (poslankyňa za hlavné mesto SR Bratislava a zástupkyňa na základe návrhu MČ 
Bratislava Petržalka) do Rady školy pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave 
 
Nové zloženie Rady školy: 
Eliška Bakošová – delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
Mgr. Jakub Bednárik – delegovaný za zriaďovateľa 
Ingrid Bíróová – delegovaná za pedagogických zamestnancov 
JUDr. Peter Dolník – delegovaný za rodičov, podpredseda rady školy 
PhDr. Ľudmila Farkašovská – delegovaná za zriaďovateľa, zástupkyňa na základe návrhu MČ 
Bratislava Petržalka 
PhDr. Milada Godányová – delegovaná za zriaďovateľa, predseda rady školy 
Marian Greksa – delegovaný za zriaďovateľa 
Mgr. Petra Kicková – delegovaná za rodičov 
Mgr. Lucia Schusterová – delegovaná za rodičov 
Mgr. Miloš Tomašovič, PhD. – delegovaný za pedagogických zamestnancov 
Mgr. Jozef Uhler – delegovaný za rodičov 
 
Zasadnutia Rady školy a prerokované materiály v školskom roku 2014/2015: 
22.01.2015 – Voľba členov mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy –  
  predsedníčka Rady školy. 
27.03.2015 – Prerokovanie Koncepcie rozvoja ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave.  

Rada školy odporučila zriaďovateľovi Koncepciu rozvoja Základnej umeleckej  
školy Daliborovo nám.2 v Bratislave schváliť. 
Pozvanie na slávnostné  koncerty v rámci osláv 65. výročia vzniku ZUŠ. 

21.04.2015 – Kooptovanie nových členov Rady školy pri ZUŠ Daliborovo nám.2 
 v Bratislave: 

  Uznesením č. 78/2015 zo dňa 26.03.2015 mestské zastupiteľstvo delegovalo  
  Mariana Greksu (poslanec za hlavné mesto SR Bratislava) a PhDr. Ľudmilu  
  Farkašovskú (poslankyňa za hlavné mesto SR Bratislava a zástupkyňa na   základe návrhu M

Za rodičov bola do Rady školy delegovaná Mgr. Lucia Schusterová. 
Schválenie návrhu na prijímanie uznesení na základe hlasovania „per  
rollam“. 

29 .06.2015 - Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy Daliborovo nám.2  
v Bratislave pre prvý stupeň základného štúdia ISCED 1B – Primárne  
umelecké vzdelanie, ISCED 2B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. 
Príprava školského roka 2015/2016. 

d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Umelecká rada 
10.09.2014 –  Plán práce umeleckej rady v školskom roku 2014/2015. 
  Plánované projekty  a verejné koncerty budú venované 65.výročiu založenia  
  ZUŠ: New music for Kids 
   Galakoncert R.Rikkona s talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy 
   Jarný koncert 
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   Štvrté soireé mladých bratislavských organistov 
Slávnostné koncerty k 65. výročiu založenia školy: koncert učiteľov, koncert 
bývalých absolventov, slávnostný koncert žiakov HO,TO,LDO, 
výstava žiakov VO. 

  Plány práce predmetových komisií. 
21.01.2015 - Hodnotenie plnenia plánu práce v prvom polroku školského roku 2014/2015,  
  hodnotenie umeleckého prejavu žiakov na koncertoch ,výstavách,  
  mimoškolských projektoch. 
  Príprava projektov k 65.výročiu založenia školy. 
24.06.2015 - Hodnotenie plnenia plánu práce v druhom polroku školského roka 2014/2015,  
  hodnotenie umeleckého prejavu žiakov na koncertoch, výstavách, projektoch. 

Príprava Školského vzdelávacieho programu pre 1.stupeň základného štúdia: ISCED 
1B – primárne umelecké vzdelanie 
ISCED 2B -  nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. 
 

Pedagogická rada a pracovné porady 
25.08.2014 - Prerokovanie a schválenie Plánu práce na školský rok 2014/2015. 
  Príprava výstavy žiakov VO v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave,  
  príprava umeleckého programu na vernisáž. 
10.09.2014 - Informácie k štatistickému zisťovaniu. 
  Vzdelávacie poukazy. 
24.09.2014 - Plán kontinuálneho vzdelávania. 
  Štruktúra kariérových pozícií . 
22.10.2014 -  Príprava projektov: New music for Kids, Galakoncert talentovaných žiakov  
  ZUŠ Bratislavy s R.Rikkonom. 
19.11.2014 - Štvrťročná klasifikácia žiakov a rozbor výchovno-vzdelávacej činnosti. 
  Rozpis pracovného času. 
  Evidencia odučených nadpočetných hodín. 
  Zaznamenávanie príchodu  odchodu zamestnancov na pracovisko. 
03.12.2014 - Príprava vianočných podujatí : Vianočné trhy v Petržalke, Vianočné tvorivé  
  dielne v Justiho sieni Primaciálneho paláca. 
  Skúšky kontrahujúcich žiakov. 
  Spoločná výstava  žiackych výtvarných prác „Malý salón bratislavských   
  ZUŠ“ v Justiho sieni Primaciálneho paláca. 
  Oprava okien v budove ZUŠ Daliborovo nám.2 – zmena organizácie  
  vyučovania. 
21.01.2015 - Polročná klasifikácia žiakov, rozbor výchovno-vyučovacích výsledkov za  
  1.polrok školského roka 2014/2015. 
  Informácie o žiakoch, ktorí prerušili alebo predčasne ukončili štúdium. 
  Zadelenie žiakov PŠ na hlavný predmet. 
  Triedna dokumentácia. 
  Študijné plány žiakov na druhý polrok školského roka 2014/2015. 
11.02.2015 - Prerokovanie Koncepcie rozvoja ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave na roky 2015 – 

2018. 
11.03.2015 - Dotazník pre účel analýzy ochrany zdravia podľa Zákona NR SR č. 355/2007  
  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení novelizácie č.  
  132/2010. 
  Plán dovoleniek na rok 2015. 
  Príprava projektov: Jarný koncert v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca  
  v Bratislave venovaný Dňu učiteľov; 
  Týždeň osláv 65. výročia založenia ZUŠ; 
  Bratislava pre všetkých. 
22.04.2015 - Klasifikácia žiakov a rozbor výchovno-vyučovacích výsledkov za 3.štvrťrok  
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  školského roka 2014/2015. 
06.05.2015 - Rozpis pracovného času. 
  Prijímacie skúšky. 
  Záverečné skúšky ISCED 1B, absolventské skúšky 2.stupeň, ŠPD. 
  Tvorivé dielne MDD. 

Príprava projektov: Štvrté soireé bratislavských organistov, absolventský koncert, 
záverečné matiné žiakov TO. 

24.06.2015 - Klasifikácia žiakov a rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov za 4.štvrťrok  
  školského roka 2014/2015. 
  Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2015/2016 . 

Príprava nového školského roka 2015/2016. 
Návrh na podanie žiadosti o pridelenie čestného názvu ZUŠ Františka Oswalda. 

  Ročné hodnotenie učiteľov – príprava, rozpis. 
  Vysvedčenia a kompletizácia triednej dokumentácie. 
 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
a) 
Údaje o počte žiakov, odboroch podľa výkazu o počte žiakov k 15.09.2014: 
Spolu: 694 žiakov 
Prípravné štúdium:90 žiakov 
Hudobný odbor: 422 žiakov 
Výtvarný odbor:134 žiakov 
Tanečný odbor: 45 žiakov 
Literárno-dramatický odbor: 3 žiaci 
 
Žiaci ZUŠ 

Údaje o počte žiakov k 30.06.2015  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  
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Absolventi ZUŠ 

Údaje o počte absolventov k 30.06.2015  
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   6  48  0  46   100   46  54 100 
 
Noví žiaci ZUŠ 

Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2015  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte nových žiakov 
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/stĺ. 8+9/ 
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   77  138  15  465   695   395  219 614 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie:  
V školskom roku 2014/2015 vyučovanie začalo navštevovať 699 žiakov. 
Prípravné štúdium v školskom roku  2014/2015 navštevovalo 95 žiakov. 
K 1.2.2015 predčasne ukončilo štúdium 5 žiakov. 
V druhom polroku školského roka 2014/2015 navštevovalo vyučovanie umeleckých predmetov 694 
žiakov. 
V priebehu školského roka prerušilo štúdium 14 žiakov zo zdravotných a študijných dôvodov,  na inú 
školu prestúpil 1 žiak. 
 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 30.06.2015: 
V prípravnom ročníku potvrdenie o absolvovaní štúdia získalo 95 žiakov. 
V hudobnom odbore bolo klasifikovaných  407 žiakov. 
Z toho: prospelo s vyznamenaním: 375 
 prospelo:32 
Neklasifikovaní:10 žiakov 
V tanečnom odbore bolo klasifikovaných 37 žiakov.  
Z toho: prospelo s vyznamenaním: 37 žiakov 
 prospelo: 0 žiakov 
Neklasifikovaní: 4 žiaci 
Vo výtvarnom odbore bolo klasifikovaných 124 žiakov. 
Z toho: prospelo s vyznamenaním:124 žiakov 
 prospelo: 0 žiakov 
Neklasifikovaní: 0 žiakov 
V literárno-dramatickom odbore boli klasifikovaní 2 žiaci. 
Z toho: prospelo s vyznamenaním :1 žiak 
 prospelo: 1 žiak 
Neklasifikovaní: 0 
 
Záverečné skúšky: 
Hudobný odbor: 
Záverečné skúšky ISCED 1B - Primárne umelecké vzdelanie sa uskutočnili dňa 25.05.2015. 
S úspechom absolvovalo 30 žiakov. 
Záverečné skúšky ISCED 2B - Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie v predmete Hudobná náuka sa 
uskutočnili dňa 26.05.2015. 
S úspechom  štúdium HN ukončilo18 žiakov. 
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Záverečné skúšky absolventov II. stupňa základného štúdia a Štúdia pre dospelých  sa uskutočnili dňa 
26.05.2015. 
S úspechom absolvovalo 16 žiakov. 
Výtvarný odbor: 
Inštalácia záverečných prác bola uskutočnená dňa 3.6.2015 
ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie s úspechom absolvovalo 32 žiakov. 
I. stupeň základného štúdia úspešne ukončilo 13 žiakov. 
II. stupeň základného štúdia úspešne ukončili 3 žiaci. 
Tanečný odbor: 
Záverečné skúšky ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie sa uskutočnili dňa 10.06.2015 
S úspechom absolvovalo 5 žiakov. 
Záverečné skúšky II. stupňa základného štúdia sa uskutočnili dňa 10.06.2015. 
S úspechom absolvovala 1 žiačka. 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v ZUŠ  
    v školskom roku 2014/2015 
V školskom roku 2014/2015 škola otvorila vyučovanie v literárno-dramatickom odbore. 
Zameranie:   

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, 
rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých 
pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny 
tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s 
novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a 
kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti.  

Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, 
režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov a 
spolutvorcov života našej spoločnosti.  

Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre 
povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce. 
Komplexný charakter výučby zahŕňa zvládnutie základných hereckých činností, prednesu a pohybu. 

 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy k 15.09.2014 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci ZUŠ 
Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet 

   42  37 
 5 + 2 
dodávateľsky  5 

 
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 15.09.2014: 
V školskom roku 2014/2015 pôsobilo v ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave 42 pedagogických 
zamestnancov, 5 nepedagogických zamestnancov, 2 zamestnankyne vykonávali činnosti 
dodávateľsky. 
Oproti roku 2013/2014 škola zaznamenala prírastok 2 pedagogických zamestnancov: 1 PZ nastúpil na 
pozíciu učiteľa LDO; 1 PZ na zabezpečenie vyučovania žiakov dychového oddelenia HO 
v elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Jarovce. 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v školskom roku 2014/2015 v Základnej umeleckej škole 
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: 
Mgr.art. Viliam Cibula: Konzervatórium Bratislava, hra na gitare. 
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Mgr.art.  Dulinová Ivana: KU Ružomberok – doktorandské štúdium. 
Džurnáková Alžbeta, DiS.art.: HTF VŠMU Bratislava – bakalárske štúdium, hra na klavíri. 
Bc. Farkašová Mária: HTF VŠMU Bratislava – magisterské štúdium, hra na klavíri.  
Bc. Fillo Peter: HTF VŠMU Bratislava – magisterské štúdium, hra na gitare. 
Frait Pavel, DiS.art.: PF UK Bratislava – bakalárske štúdium, učiteľstvo hudobného umenia 
a učiteľstvo pedgogiky. 
Mgr.art. Macháčková Eliška : Konzervatórium Nitra ,odbor spev. 
Oláh Tamás, DiS.art. : HTF VŠMU Bratislava – bakalárske štúdium, hra na klavíri. 
Polóniová Katarína, DiS.art.: PF UK – bakalárske štúdium, učiteľstvo hudobného umenia. 
MgA. Siroma Janko: JAMU Brno - doktorandské štúdium, hra na organe. 
Bc. Vojteššáková Zuzana: JAMU Brno – bakalárske štúdium, hra na organe. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ: 
1 PZ získala 1. kvalifikáciu, 1 PZ získala 2.kvalifikáciu, cieľom 2PZ je získanie1.kvalifikácie. 
1 PZ naďalej získaval kvalifikačné predpoklady pre výkon ďalšej pedagogickej činnosti. 
 
V školskom roku 2014/2015 sa pedagogickí zamestnanci vzdelávali na príležitostných seminároch 
a školeniach: 
25. - 27-08.2014 – Letný seminár učiteľov hry na klavíri EPTA (VŠMU, AUHS,  
  Konzervatórium v Bratislave) – 6 učiteľov 
30.09.2014 – odborný seminár a workshop pani Ácsné Szilly Éva, Bratislava: husle – 2 PZ 
15.10.2014 – Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov pod vedením Illyu  
  Gringoltsa, Bratislava – 4 PZ 
21.10.2014 – „Úvod do výukovej metódy Colourstrings“ Gézu Szilvayho, Bratislava: husle –  
  prednášajúci Jan a Veronika Machander – 2 PZ 
22.10.2014 – Gitarový pedagogický seminár s T. Stachak, Bratislava – 3 PZ 
22.11.2014 - Flautový seminár na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave – 1 PZ 
26.03.2015 - Gitarový seminár M. Brullovej, Bratislava – 1 PZ 
26.-28.6.2015 – Gitarové semináre v rámci Gitarového festivalu J.K. Mertza, VŠMU 

Bratislava – 1 PZ 
 

Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania 

Uvádzanie do 
praxe Priebežné Špecializačné- 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich 

pedagog. zamest. 
začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 
2 2 0 0 0 0 6 2 0 0 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
Soňa Ševčíková 
Čestné uznanie za celoživotný prínos pri rozvoji školstva Bratislavy pri príležitosti Dňa učiteľov 
udelené primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ivom Nesrovnalom. 
 
Mgr.art. Tatiana Schlosserová 
Ďakovný list predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku  pána Jána Lipianskeho za dlhoročnú 
obetavú pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej generácie. 
Poďakovanie primátora  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pána Iva Nesrovnala za 
zapojenie sa do projektu Bratislava pre všetkých – Dni otvorených dverí samosprávy. 
 
Mgr.art. Silvia Adamová 
Diplom za prípravu žiaka v sólovej hre na klavíri na 15.ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaži 
žiakov ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
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Květoslava Fraitová 
Diplom za prípravu žiakov v sólovej hre na klavíri  na 15.ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaži 
žiakov ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
 
Milada Jahelková 
Diplom za prípravu žiaka v sólovej hre na klavíri na 15.ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaži 
žiakov ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
 
Mária Konrádová 
Diplom za prípravu žiakov v sólovej hre na klavíri  na 15.ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaži 
žiakov ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 
 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 
Mgr.art. Nikolaj Nikitin 
Criss Cross Europe - Reprezentácia Slovenska v medzinárodnom projekte (koncerty  
  Francúzsko, Belgicko. Luxembursko, Slovensko). 
Peter Dobai a Nikolaj Nikitin Qintet  - medzinárodný projekt (Írsko, Venezuela, Slovensko). 
Polajka -  s projektom nominovaný na ceny Radio head awards 1. Hudobný počin roka,   
  2. Jazzový album roka. 
 
Mgr.art. Tatiana Schlosserová 
19.05.2015 – 20.ročník medzinárodnej súťaže „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej“ Dolný  
  Kubín – člen odbornej poroty. 
 
MgA. Janko Siroma 
05.10.2014 -  „Kovačický október“, Srbsko – organový koncert. 
11.10.2014 - Oslavy 200 rokov kostola v Dunajskej Lužnej – organový koncert. 
19.10.2014 - Spomienka na hudobnícku rodinu Žaškovských – organový koncert v Žaškove  
  a v Dolnom Kubíne. 
26.10.2014 - Kresťanstvo v Srbsku – odborná prednáška na pôde Akademickej duchovnej  
  správy ČVUT v Kostole sv. Bartolomeja v Prahe. 
07.12.2014 - Adventný organový koncert Heinburg, Rakúsko. 
21.12.2014 - Vianočný organový koncert Třebosice, Česko. 
26.12.2014 - Štefanovský organový koncert Kovačica, Srbsko. 
28.12.2014 - Vianočno-novoročný koncert Bačsky Petrovec, Srbsko. 
02.04.2015 - Edukačný koncert pre Univerzitu tretieho veku na JAMU Brno. Prezentácia  
  organu a skladieb rozličných štýlových období. 
11.04.2015 – Koncert starej hudby na historickom organe. Veliny, Česko. 
06.06.2015 – Odborná prezentácia „Organy v Srbsku“ v evanjelickom kostole v Kremnici. 
07.06.2015 – Koncert pri príležitosti 330. Výročia narodenia J.S Bacha . Evanjelický kostol  
  v Kremnici. 
12.06.2015 – Edukačný koncert pre Univerzitu tretieho veku na JAMU Brno. Kostol  
  u Jezuitov, Brno. 
19.06.2015 - Edukačný koncert pre Univerzitu tretieho veku na JAMU Brno. Kostol  
  českobratřskej evangelickej cirkvi, Brno. 
09. -11.06.2015 – Celoslovenské organové kurzy pre evanjelických organistov ECAV na  
  Slovensku. Teologická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave – lektor. 
10.06.2015 – Organový koncert v rámci celoslovenských organových kurzov ECAV na  
  Slovensku. Evanjelický kostol, Legionárska ul. V Bratislave.  
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Mgr.art. Miloš Toma čovič, PhD.  
24.-28.06.2015 – Medzinárodný gitarový festival J.K. Mertza – člen organizačného  
  výboru. 
 
 
Súťaže: 
Mgr.art. Silvia Adamová 
12.11.2014 – „Mladí klaviristi“ – celoslovesnská súťaž v sólovej hre na klavíri: 
  Simona Hranaiová – diplom za účasť. 
16.04.2015 – „Schneiderova Trnava“ – 15.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže  
  žiakov ZUŠ v sólovej hre na klavíri: 
  Simona Hranaiová – zlaté pásmo v 5.kategórii. 
 
Bc. Vanda Demčáková 
03.12.2014 – „Dni Miloša Ruppeldta“  - 6.ročník súťaže základných umeleckých škôl  
  v sólovom klasickom speve: 
  Kristína Froncová – 3.miesto v 3.kategórii; 
  Michaela Moravčíková – Diplom za účasť v 3.kategórii. 
06.06.2015 – „Hľadá sa muzikálová hviezda“ – 11.ročník speváckej súťaže, ZUŠ Hálkova  
  56, Bratislava 
  Dominika Víteková – 2. miesto v 4.kategórii. 
 
MgA. Zuzana Dinková 
02.12.2014 – „Dni Miloša Ruppeldta“  - 6.ročník súťaže základných umeleckých škôl  
  v sólovej hre na dychových nástrojoch: 
  Tatiana Dolníková – Čestné uznanie v 1.kategórii. 
13.03.2015 – „Gbelská saxofoniáda“ – 1.ročník celoslovenskej súťaže v hre na saxofóne  
  žiakov ZUŠ: 
  Tatiana Dolníková – Čestné uznanie v 1.kategórii.  
 
Květoslava Fraitová 
16.04.2015 – „Schneiderova Trnava“ – 15.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže  
  žiakov ZUŠ v sólovej hre na klavíri: 
  Alan Kušpál – strieborné pásmo v 2.kategórii 
  Jessica Grellneth – bronzové pásmo v 3.kategórii 
  Jakub Kŕč – bronzové pásmo v 3.kategórii 
  Barbora Drugdová – zlaté pásmo v 5.kategórii + Cena ZUŠ M. Schneidera  
  Trnavského 
  Eduard Porges – diplom za účasť. 
 
akad. mal. Marta Horníková 
09.04.2015 – kampaň STOP NÁSILIU centrum Nádej – výtvarná súťaž. Na slávnostnej  
  vernisáži v CIK CAK Centre v Bratislave boli ocenení žiaci:  

Nina Ščerbáková, Daniel Morochovič. 
19.03.2015 – „Krása indickej rozprávky“ – celoslovenská súťaž, ktorú organizuje OZ  
  Spoločnosť Slovensko Indického priateľstva, Piešťany. 

Súťaž oboslaná 6 žiackymi prácami. Výsledky budú oznámené neskôr. 
 
Milada Jahelková 
16.04.2015 – „Schneiderova Trnava“ – 15.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže  
  žiakov ZUŠ v sólovej hre na klavíri: 
  Dorota Lasabová – bronzové pásmo v 3.kategórii. 
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Mária Konrádová 
16.04.2015 – „Schneiderova Trnava“ – 15.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže  
  žiakov ZUŠ v sólovej hre na klavíri: 
  Michaela Hnilicová – bronzové pásmo v 1.kategórii 
  Anna Martina Slodičková – strieborné pásmo v 2.kategórii 
  Peter Martišovič – bronzové pásmo v 2.kategórii. 
 
Mgr. Erika Lozanová 
15.11.2015 – „Vianočná pohľadnica“ – medzinárodná súťaž oboslaná 15 ks prác žiakov. 
09.04.2015 – kampaň STOP NÁSILIU centrum Nádej – výtvarná súťaž. Na slávnostnej  
  vernisáži v CIK CAK Centre v Bratislave boli ocenení žiaci: 

 Bianka Biháriová, Adam Kralovič. 
10.05.2015 - „Moje obľúbené zvieratko“ – celoslovenská súťaž v Žiline oboslaná prácami 8  
  žiakov. Výsledky budú oznámené neskôr. 
 
Mgr.art. Eliška Macháčková 
19.-21.11.2014 –„Čarovná flauta 2014“ Nižná 
  Christian Heidema – 2.miesto v 2.kategórii v hre na drevených dychových  
  Nástrojoch. 
02.12.2014 – „Dni Miloša Ruppeldta“  - 6.ročník súťaže základných umeleckých škôl  
  v sólovej hre na dychových nástrojoch 
  Christian Heidema – Čestné uznanie v 1.kategórii. 
 
 
Mgr.art. Tatiana Schlosserová 
19.05.2015 – Festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne; 20.ročník medzinárodnej súťaže  
  „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej: 
  Silvia Cibulová – 7.miesto v 3.kategórii sólovej hry na klavíri. 
28.05.2015 – 1.ročník celoslovenskej hudobnej súťažnej prehliadky „Pegas musicale“ 
  hra na klavíri: 
  Silvia Cibulová – 2.miesto v sólovej hre na klavíri. 
 
Helena Šagová 
14.11.2014 – „Musica camerata Ján Albrecht“ Bratislava – V. ročník celoslovenskej súťaže  
  v komornej hre žiakov ZUŠ 
  klavírne duo: 
  Michaela Ďurikovičová, Adam Barborák – strieborné pásmo v 1.kategórii. 
 
Mgr. Miloš Tomašovič, PhD. 
14.11.2014 – „Musica camerata Ján Albrecht“ Bratislava – V. ročník celoslovenskej súťaže  
  v komornej hre žiakov ZUŠ 
  gitarové duo: 
  Romana Hýlová, Michal Burda – zlaté pásmo v 4.kategórii +víťazi kategórie 
19.-20.03.2015 – Celoslovenská gitarová súťaž v Ružomberku 
  Hana Hirjaková - účasť 
28.05.2015 – 1.ročník celoslovenskej hudobnej súťažnej prehliadky „Pegas musicale“ 
  hra na gitare 
  Hana Hirjaková – 2.miesto v sólovej hre na gitare 
  Veronika Kajanová – 2.miesto v sólovej  hre na gitare. 
 
 
IV. Aktivity školy 2014/2015 
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Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré 
organizovala škola v školskom roku 2014/2015 
 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Hry s tvarom a plochou 170 žiakov Dátum: 28.08.2014 – 09.09.2014 
Miesto konania: Justiho sieň Primaciálneho paláca 
v Bratislave. 
Cieľ: Výstavná prehliadka prác žiakov ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave uskutočnená pri 
príležitosti 65. Výročia založenia Základnej 
umeleckej školy Daliborovo nám.2 v Bratislave 
v spolupráci s Rodičovským združením pri ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave a s Hlavným 
mestom SR Bratislavy. Ukážka práce pedagógov 
so žiakmi, vedenie zo strany pedagóga ku žiakovi, 
ktoré určuje kreativitu a zohľadňuje radosť 
z tvorby a tiež výpoveď o svete okolo nás. Ukážka 
rôznorodosti postupov práce, podpora rastu 
kreativity a zdatnosti používania výtvarných médií 
v práci so žiakmi. 
Na  otvorení a slávnostnej vernisáži dňa 
28.08.2014 o 14.00 hod. sa predstavili s kultúrnym 
programom: Mgr.art. Silvia Adamová, Bc. Pavel 
Frait. 
Plagát a elektronickú pozvánku navrhla p. uč. 
akad.mal. M. Horníková. 
Trvanie výstavnej prehliadky : od 28.28.2014 do 
09.09.2014. 
Vystavené práce žiakov z tried: akad.mal. 
Horníková, Mgr. Erika Lozanová. 

História organu 14 žiakov Dátum: 25.09.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prvý organový seminár. Poznávanie histórie 
organov. Prezentácia pre žiakov ZUŠ Daliborovo 
nám.2 a Cirkevné oddelenie Konzervatória 
v Bratislave spojené s interným koncertom žiakov 
ZUŠ  a poslucháčov Konzervatória v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried: p. uč. Siroma. 

Interný koncert 23 žiakov Dátum: 08.10.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov žiakov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ďurišová, Jablokovová, Mallineritsová, Danková, 
Selingerová, Kováč, Ševčíková, Schlosserová, 
Šagová, Jahelková, Adamová, Frait, Bíróová, 
Konrádová, Janičkovičová, Šestáková. 
Klavírny sprievod: p. uč. Danková, Džurňáková, 
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Juhaňáková. 
Verejný koncert 19 žiakov Dátum:15.10.2014 

Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
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, Jablokovová, Mallineritsová, Danková, 
Selingerová, Kováč, Ševčíková, Schlosserová,, 
Šagová, Jahelková, Adamová, Frait, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p. uč. Danková, Džurňáková, 
Juhaňáková. 

Výstava prác žiakov VO 65 žiakov Dátum: 15.10.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov: p.uč. 
Horníková. 

Triedny koncert 7 žiakov Dátum: 10.11.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert 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. 

Interný koncert 29 žiakov Dátum: 12.11.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov žiakov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Ďurišová,  
Konrádová, Ševčíková, Bíróová, Jablokovová, 
Šestáková, Mallineritsová, Oláh, Šagová, Fraitová, 
Janičkovičová, Tomašovič, Škorupová, Danková, 
Adamová, Frait, Jahelková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Jahaňáková, Fraitová, 
Siroma. 

Portréty New Music for Kids 39 žiakov Dátum: 13.11.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 
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. 
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Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Adamová ,Šagová, Konrádová, Ďurišová, 
Škorupová, Macháčková, Mallineritsová, 
Janičkovičová, Ševčíková, Jablokovová, 
Schlosserová, Tomašovič, Kováč, Tomašovičová, 
Selingerová, Danková, Dinková, Šestáková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Džurňáková.  

Galakoncert talentovaných 
žiakov ZUŠ Bratislavy 
s Richardom Rikkonom 

30 žiakov Dátum: 18.11.2014 
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 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 zo škôl: ZUŠ Daliborovo nám.2, 
ZUŠ Hálkova, ZUŠ Vrbenského, ZUŠ Sklenárova, 
ZUŠ J.Kowalského, ZUŠ Batkova, ZUŠ 
Exnárova, Štátne konzervatórium Bratislava. 
Zo ZUŠ Daliborovo účinkovali žiaci z tried 
pedagógov: Jablokovová, Dinková, Jahelková, 
Tomašovič, Macháčková, Danková, Nikitin, 
Dulinová, Demčáková. 

Výstava prác žiakov VO pri 
príležitosti Galakoncertu 
talentovaných žiakov ZUŠ 
s R.Rikkonom 

24 žiakov Dátum: 18.11.2014 
Miesto konania: Foyer Zrkadlovej siene 
Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Cieľ:  Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
VO ZUŠ 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. 
P.uč. Horníková sa podieľaľa na vytvorení plagátu 
a grafického návrhu pozvánok pre tento projekt. 

Verejný koncert 29 žiakov Dátum: 19.11.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
HO pre rodičova širokú verejnosť, získavanie 
skúseností z verejného vystupovania, motivácia do 
ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Ďurišová,  
Konrádová, Ševčíková, Bíróová, Jablokovová, 
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Šestáková, Mallineritsová, Oláh, Šagová, Fraitová, 
Janičkovičová, Tomašovič, Škorupová, Danková, 
Adamová, Frait. 
Klavírny sprievod: p.uč. Jahaňáková, Fraitová, 
Siroma. 

Výstava prác žiakov VO 65 žiakov Dátum: 19.11.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov: p.uč. 
Horníková. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 27.11.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Šagová. 

Triedny koncert 13 žiakov Dátum: 03.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov dychového 
oddelenia HO obohatený o vystúpenie žiačky 
speváckeho oddelenia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Macháčková, Demčáková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh. 

Triedny koncert 13 žiakov Dátum: 03.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov dychového 
oddelenia HO obohatený o vystúpenie žiačky 
speváckeho oddelenia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Dinková, 
Demčáková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková. 

Triedny vianočný koncert 14 žiakov Dátum: 05.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov husľového 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Jablokovová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková. 
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Triedny vianočný koncert 12 žiakov Dátum: 05.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov gitarového 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Tomašovič. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 08.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
v Bratislave 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia HO obohatené o vystúpenie žiakov 
dychového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ďurišová, Selingerová. 

Interný koncert 41 žiakov Dátum: 10.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 V Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov žiakov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. Siroma, 
Jablokovová, Konrádová, Ševčíková, Ďurišová, 
Demčáková, Jahelková, Macháčková, Dinková, 
Danková, Selingerová, Adamová, Tomašovič, 
Mallineritsová, Fraitová, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Džurňáková, 
Siroma. 

Triedny koncert  Dátum: 11.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 V Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia  HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Jahelková. 

Vianočné vystúpenie TO 30 žiakov Dátum: 11.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 V Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov tanečného 
odboru. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 

Triedny koncert 15 žiakov Dátum: 11.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
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v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia  HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Fraitová. 

Triedny koncert 6 žiakov Dátum: 11.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov  oddelenia  
bicích nástrojov  HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Frait. 

Triedny koncert 9 žiakov Dátum: 12.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 V Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Horňáková. 

Triedny koncert 8 žiakov Dátum: 12.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 V Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Petrášová. 

Triedny koncert 9 žiakov Dátum: 12.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
V Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Adamová. 

Triedny koncert 12 žiakov Dátum: 15.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Ševčíková, Schlosserová. 

Triedny koncert 12 žiakov Dátum: 15.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 



 261  

v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov dychového 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Selingerová. 
Klavírny sprievod: p. uč. Danková. 

Triedny koncert 9 žiakov Dátum: 15.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov dychového 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Nikitin. 
Klavírny sprievod: p. uč. Juhaňáková. 

Triedny koncert 15 žiakov Dátum: 16.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre rodičov, 
najbližších príbuzných a priateľov, pre verejnosť. 
Prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia HO. Ako hosť vystúpila žiačka 
dychového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Konrádová, Selingerová. 

Verejný vianočný koncert 41 žiakov Dátum: 17.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Vianočný koncert žiakov pre rodičov 
a širokú hudbymilovnú verejnosť pretkaný 
koledami a vianočnými piesňami. Prezentácia 
výsledkov práce žiakov HO, motivácia do 
ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. Siroma, 
Jablokovová, Konrádová, Ševčíková, Ďurišová, 
Demčáková, Jahelková, Macháčková, Dinková, 
Danková, Selingerová, Adamová, Tomašovič, 
Mallineritsová, Fraitová, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Džurňáková, 
Siroma. 

Výstava prác žiakov VO 58 žiakov Dátum: 17.12.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov: p.uč. 
Lozanová. 

Interný koncert 26 žiakov Dátum: 21.01.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
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nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov žiakov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Jahelková, 
Konrádová, Demčáková, Adamová, Tomašovič, 
Danková, Dulinová, Dinková, Macháčková, 
Janičkovičová, Fillo, Schlosserová, Šestáková, 
Bíróová, Fraitová, Frait. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková. 

Otvorená hodina PŠ B 19 žiakov Dátum: 26.01.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia výsledkov práce žiakov TO pre 
rodičov a príbuzných. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 

Verejný koncert 26 žiakov Dátum: 28.01.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
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: Jahelková, 
Konrádová, Demčáková, Adamová, Tomašovič, 
Danková, Dulinová, Dinková, Macháčková, 
Janičkovičová, Fillo, Schlosserová, Šestáková, 
Bíróová, Fraitová, Frait. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková. 

Výstava prác žiakov VO 58 žiakov Dátum: 28.01.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov: p.uč. 
Lozanová. 

Triedny koncert 10 žiakov Dátum: 29.01.2015 
Miesto konania: Evanjelický kostol Bratislava, 
Petržalka. 
Cieľ: Novoročný verejný triedny koncert žiakov 
organového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma. 

Otvorená hodina PŠ A 15 žiakov Dátum: 30.01.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia výsledkov práce žiakov TO pre 
rodičov a príbuzných. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková. 

Otvorená vyučovacia hodina 
TO – 1.ročník 

6 žiakov Dátum: 10.02.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
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nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: prezentácia obsahu vyučovania v TO 
1.ročník ISCED 1B za prvý polrok. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Gavačová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková. 

Otvorená vyučovacia hodina 
TO – 2.ročník 

8 žiakov Dátum: 10.02.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: prezentácia obsahu vyučovania v TO 
2.ročník ISCED 1B za prvý polrok. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Gavačová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková. 

Interný koncert 30 žiakov Dátum: 11.02.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov žiakov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Jablokovová, Konrádová, Ďurišová, Škorupová, 
Tomašovičová, Šagová, Ševčíková, Kováč, 
Mallineritsová, Schlosserová, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková, Oláh. 

Verejný koncert 27 žiakov Dátum 18.02.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
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. 
Jablokovová, Konrádová, Ďurišová, Škorupová, 
Tomašovičová, Šagová, Ševčíková, Kováč, 
Mallineritsová, Schlosserová, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková, Oláh 
p.uč. Jablokovová, Konrádová, Ďurišová, 
Škorupová, Tomašovičová, Šagová, Ševčíková, 
Kováč, Mallineritsová, Schlosserová, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková, Oláh. 

Výstava prác žiakov VO 45 žiakov Dátum 18.02.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov: p.uč. 
Horníková. 

Otvorená hodina 1.ročníka TO 
 

5 žiakov Dátum 24.02.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia výsledkov práce žiakov TO pre 
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rodičov a príbuzných. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 

Otvorená hodina 2.ročníka TO 
 

6 žiakov Dátum 24.02.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia výsledkov práce žiakov TO pre 
rodičov a príbuzných. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 

Otvorená hodina PŠ LDO  Dátum: 09.03.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia výsledkov práce žiakov PŠ LDO 
pre rodičov a príbuzných. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Gavačová. 

Interný koncert 39 žiakov Dátum: 11.03.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov žiakov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Jablokovová, Šestáková, Demčáková, 
Janičkovičová, Fillo, Ďurišová, Selingerová, 
Konrádová, Ševčíková, Tomašovič, Šagová, 
Danková, Macháčková, Jahelková, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková, Džurňáková, 
Danková. 

Interný koncert 33 žiakov Dátum: 12.03.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov žiakov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Jablokovová, Demčáková, Dinková, Šagová, 
Skorupová, Macháčková, Tomašovič, 
Schlosserová, Fraitová, Bíróová, Tomašovičová, 
Danková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh, Danková, 
Džurňáková, Juhaňáková. 

Jarný koncert 33 žiakov Dátum: 18.03.2015 
Miesto konania: Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca v Bratislave 
Cieľ: Slávnostný koncert žiakov HO uskutočnený 
pri príležitosti Dňa učiteľov. Prezentácia umenia 
najtalentovanejších žiakov všetkých stupňov 
a pracovísk základnej umeleckej školy pre širokú 
bratislavskú verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
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Jablokovová, Demčáková, Dinková, Šagová, 
Škorupová, Macháčková, Tomašovič, 
Schlosserová, Fraitová, Bíróová, Tomašovičová, 
Danková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh, Danková, 
Džurňáková, Juhaňáková. 

Výstava prác žiakov VO 12 žiakov Dátum: 18.03.2015 
Miesto konania: Foyer Zrkadlovej siene 
Primaciálneho paláca v Bratislave 
Cieľ: Výstava reprezentačných prác žiakov VO  
pri príležitosti Jarného koncertu venovaného Dňu 
učiteľov. Výtvarnou prezentáciou vzdať vďaku 
svojim pedagógom. 
Vystavované práce z tried pedagógov: p.uč. 
Horníková, Lozanová. 

Verejný koncert 39 žiakov Dátum: 25.03.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
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. 
Jablokovová, Šestáková, Demčáková, 
Janičkovičová, Fillo, Ďurišová, Selingerová, 
Konrádová, Ševčíková, Tomašovič, Šagová, 
Danková, Macháčková, Jahelková, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková, Džurňáková, 
Danková. 

Výstava prác žiakov VO 20 žiakov Dátum 25.03.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov: p.uč. 
Horníková. 

Interný koncert 65 žiakov Dátum:08.04.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov žiakov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Siroma, Šestáková, Dinková, Šagová, Tomašovič, 
Gavačová, Schlosserová, Višacká, Mallineritsová, 
Škorupová, Demčáková, Dulinová, Bíróová, 
Fraitová, Adamová, Ďurišová, Konrádová, 
Danková, Ševčíková, Vojteššáková, 
Janičkovičová. 
Klavírny sprievod:p.uč. Džurňáková, Oláh. 

Koncert učiteľov pri príležitosti 
65.výročia založenia školy 

 Dátum: 13.04.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
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nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Slávnostná prezentácia umenia 
pedagogických zamestnancov základnej umeleckej 
školy pri príležitosti osláv 65.výročia založenia 
školy. Na slávnostnom koncerte sa predstavili 
verejnosti pedagógovia: Bc. Zuzana Vojteššáková, 
Mgr.art. Silvia Adamová, Mgr.art. Eliška 
Macháčková, Mgr.art. František Orem a.h., 
Mgr.art. Jana Tomanová, Art.D., MgA. Zuzana 
Dinková, Bc. Vanda Demčáková, Alžbeta 
Džurňáková, DiS.art., Mgr.art. Viliam Cibula, 
Tamáš Oláh, DiS.art., Květoslava Fraitová, Bc. 
Pavel Frait. 

Koncert bývalých absolventov 
pri príležitosti 65.výročia 
založenia školy 

8 žiakov Dátum: 14.04.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Slávnostná prezentácia umenia bývalých 
absolventov základnej umeleckej školy pri 
príležitosti osláv 65.výročia založenia školy. Na 
slávnostnom koncerte sa predstavili  
verejnosti bývalí absolventi: Anna Mikulová, 
Alžbeta Zdarileková, Ondrej Kadlečík, Lukáš 
Michálik, Oľga Harmatová, Monika Čárska, Dária 
Čárska, Jozef Noga. 

Slávnostný koncert pri 
príležitosti 65.výročia založenia 
školy 

46 žiakov Dátum: 15.04.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Slávnostná prezentácia umenia žiakov 
všetkých odborov – HO, TO, LDO  Základnej 
umeleckej školy Daliborovo nám. 2 v Bratislave 
pri príležitosti vyvrcholenia osláv 65.výročia 
založenia základnej umeleckej školy. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma, 
Šestáková, Dinková, Šagová, Tomašovič, 
Gavačová, Schlosserová, Višacká, Dulinová, 
Demčáková, Mallineritsová , Škorupová, Bíróová, 
Fraitová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková, Oláh. Na 
slávnostnom koncerte riaditeľka  privítala syna 
zakladateľa školy pána Petra Oswalda s rodinou, 
ktorý sa predstavil v umeleckom vstupe. 
Slávnostného koncertu sa zúčastnil podpredsedu 
Jednoty dôchodcov Slovenska pán Alojz Luknár, 
ktorý škole a riaditeľke školy odovzdal Ďakovné 
listy predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska pána 
Jána Lipianskeho za dlhoročnú obetavú pomoc 
a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS 
a v prospech staršej generácie. 

Koncert učiteľov pri príležitosti 
65.výročia založenia školy 

 Dátum: 16.04.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Slávnostná prezentácia umenia 
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pedagogických zamestnancov základnej umeleckej 
školy pri príležitosti osláv 65.výročia založenia 
školy. Na slávnostnom koncerte sa predstavili 
verejnosti pedagógovia: MgA. Janko Siroma,, 
Katarína Jablokovová, Bc. Mária Farkašová, 
Miroslav Poničan a.h., prof. Mgr.art. Blanka 
Juhaňáková, Art.D. 

Výstava prác žiakov VO 145 žiakov Dátum: 13.04.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Slávnostná výzdoba koncertnej sály 
najlepšími prácami žiakov VO pri príležitosti 
koncertov a osláv 65.výročia založenia školy, 
prezentácia kreatívnej tvorby žiakov. 
Dekoratívne boli počas výstavy nainštalované 
dobové fotografie z čias založenia ZUŠ. 
Návrh na plagát, elektronickú pozvánku 
a informačný leták k slávnostnému koncertu 
vytvorila p.uč. Horníková. 
Vystavené práce žiakov z tried pedagógov: 
akad.mal. Marta Horníková, Mgr. Erika Lozanová. 

Verejný koncert 36 žiakov Dátum: 29.04.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
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. 
Ševčíková, Vojteššáková, Mallineritsová, 
Demčáková, Konrádová, Dinková, Dulinová, 
Adamová, Šagová, Macháčková, Janičkovičová, 
Nikitin, Selingerová, Frait. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Džurňáková, 
Fraitová. 

Interný koncert 41 žiakov Dátum: 13.05.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov žiakov, získavanie 
skúseností pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma, 
Jablokovová, Stašík, Škorupová, Ševčíková, 
Demčáková, Tomašovič, Polóniová, Dulinová, 
Mallineritsová, Kováč, Bíróová, Macháčková, 
Fillo. 
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh, Džurňáková, 
Juhaňáková, Vojteššáková. 

Triedny koncert 13 žiakov Dátum: 14.05.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
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prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho  
oddelenia HO svojím vystúpením obohatila žiačka 
dychového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Šagová, 
Bíróová. 

Výchovný koncert 12 žiakov Dátum: 15.05.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova  8 
v Bratislave. 
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov Základnej 
školy Gessayova v Bratislave, prezentácia 
umeleckých výkonov žiakov HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Frait, Fillo, 
Ďurišová, Šestáková, Fraitová, Selingerová, 
Nikitin. 
Klavírny sprievod: p.uč. Fraitová. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 19.05.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov dychového  
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Selingerová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková. 

Verejný koncert 41 žiakov Dátum: 20.05.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
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, Jablokovová, Stašík, Škorupová, 
Ševčíková, Demčáková, Tomašovič, Polóniová, 
Dulinová, Mallineritsová, Kováč, Bíróová, 
Macháčková, Fillo. 
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh, Džurňáková, 
Juhaňáková, Vojteššáková. 

Výstava prác žiakov VO 145 žiakov Dátum: 20.05.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce žiakov 
VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov: p.uč. 
Horníková, Lozanová. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 21.05.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8, 
Bratislava. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho  
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
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Janičkovičová. 
Štvrté soireé bratislavských 
organistov pod záštitou Prof. 
Dr. Ferdinanda Klindu 

9 žiakov Dátum: 27.05.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia umenia mladých bratislavských 
organistov, porovnávanie výsledkov práce 
študentov na všetkých stupňoch umeleckého 
školstva v Bratislave., motivácia  do ďalšieho 
štúdia. 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 
Daliborovo nám.2 v Bratislave, Štátneho 
konzervatória, Cirkevného konzervatória a VŠMU 
v Bratislave. Našu školu reprezentovali na vysokej 
umeleckej úrovni žiaci z organovej triedy p. uč. 
Siromu. 

Tvorivé výtvarné dielne 16 žiakov Dátum: 01.06.2015 
Miesto konania: ZUŠ Daliborovo nám.2 
a elokované pracovisko Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Tvorivé výtvarné dielne organizované pri 
príležitosti MDD pre všetky detičky z okolia. 
Tvorivé dielne zabezpečili p. uč. Horníková 
a Lozanová. 

Absolventský koncert 29 žiakov Dátum: 03.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Slávnostný verejný absolventský koncert 
žiakov končiacich prvú časť prvého stupňa 
základného štúdia ISCED 1B a II. stupeň 
základného štúdia. Riaditeľka školy na návrh 
pedagogickej rady vyhlásila najlepších 
absolventov roka 2014/2015: Zuzana 
Cséfalvayová – hra na organe, z triedy p.uč. 
Siromu; Michal Burda – hra na gitare, z triedy 
p.uč. Tomašoviča;Barbora Drugdová – hra na 
klavíri, z triedy p.uč. Fraitovej. Ocenenie žiaci 
získali za vynikajúce študijné výsledky, 
reprezentáciu školy na celonárodných 
a medzinárodných súťažiach, školských, 
mestských a celoštátnych projektoch. Na záver 
predsedníčka Rodičovského združenia pri ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave pani poslankyňa 
PhDr. Ľudmila Farkašovská odovzdala 
absolventom malé spomienkové darčeky. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma, 
Vojteššáková, Cibula, Demčáková, Danková, 
Šagová, Bíróová, Ševčíková, Frait, Selingerová, 
Fraitová, Horňáková, Konrádová, Tomašovič, 
Janičkovičová, Šestáková, Jablokovová. 
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Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková, Danková, 
Juhaňáková. 

Výstava absolventských  prác 
žiakov VO 

48 žiakov Dátum: 03.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Výstava absolventských prác žiakov 
výtvarného odboru a prác žiakov končiacich 
primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B. 
Na výstavu boli nainštalované práce absolventov 
z tried: p.uč. Horníková, Lozanová. 

Výchovný koncert pre MŠ 
Gessayova 

11 žiakov Dátum: 04.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8, 
Bratislava 
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov Materskej  
školy Gessayova v Bratislave, prezentácia 
umeleckých výkonov žiakov HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Fillo, 
Ďurišová, Šestáková, Fraitová, Tomašovičová, 
Selingerová. 
Klavírny sprievod: p. uč. Danková, Fraitová. 

Výchovný koncert pre MŠ 
Bohrova 

25 žiakov Dátum: 09.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Výchovný koncert pre MŠ Bohrova, 
predstavenie umeleckých výkonov žiakov HO 
a TO, jednotlivých študijných oddelení HO, 
prezentácia nástrojov a motivácia detí k štúdiu na 
ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma, 
Tomašovič, Fillo, Frait, Šestáková, Konrádová, 
Danková, Fraitová, Demčáková, Višacká, 
Macháčková, Selingerová, Nikitin, Dinková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Šagová, 
Fraitová. 

Tanec to je zábava 45 žiakov Dátum: 10.06.2015 
Miesto konania: DK Zrkadlový háj Bratislava. 
Cieľ: Záverečná verejná prezentácia tanečného 
umenia žiakov 1.stupňa, 2.stupňa a ŠPD pre 
rodičov a širokú verejnosť. Žiaci prezentovali 
znalosti z ľudového tanca, moderného tanca 
a scénického tanca. Hudobný sprievod zabezpečila 
Ľudová hudba Jarabina pod vedením Mgr. 
Andreja Višackého. Program žiackeho matiné 
svojím vystúpením obohatil folklórny súbor 
Dopravár pod vedením Márie Hamarovej.  
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká, 
Gavačová. 

Triedny koncert 17 žiakov Dátum: 10.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov speváckeho 
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oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Demčáková, Macháčková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková. 

Triedny koncert 14 žiakov Dátum: 11.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov gitarového 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Tomašovič. 

Triedny koncert 6 žiakov Dátum: 12.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho  
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Horňáková. 

Triedny koncert 14 žiakov Dátum: 15.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Gessayova 8 
v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho  
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ďurišová. 

Triedny koncert 14 žiakov Dátum: 17.06.2015 
Miesto konania: ZŠ s MŠ Jarovce 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov gitarového 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Cibula. 

Triedny koncert 5 žiakov Dátum: 17.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho  
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Petrášová. 

Triedny koncert 8 žiakov Dátum: 18.06.2015 
Miesto konania: ZŠ s MŠ Rusovce. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho  
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Vojteššáková. 

Otvorená vyučovacia hodina 
TO – Prípravné štúdium A 
„Tancuj, tancuj“ 

15 žiakov Dátum: 18.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave. 
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Cieľ: prezentácia obsahu vyučovania Prípravného 
štúdia za druhý polrok školského roka. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková. 

Triedny koncert 18 žiakov Dátum: 19.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála  ZUŠ Gessayova 
8, Bratislava. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov bicieho 
a gitarového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Frait, 
Fraitová. 

Triedny koncert 19 žiakov Dátum: 19.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála  ZUŠ Daliborovo 
nám.2, Bratislava. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho a 
dychového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Jahelková, Nikitin. 

Triedny koncert 12 žiakov Dátum: 22.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála  ZUŠ Gessayova 
8, Bratislava. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Danková. 

Otvorená vyučovacia hodina 
TO – Prípravné štúdium  
„Tancuj, tancuj“ 

15 žiakov Dátum: 22.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 
Cieľ: prezentácia obsahu vyučovania Prípravného 
štúdia za druhý polrok školského roka. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 

Triedny koncert 9 žiakov Dátum: 24.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála  ZUŠ Gessayova 
8, Bratislava 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov   
gitarového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Kováč. 

Triedny koncert 12 žiakov Dátum: 26.06.2015 
Miesto konania: Koncertná sála  ZUŠ Daliborovo 
nám.2, Bratislava 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov a verejnosť, 
prezentácia výsledkov práce žiakov klavírneho 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Konrádová. 

Triedny koncert 12 žiakov Dátum: 29.06.2015 
Miesto konania: Štátne konzervatórium, Tolstého 
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11, Bratislava. 
Cieľ:  Triedny koncert pre verejnosť, prezentácia 
umenia žiakov organového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z triedy pedagógov: p.uč. Siroma. 

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

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľ aktivity, prínos 

Dni Rusoviec 8 žiakov Dátum: 30.08.2014 
Miesto konania: Rusovce. 
Organizátor: MÚ Rusovce. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave pri príležitosti Dní Rusoviec. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Frait, 
Adamová, Fraitová. 

Zahájenie šk. roka  ZŠ Rusovce 5 žiakov Dátum: 02.09.2014 
Miesto konania: ZŠ s MŠ Rusovce. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri príležitosti 
zahájenia školského roka 2014/2015 v ZŠ s MŠ 
Rusovce. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Šebek. 

Zlaté ruky 2 žiaci Dátum: 23.09.2014 
Miesto konania: Západná terasa bratislavského 
hradu, Bratislava. 
Organizátor: Jednota dôchodcov Slovenska 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri príležitosti 
celoslovenskej výstavy ručných prác seniorov pod 
patronátom  predsedu NR SR pána Paška. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Tomašovič, Dinková. 

Vítanie prvákov 1 žiak Dátum: 10.10.2014 
Miesto konania: ZŠ Košická, Bratislava. 
Organizátor: ZŠ Košická, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie pri príležitosti vítania 
prváčikov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ševčíková. 

Odovzdávanie vyznamenaní 
členom JDS 

1 žiačka Dátum: 23.10.2014 
Miesto konania: Moyzesova sieň v Bratislave 
Cieľ: kultúrne vystúpenie pri príležitosti prijatia 
u pána ministra Richtera a odovzdávania 
vyznamenaní členom Jednoty dôchodcov 
Slovenska zo všetkých krajov Slovenska. 
Organizátor: Jednota dôchodcov Slovenska. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Fraitová. 

Advokácia včera a dnes 2 žiaci Dátum: 28.10.2014 
Miesto konania: Barokové nádvorie Univerzitnej 
knižnice v Bratislave. 
Organizátor: Slovenská advokátska komora 
a Univerzitná knižnica v Bratislave. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri príležitosti 
slávnostného otvorenia výstavy Advokácia včera 
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a dnes, pri ktorej bola uvedená publikácia Advokát 
Janko Jesenský spisovateľ a legionár. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Tomašovič, Dinková. 

Reformačné služby Božie 1 žiak Dátum: 29.10.2014 
Miesto konania: Evanjelický kostol v Bratislave – 
Petržalke. 
Cieľ: Vystúpenie žiaka na bohoslužbách 
Reformačných služieb Božích pre verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma. 

Požehnanie mladého vína 2 žiaci Dátum: 07.11.2014 
Miesto konania: Kaplnka sv. Ladislava, 
Primaciálny palác v Bratislave. 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislavy. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov a pána učiteľa  
pri príležitosti požehnania mladého vína. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Siroma. 

História organu a organový 
interný koncert 

14 žiakov Dátum: 13.11.2014 
Miesto konania: Štátne konzervatórium, Tolstého 
11, Bratislava. 
Organizátor: Cirkevné oddelenie Štátneho 
konzervatória v Bratislave. 
Cieľ: Druhý organový seminár. Poznávanie 
histórie organov spojené s organovým interným 
koncertom žiakov ZUŠ Daliborovo nám.2 
v Bratislave a poslucháčov cirkevného oddelenia 
Konzervatória v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma. 

Verejný koncert ZUŠ Modra 1 žiak Dátum: 18.11.2014 
Miesto konania: ZUŠ Modra. 
Cieľ: Verejný koncert žiakov ZUŠ Modra, na 
ktorom rámci priateľských vzťahov medzi školami 
účinkovala žiačka ZUŠ Daliborovo nám.2 
v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Schlosserová. 

Spomienka na A. Habovštiaka 10 žiakov Dátum: 24.11.2014 
Miesto konania: Dom Quo Vadis. 
Organizátor: Dom Quo Vadis. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri príležitosti 
spomienky na spisovateľa Antona Habovštiaka. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Jablokovová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Siroma. 

Výchovný koncert pre ZŠ 
Gessayova 

12 žiakov Dátum: 28.11.2014 
Miesto konania: ZŠ Gessayova  v Bratislave. 
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov Základnej 
školy Gessayova v Bratislave, prezentácia 
umeleckých výkonov žiakov HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Frait, 
Ďurišová, Konrádová, Selingerová, 
Tomašovičová, Mallineritsová. 
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Koncert pre seniorov 5 žiakov Dátum: 28.11.2014 
Miesto konania: Dom seniorov, Bratislava, 
Dúbravka. 
Organizátor: Dom seniorov Jeseň života, 
Bratislava Dúbravka. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ Daliborovo 
nám 2 v Bratislave pre seniorov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Frait, 
Adamová. 

Koncert pre seniorov 9 žiakov Dátum: 29.11.2014 
Miesto konania: SSS Mlynarovičova, Bratislava. 
Organizátor: SSS Mlynarovičova, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ Daliborovo 
nám 2 v Bratislave pre seniorov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Selingerová, Tomašovičová. 

Vianočný koncert Britisch 
School 

1 žiak Dátum: 02.12.2014 
Miesto konania: Dom kultúry Dúbravka, 
Bratislava. 
Organizátor: Britisch School, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiaka ZUŠ Daliborovo 
nám 2 v Bratislave na vianočnom koncerte 
Britisch School. Umelecké prevedenie 
slovenských a anglických vianočných skladieb. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Škorupová. 

Koncert pre Stredisko 
sociálnych služieb 

6 žiakov Dátum:04.12.2014 
Miesto konania: Stredisko sociálnych služieb 
v Bratislave, Petržalke. 
Organizátor: Stredisko sociálnych služieb 
v Bratislave, Petržalke. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ Daliborovo 
nám 2 v Bratislave pre pracovníkov sociálnych 
služieb. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Selingerová, Tomašovičová. 

Vianočný koncert pre MŠ 
P.Horova 

2 žiaci Dátum: 05.12.2014 
Miesto konania: MŠ P. Horova, Bratislava. 
Organizátor: MŠ  P. Horova, Bratislava. 
Cieľ: Vianočné vystúpenie pre autistické deti 
z MŠ P. Horova. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Šestáková. 

Vianočný koncert ZŠ Košická 1 žiak Dátum: 05.12.2014 
Miesto konania: ZŠ Košická, Bratislava. 
Organizátor: ZŠ Košická, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiaka ZUŠ na 
vianočnom koncerte základnej školy. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ševčíková. 

Malý salón bratislavských ZUŠ 14 žiakov Dátum: 06.12.2014 
Miesto konania: Justiho sieň Primaciálneho paláca 



 276  

v Bratislave. 
Organizátor: Hlavné mesto a základné umelecké 
školy v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia umenia žiakov výtvarného 
odboru ZUŠ na celomestskom podujatí. Ukážka 
rôznorodosti, hravosti dieťaťa a tiež vedenie 
pedagóga k vedomej manipulácii s výtvarnými 
médiami. 
Trvanie výstavy: 6.12.2014 – 18.12.2014. 
Vystavovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Horníková, Lozanová. 

Vianočný koncert ZŠ Jelenia 16 
v Bratislave 

8 žiakov Dátum: 09.12.2014 
Miesto konania : ZŠ Jelenia 16, Bratislava 
Organizátor: ZŠ Jelenia Bratislava. 
Cieľ: Vianočný koncert pre žiakov Základnej 
školy Jelenia. Jemné vianočné melódie obohatené 
pútavým sprievodným slovom spríjemnili 
adventné chvíle žiakom i učiteľom. 
Základnej umeleckej škole Daliborovo nám.2 v 
Bratislave zaslaný Ďakovný list za hodnotné 
vystúpenie podpísaný učiteľkami ZŠ. 
Účinkovali žiaci z tried: p. uč. Selingerová, 
Tomašovičová. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Čunovo 

9 žiakov Dátum: 09.12.2015 
Miesto konania : MŠ Čunovo. 
Organizátor: MŠ Čunovo. 
Cieľ: Vianočný koncert žiakov pre deti z MŠ 
Čunovo. Oboznámenie detí MŠ s vianočnými 
tradíciami. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Ďurišová, Macháčková, 
Škorupová, Mallineritsová. 

Vianočná cukráreň 8 žiakov Dátum: 10.12.2014 
Miesto konania: Základná škola Rusovce. 
Organizátor: ZŠ Rusovce. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ 
v adventnom programe základnej školy. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Šebek. 

Koncert pre seniorov 15 žiakov Dátum: 10.12.2014 
Miesto konania: Dom dôchodcov Rusovská cesta, 
Bratislava. 
Organizátor: Dom dôchodcov Rusovská cesta, 
Bratislava. 
Cieľ: Adventné kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ 
pre seniorov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Šestáková, Ďurišová, Selingerová, Dinková, 
Tomašovičová, Škorupová, Jablokovová, 
Mallineritsová. 

Benefičný koncert 5 žiakov Dátum: 11.12.2014 
Miesto konania: ZŠ Pankúchova, Bratislava. 
Organizátor: ZŠ Pankúchova, Bratislava. 
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Cieľ: Koncertné vystúpenie žiakov ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave na benefičnom 
vianočnom koncerte pre deti z detského domova 
v Skalici a žiakov ZŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Frait, 
Adamová, Selingerová, Tomašovičová. 

Vianočná akadémia ZŠ BIBS 
Hany Convay 

1 žiak Dátum: 11.12.2014 
Miesto konania: ZŠ BIBS Hany Convay, 
Bratislava. 
Organizátor: ZŠ BIBS Hany Convay. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiaka na vianočnej 
akadémii. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Šagová. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Rusovce 

11 žiakov Dátum: 11.12.2014 
Miesto konania: MŠ Rusovce. 
Organizátor: MŠ Rusovce. 
Cieľ: Vianočný koncert žiakov pre deti z MŠ 
Rusovce. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Ďurišová, Macháčková, 
Škorupová, Mallineritsová, Cibula. 

Vianočné tvorivé dielne 2014 16 žiakov Dátum: 12.12.2014 
Miesto konania: Justiho sieň Primaciálneho paláca 
v Bratislave. 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislavy. 
Cieľ: Tradičný vianočný projekt „Tvorivé 
vianočné dielne“ pre deti z Bratislavy. 
Predstavenie činnosti žiakov ZUŠ Daliborovo 
nám.2. v Bratislave. Vystavená kolektívna práca – 
Akvárium. Dekoratívna reprezentácia – 65 prác. 
Vystavovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Lozanová, Horníková. 

Petržalské vianočné trhy 13 žiakov Dátum: 12.12.2014 
Miesto konania: Bratislava, Petržalka. 
Organizátor:  
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov ZUŠ  
Daliborovo nám.2 v Bratislave v programe 
Petržalských vianočných trhov. Predstavil sa súbor 
„Kvietok“ a  „Jazzové trio“. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Frait, 
Fraitová. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Jarovce 

13 žiakov Dátum: 16.12.2014 
Miesto konania: MŠ Jarovce. 
Organizátor: MŠ Jarovce. 
Cieľ: Vianočný koncert  žiakov elokovaného 
pracoviska Jarovce pre deti  z MŠ Jarovce. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Stašík, Škorupová, Mallineritsová, 
Cibula. 

Akadémia ZŠ Dudova 1 žiak Dátum: 16.12.2014 
Miesto konania: ZŠ Dudova, Bratislava. 
Organizátor: ZŠ Dudova, Bratislava. 
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Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiaka pri príležitosti 
vianočnej akadémie. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ďurišová. 

Vianočná akadémia ZŠ 
Gessayova 

1žiak Dátum: 17.12.2014 
Miesto konania: ZŠ Gessayova. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri príležitosti 
vianočnej akadémie. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Šestáková. 

Vianočný koncert Quo Vadis 8 žiakov Dátum: 19.12.2014 
Miesto konania: Quo Vadis Bratislava. 
Cieľ: Vianočný koncert žiakov husľového 
oddelenia HO pre verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Jablokovová. 
Klavírny sprievod: p. uč. Juhaňáková. 

Akadémia ZŠ M. Hodžu 1 žiak Dátum: 28.1.2015 
Miesto konania: ZŠ M. Hodžu, Bratislava  
Organizátor: ZŠ M. Hodžu, Bratislava  
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiaka ZUŠ na polročnej 
akadémii základnej školy. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ševčíková. 

Koncert v Quo Vadis 6 žiakov Dátum: 29.03.2015 
Miesto konania: Dom Quo Vadis. 
Organizátor: Dom Quo Vadis. 
Cieľ: Veľkonočné stretnutie pri hudbe a poézii 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Jablokovová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Juhaňáková. 

Centrum nádej, kampaň „Stop 
násiliu“ 

6 žiakov Dátum: 09.04.2015 
Miesto konania: CIK –CAK Centrum, Bratislava, 
Petržalka. 
Organizátor: Občianske združenie Pomoc 
ohrozeným deťom Centrum Nádej. 
Cieľ: Výstava prác detí v rámci kampane STOP 
NÁSILIU! Téma: „Šťastný domov bez bitiek“. 
Cieľom prác bolo naplniť etický rozmer šťastného 
rodinného života. Na slávnostnej vernisáži boli 
vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané ceny 
umiestneným žiakom. Školu reprezentovali žiaci 
z tried Mgr. Lozanovej a akad.mal. Horníkovej. 
Ocenení žiaci: Bianka Biháriová, Adam Kralovič, 
Daniel Morochovič, Nina Ščibráková. 

Vystúpenie  žiakov TO v rámci 
projektu Comenius 

8 žiakov Dátum: 13.04.2015 
Miesto konania: Spojená škola Svätej Rodiny, 
Gercenova 10, Bratislava. 
Organizátor: Spojená škola Svätej Rodiny, 
Gercenova 10, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie vybraných žiakov TO 
ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave, prezentácia 
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slovenského folklóru žiakom spriatelených škôl. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká. 

Students meet professionals 3 žiaci Dátum: 14.04.2015 
Miesto konania: Cirkevné konzervatórium, 
Bratislava. 
Cieľ: Koncertné vystúpenie žiakov na 1.ročníku 
projektu „Students meet professionals“, na 
festivale klavírnej tvorby. Klavírny maratón. 
Cirkevné konzervatórium v Bratislave udelilo 
pamätný list: Barbore Drugdovej, Simone 
Hranaiovej, Silvii Cibulovej. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Adamová, Fraitová, Schlosserová. 

Koncert pre seniorov 27 žiakov Dátum: 21.04.2015 
Miesto konania: Dom dôchodcov, Rusovská cesta, 
Bratislava. 
Organizátor: Dom dôchodcov, Rusovská cesta, 
Bratislav. 
Cieľ: Umelecké vystúpenie žiakov s cieľom 
obohatenia života seniorov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Tomašovič, Mallineritsová, Danková, Selingerová, 
Ďurišová, Demčáková, Dulinová, Jablokovová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková. 

Bratislava pre všetkých 30 žiakov Dátum: 25.04.2015 
Miesto konania: Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca v Bratislave. 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislavy. 
Cieľ: Koncert žiakov Základnej umeleckej školy 
pre návštevníkov projektu Bratislava pre všetkých, 
prezentácia umenia žiakov pre širokú bratislavskú 
verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Adamová, Dinková, Ďurišová, Demčáková, 
Škorupová, Macháčková, Konrádová, Šagová, 
Tomašovič, Danková, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková. 

Bratislava pre všetkých – 
pódium 

10 žiakov Dátum: 25.04.2015 
Miesto konania: Hlavné námestie, Bratislava. 
Cieľ: Vystúpenie kapely žiakov Základnej 
umeleckej školy pre návštevníkov projektu 
Bratislava pre všetkých, prezentácia umenia 
žiakov pre širokú bratislavskú verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Frait, 
Fraitová. 

Bratislava pre všetkých 
„Námestie detí“ 

43 žiakov Dátum: 25.04.2015 
Miesto konania: Hlavné námestie, Bratislava. 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislavy. 
Cieľ: Kultúrna prezentácia VO, kreatívny vstup 
žiakov ku zúčastneným deťom. Priestorové 
tulipány boli rozdané prítomným deťom – 15 
kusov. 
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Vystavovali žiaci z tried p. uč. Horníkovej, 
Lozanovej. 

Bratislava objektívom detí 
a mládeže 

10 žiakov Dátum: 25.04.2015 
Miesto konania: Autobus nám. P. O. 
Hviezdoslava, Bratislava. 
Cieľ: Prezentácia prác žiakov VO v autobuse. Cez 
výtvarné stvárnenie vysloviť svoj názor. 
Vystavovali žiaci z tried: p.uč. Horníková, 
Lozanová. 

Vystúpenie žiakov TO 8 žiakov Dátum: 12.05.2015 
Miesto konania: Spojená škola Svätej Rodiny, 
Gercenova 10, Bratislava. 
Organizátor: Spojená škola Svätej Rodiny, 
Gercenova 10, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie vybraných žiakov TO 
ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave, prezentácia 
slovenského folklóru zahraničným delegátom. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Višacká. 

Cesta po varhanních skvostech 
Moravy 

3 žiaci Dátum: 15.05.2015 
Miesto konania: Uherské Hradište. 
Cieľ: Prezentácia umenia mladých bratislavských 
organistov na organovom koncerte z cyklu 
Interregionálne priesečníky hudobnej kultúry 
Moravy a Sliezka. Na koncerte sa okrem 
študentov Konzervatória v Ostrave prezentovali 
poslucháči Štátneho konzervatória v Bratislave 
a ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma. 

Koncert pre stredisko 
sociálnych služieb 

21 žiakov Dátum: 16.05.2015 
Miesto konania: Stredisko sociálnych služieb, 
Mlynarovičova 7, Bratislava. 
Organizátor: Stredisko sociálnych služieb. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pre pracovníkov 
sociálnych služieb, prezentácia žiakov, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Mallineritsová, Danková, Ďurišová, Demčáková, 
Dulinová, Tomašovičová, Selingerová. 
Klavírny sprievod: p. uč. Danková. 

Cesta po vrhanních skvostech 
Moravy 

3 žiaci Dátum: 16.05.2015 
Miesto konania: Bazilika Nanebevzatí Panny 
Marie a sv. Cyrila a Metodeje, Velehrad. 
Cieľ: Prezentácia umenia mladých bratislavských 
organistov na organovom koncerte z cyklu 
Interregionálne priesečníky hudobnej kultúry 
Moravy a Sliezka. Na koncerte sa okrem 
študentov Konzervatória v Ostrave prezentovali 
poslucháči Štátneho konzervatória v Bratislave 
a ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma. 

Cesta po vrhanních skvostech 
Moravy 

3 žiaci Dátum: 17.05.2015 
Miesto konania:Jezuitský kostol Nanebevzatí 
panny Marie, Brno. 
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Cieľ: Prezentácia umenia mladých bratislavských 
organistov na organovom koncerte z cyklu 
Interregionálne priesečníky hudobnej kultúry 
Moravy a Sliezka. Na koncerte sa okrem 
študentov Konzervatória v Ostrave prezentovali 
poslucháči Štátneho konzervatória v Bratislave 
a ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma. 

Hudba v Klariseu 2 žiaci Dátum: 18.05.2015 
Miesto konania: Univerzitná knižnica, Bratislava. 
Organizátor: Hudobný kabinet Univerzitnej 
knižnice. 
Cieľ: Stretnutie žiakov Pedagogickej fakulty UK 
a žiakov ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Adamová. 

Noc kostolov 9 žiakov Dátum: 29.05.2015 
Miesto konania: Evanjelický a.v. kostol Svätej 
Trojice, Petržalka, Bratislava. 
Cieľ: Organový koncert, prezentácia umenia 
mladých organistov ZUŠ v rámci celoslovenského 
projektu Noc kostolov. Organová hudba ako 
spirituálna súčasť človeka. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma. 

Klavírne talenty vo Dvorane 2 žiaci Dátum: 30.05.2015 
Miesto konania: Koncertná sála Dvorana, VŠMU, 
Zochova 1, Bratislava. 
Cieľ:  Projekt Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU 
katedry klávesových nástrojov venovaný 
novovznikajúcej iniciatíve súboru hudobno-
umeleckých špecializovaných aktivít pod názvom 
Fórum klavírneho umenia a pedagogiky.  Na 
jedinečnom koncerte, ktorý mal vysokú umeleckú 
úroveň, účinkovali vybraní klaviristi 
bratislavských základných umeleckých škôl. ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave skvelo 
reprezentovali žiačky Simona Hranaiová 
a Barbora Drugdová. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Adamová, Fraitová. 

Deň detí na Hradbách 7 žiakov Dátum: 31.05.2015 
Miesto konania: Bratislavské hradby pri Dóme sv. 
Martina, Bratislava. 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislavy, 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. 
Cieľ: Prezentácia umenia žiakov pri príležitosti 
medzinárodného dňa detí. Deti  
ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave zo súboru 
FLAWORS hrali deťom  a návštevníkom  
z Bratislavy. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Fraitová, 
Frait. 

Vernisáž výstavy „Stretnutia“ 4 žiaci Dátum: 02.06.2015 
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Miesto konania: Galéria F7, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiaka pri príležitosti 
Vernisáže venovanej MDD. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. Fillo, 
Tomašovičová, Selingerová. 

Slávnostná akadémia Rusovce 1 žiak Dátum: 04.06.2015 
Miesto konania: Sála SĽUKU, Rusovce. 
Organizátor: ZŠ s MŠ Rusovce. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiaka pri príležitosti 
Slávnostnej akadémie ZŠ s MŠ Rusovce. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Macháčková. 

Primary summer Concert 
British international school 

1 žiak Dátum: 07.06.2015 
Miesto konania: M Penati club, Agátová 33, 
Bratislava. 
Organizátor: Britih international schol, Bratislava. 
Cieľ: Aktívna účasť žiaka na kultúrnom podujatí 
zahraničnej školy. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Škorupová. 

Večerný koncert v Quo Vadis 10 žiakov Dátum: 07.06.2015 
Miesto konania: Dom Quo Vadis. 
Organizátor: Dom Quo vadis. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave pre verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Jablokovová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 

Organový koncert 2 žiaci Dátum: 09.06.2015 
Miesto konania: Kostol sv. Vincenta De Paul, 
Bratislava, Prievoz. 
Organizátor: ZUŠ sv. Cecílie, Chlumeckého 10, 
Bratislava a Rímskokatolícka farnosť Bratislava. 
Cieľ: Umelecká a kultúrna spolupráca žiakov ZUŠ 
Daliborovo nám.2  v Bratislave, ZUŠ sv. Cecílie v 
Bratislave a rímskokatolíckej farnosti. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma. 

Dni Petržalky 20 žiakov Dátum: 13.06.2015 
Miesto konania: Závodisko Petržalka – detská 
scéna, Bratislava. 
Organizátor: MČ Petržalka. 
Cieľ:  Kultúrne vystúpenie žiakov TO ZUŠ 
v rámci projektu mestskej časti Petržalka „Dni 
Petržalky“. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Višacká. 

Výchovný koncert pre MŠ 
Jarovce 

10 žiakov Dátum: 15.06.2015 
Miesto konania:ZŠ s  MŠ Jarovce. 
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov Materskej  
školy Jarovce, prezentácia umeleckých výkonov 
žiakov HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Cibula, 
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Janičkovičová, Mallineritsová. 
Výchovný koncert pre MŠ 
Čunovo 

13 žiakov Dátum: 16.06.2015 
Miesto konania: MŠ Čunovo. 
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov Materskej  
školy Čunovo, prezentácia umeleckých výkonov 
žiakov HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Vojteššáková, Škorupová, 
Mallineritsová, Macháčková, Polóniová. 

Výchovný koncert pre MŠ 
Rusovce 

12 žiakov Dátum: 17.06.2015 
Miesto konania: ZŠ s MŠ Rusovce. 
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov Materskej  
školy Rusovce, prezentácia umeleckých výkonov 
žiakov HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Cibula, 
Janičkovičová, Škorupová, Mallineritsová, 
Macháčková, Polóniová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Janičkovičová. 

Slávnostná akadémia 1 žiak Dátum: 24.06.2015 
Miesto konania: ZŠ M. Hodžu, Bratislava. 
Cieľ: prezentácia žiaka ZUŠ v kultúrnom 
programe. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ševčíková. 

Celoslovenský snem seniorov 2 žiaci Dátum: 24.06.2015 
Miesto konania: Hotel Nivy, Bratislava. 
Organizátor: Jednota dôchodcov Slovenska. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri príležitosti 
celoslovenského snemu seniorov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Dinková, 
Tomašovič. 

Organový koncert 2 žiaci Dátum: 28.06.2015 
Miesto konania: Evanjelický kostol, Dunajská 
Lužná. 
Cieľ: Prezentácia umenia žiakov organového 
oddelenia HO ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave 
pre verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. Siroma. 

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

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová 
skupina 

Termín začatia 
realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

ARS 
BRATISLAVENSIS 

Galakoncert 
R.Rikkona 
s talentovanými 
žiakmi ZUŠ 
Bratislavy 

Verejná prezentácia výsledkov 
práce najtalentovanejších žiakov 
bratislavských základných 
umeleckých škôl v spolupráci 
s klaviristom R.Rikkonom. 
Moderoval pán Karol 
Farkašovský. 

18.11.2014 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho 
paláca v 
Bratislave 
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Cieľ: motivácia žiakov do ďalšej 
práce na svojom technicko-
umeleckom zdokonaľovaní. 

ARS 
BRATISLAVENSIS 

4.soirée  
mladých 
bratislavských 
organistov pod 
záštitou prof. Dr. 
Ferdinanda Klindu 

Prezentácia práce mladých 
bratislavských organistov 
širokej hudbymilovnej 
verejnosti. Predstavuje 
prehliadku umeleckej tvorivosti 
na všetkých stupňoch 
umeleckého školstva 
v Bratislave. 
Cieľ: porovnávanie umeleckej 
úrovne, výmena skúseností 
poslucháčov základnej 
umeleckej školy, štátneho 
konzervatória, cirkevného 
konzervatória a VŠMU. 

27.05.2015 
Koncertná sála 
ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave 

 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave  vykonaná inšpekcia 
Štátnou školskou inšpekciou. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom  mestského kontrolóra 
hl.mesta SR Bratislavy v ZUŠ 
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ 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 2013/2014 Základná umelecká škola 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. 

 
V školskom roku 2014/2015 škola riešila havárie: 

1. Havária garáží na pozemku p.č. 4889 v areáli Základnej umeleckej školy Daliborovo nám.2 
v Bratislave. Pozemok a stavba nebola predmetom delimitácie, pozemky pod garážami sú 
hlavným mestom vysporiadané.  Financie na sanačné práce na zabezpečení objektu garáží  
boli odsúhlasené oddeleniu SNM Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy . Havária odstránená. 
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2. Havária na streche elokovaného pracoviska Gessayova 8 v Bratislave súvisiaca so 
sanovaním zatekajúcich plôch strešného plášťa, netesných svetlíkov nad chodbou 
a schodiskom a opravou poškodených hydroizolačných vrstiev na ploche strechy.  Havária 
odstránená. 

3. Havária objektovej kanalizácie v budove ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave súvisiaca so 
sfunkčnením upchatej prípojky, odsatím kalu zo septikovej nádrže a pretlakovaním 
kanalizačnej sústavy. Havária odstránená. 

 
V školskom roku 2014/2015 škola zabezpečila  opravy: 

1.  oprava okien v budove na Daliborovom nám.2 v Bratislave. 
 
V školskom roku 2014/2015 škola zabezpečila revízie: 

1. Revízia plynového zariadenia. 
2. Revízia elektrickej inštalácie. 
3. Revízia hasiacich prístrojov. 

 
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 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. 

 
Pre potreby skvalitnenia vyučovania v súvislosti s plnením školského vzdelávacieho programu 

škola zabezpečila: 
1. v súvislosti s aplikáciou zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov dvojzásuvkové a trojzásuvkové kontajnery 
s centrálnym zámkom do každej triedy; 

2. kancelársky nábytok do riaditeľne; 
3. hudobné nástroje:  

a) klavír do koncertnej sály ZUŠ Daliborovo nám.2  v Bratislave, čím sa podarilo zabezpečiť 
zvukovo technickú kvalitu verejných prezentácií v uvedenom priestore. Technická kvalita 
nástrojov a vyrovnaná kvalita zvukovej produkcie motivovala žiakov aj pedagógov 
k podávaniu krásnych umeleckých výkonov; 
b) klarinet, sopránová zobcova flauta, altová zobcova flauta; 

4. iné učebné pomôcky: projektor a projekčné plátno, SIBELIUS 7.5.  
ACADEMIC - 1 licencia, notové stojany; 

5. záclony do tried v budove elokovaného pracoviska Gessayova 8; 
6. koberec do triedy HN v budove elokovaného pracoviska Gessayova 8; 
7. zavedenie internetu do budovy elokovaného pracoviska Gessayova 8 v Bratislave. 

 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2014 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 699 654€. 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 74 576,50€. 
3. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške: 832€ boli použité: na úhradu 

energií. 
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4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 2% - 616, 82€ boli 
použité na zakúpenie krojov pre žiakov TO. 

5. Iné finančné prostriedky:0 
. 
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2014/2015 
a vyhodnotenie ich plnenia: 
I. Naďalej skvalitňovať výchovno - vzdelávací proces v škole:  
Úlohy: 
1) rozvíjať predpoklady pre umeleckú tvorbu individuálnou starostlivosťou o žiakov, vychovávať 

ich tak, aby im vlastná tvorba, interpretácia a vnímanie umenia poskytovali radosť, 
uspokojenie a motiváciu napredovať, rozvíjať u nich vzájomnú spoluprácu, toleranciu, 
schopnosť vážiť si prácu svoju aj prácu iných – úloha sa priebežne plní; 

2) vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v uvoľnenej pracovnej atmosfére s možnosťou maximálnej 
slobody tvorby – úloha sa priebežne plní; 

3) zapájať žiakov do komornej a súborovej hry – úloha sa priebežne plní; 
4) organizovať triedne a verejné koncerty na pôde školy i mimo nej, organizovať výchovné 

koncerty, výstavy, prezentácie tanečných techník a choreografií – úloha sa priebežne plní; 
5) zapájať žiakov do regionálnych, národných a medzinárodných súťaží a umeleckých 

prehliadok – úloha sa priebežne plní; 
6) zavádzať nové umelecké trendy a IKT do výchovno -vzdelávacieho procesu – úloha sa 

priebežne plní; 
7) podporovať projektové vyučovanie na hodinách HN – úloha sa priebežne plní; 
8) dbať na odbornú prípravu žiakov, ktorí plánujú ďalšie štúdium na stredných a vysokých 

školách umeleckého zamerania – úloha sa priebežne plní; 
9) zvyšovať podiel rozšíreného vyučovania pre talentovaných žiakov  - úloha sa priebežne plní; 
10) zorganizovať "Štvrté soireé bratislavských organistov" ako prehliadku mladých bratislavských 

organistov – úloha splnená; 
11) rozšíriť ponuky výučby v predmete hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na elektrickej gitare 

– úloha sa priebežne plní; 
12) obnoviť vyučovanie v literárno-dramatickom odbore a získať stabilného učiteľa pre 

vyučovanie tohto predmetu – úloha splnená. 
 
II. Vytvárať kvalitné podmienky pre odbornú prácu učiteľov 
Úlohy: 
1) podporovať a vytvárať podmienky pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov – úloha sa priebežne 

plní; 
2) vysielať učiteľov na odborné semináre – úloha sa priebežne plní; 
3) orientovať sa na partnerov a na spoluprácu s nimi: zriaďovateľ, Rada školy,  rodičia, 

Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave, riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jarovce, 
riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rusovce, ľudová hudba Jarabina, Združenie pre klasickú gitaru, 
Pedagogická knižnica, OC Danubia, Tanečné konzervatórium, Cirkevné konzervatórium, 
Štátne konzervatórium, VŠMU, Jednota dôchodcov Slovenska, kultúrne zariadenia Petržalky, 
Úrad verejného zdravotníctva SR – úloha sa priebežne plní. 

 
III. Skvalitniť materiálno - technické podmienky školy 
Úlohy: 
1) zabezpečiť nutné opravy a rekonštrukcie školy - úloha sa priebežne plní; 
2) účelne využívať zverené priestory školy – všetky priestory využívame na 100%; 
3) modernizovať nástrojové vybavenie školy – úloha sa priebežne plní; 
4. trvalo držať aktuálnu webovú stránku školy – úloha sa priebežne plní; 
5) modernizovať interiér pracovísk – úloha sa priebežne plní; 
6) na pracovisku Gessayova 8 v Bratislave zriadiť internet – úloha splnená. 
 



 287  

 
X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2014/2015 a oblasti, 
v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení v školskom roku 2015/2016 
 
SILNÉ STRÁNKY 
•Kvalitní pedagogickí zamestnanci zabezpečujú 
vyučovanie na požadovanej úrovni, vnášajú do 
vyučovania inovácie a snažia sa o zvyšovanie 
umeleckej úrovne vyučovania. 
•Medzipredmetová spolupráca už niekoľko rokov 
vykazuje stúpajúcu tendenciu. Učitelia 
spolupracujú navzájom v rámci predmetov 
hudobného odboru, vytvárajú komorné 
zoskupenia, do ktorých zapájajú mnoho žiakov. 
Táto činnosť žiakov motivuje. Účinkovanie v 
komorných zoskupeniach vykazuje spätnú väzbu 
na hlavný predmet, v rámci ktorého sa snažia 
získať čo najlepšie technické a výrazové 
vybavenie. U žiakov vidíme snahu o čo najlepšiu 
prezentáciu na verejnosti. 
V rámci medziodborovej spolupráce pripravujú 
učitelia spoločné projekty. VO skrášľuje svojimi 
prácam i vystúpenia žiakov HO, na tanečných 
vystúpeniach účinkujú žiaci HO. 
•Škola sa verejnosti prezentuje úspešnými 
verejnými vystúpeniami žiakov HO a TO, ktoré 
organizuje pre rodičov a širokú verejnosť v 
priestoroch vlastných koncertných sál, aj v 
koncertných sálach bratislavských palácov. 
Žiakov vysiela účinkovať na mimoškolské 
koncerty, prehliadky, organizuje tanečné matiné 
a vystúpenia pre rôzne organizácie, výchovné 
koncerty pre žiakov materských škôl, základných 
škôl, pre domovy dôchodcov. Pravidelne 
vystavuje práce žiakov výtvarného odboru, 
zúčastňuje sa tvorivých dielní. 
•Na celonárodných a medzinárodných súťažiach 
školu reprezentujú žiaci hudobného a výtvarného 
odboru. Vyslaní žiaci HO sa v medzinárodných 
súťažiach umiestňujú v prvej desiatke,  z 
celonárodných zápolení väčšinou prinášajú 
hlavné ceny. 
Škola spolupracuje s inými subjektami pri 
realizácii kultúrnych podujatí. Pravidelne 
spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami 
Petržalky, s OC Danubia s Cirkevným a Štátnym 
konzervatóriom, s VŠMU, s Jednotou dôchodcov 
Slovenska. 

SLABÉ  STRÁNKY 
• 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 opraviť okná. 
•V dôsledku zlého technického stavu dochádza 
k haváriám v obidvoch budovách: 
-Havária garáží na pozemku p.č. 4889 v areáli 
Základnej umeleckej školy Daliborovo nám. 2 
v Bratislave. 
-Havária objektovej kanalizácie v budove ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
-Havária na streche elokovaného pracoviska 
Gessayova 8 v Bratislave. 
•Zastaralé učebné pomôcky. V HO ide najmä o 
staré opotrebované klavíre, ktoré potrebujú 
každoročné čoraz nákladnejšie opravy a ladenie. 
•Triedy sú vybavené opotrebovaným nábytkom. 
 

PRÍLEŽITOSTI 
•Naďalej rozširovať vyučovanie v Literárno- 
dramatickom odbore, v hudobnom odbore 

RIZIKÁ 
•Nedostatok finančných prostriedkov na 
investície. 
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podporovať vyučovanie  predmetov hra na 
klarinet, saxofón, elektrická gitara, organ, 
podporovať projektové vyučovanie v predmetoch 
HN a IKT v hudbe. Získavať žiakov pre 
vyučovanie predmetu Hudba a počítač. 
Propagovať vyučovanie hry na organ 
organizovaním stretnutia mladých bratislavských 
organistov. V spolupráci so združením pre 
klasickú gitaru organizovať semináre pre 
učiteľov hry na gitaru s celoslovenskou 
pôsobnosťou. 
•Uspokojovať záujem rodičov a žiakov na 
elokovaných pracoviskách Jarovce a Rusovce. 
•Modernizovať  materiálno - technické vybavenie 
školy. 
•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. 

•Pribúdanie havárií v starých budovách. 
•Nezáujem rodičovskej verejnosti o dianie v 
škole. 
•Nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých 
rodinách. 
•Zvyšovanie cien energií, ktoré sa nepriaznivo 
premietnu do zvyšovania nákladov na prevádzku. 

 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom 
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí (meno žiaka, 
názov školy): 
Lucia Dubnická – Škola umeleckého výtvarníctva J.Vydru, Bratislava, odbor grafický  
   dizajn. 
Monika Škodová – Škola umeleckého výtvarníctva J.Vydru, Bratislava, odbor  
   reštaurovanie. 
Sofia Borošová - Škola umeleckého výtvarníctva J.Vydru, Bratislava, odbor grafika. 
Silvia Cibulová – Štátne konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, odbor hra na klavíri. 
Patrik Bohunský - Štátne konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, odbor hra na klavíri. 
Zuzana Cséfalvayová –Štátne konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, odbor hra na organe. 
Dejan Mastilovič – Štátne konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, odbor hra na gitare. 
Michal Burda - Štátne konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, odbor hra na gitare. 
Lucia Micháliková – Tanečné konzervatórium, Gorazdova, Bratislava, tanec. 
Lujza Spáčilová - Tanečné konzervatórium, Gorazdova, Bratislava, tanec. 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí (meno žiaka, názov školy): 
Domonika Tóthová – STU Bratislava, fakulta architektúry, študijný odbor: architektúra, 
   urbanizmus – dizajn. 
Barbora Vaňová – STU Bratislava, fakulta architektúry, študijný odbor: mestská  
   architektúra. 
Simona Hranaiová – FiFUK Bratislava, odbor muzikológia. 
Olívia Biskupská – HTF VŠMU, odbor teória hudby. 
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XI. Ďalšie informácie o škole 
 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ 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 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 % 
z daní škola nakúpila učebné pomôcky pre tanečný odbor. 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 
Ľudová hudba Jarabina - občianske združenie, spolupráca od roku 2002 pri realizácii  
 tanečných podujatí, matiné, vystúpení. 
Folklórny súbor Dopravár - občianske združenie, spolupráca od roku 2002 pri  
 realizácii tanečných matiné. 
Združenie pre klasickú gitaru - občianske združenie, spolupráca od roku 2009 pri  
 organizácii seminárov pre učiteľov hry na gitare. 
Richard Rikkon - vzájomná spolupráca od roku 2009 pri realizovaní koncertov s  
 našimi žiakmi a talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy. 
Jednota dôchodcov Slovenska - spolupráca od roku 2011 pri realizovaní kultúrnych  
 vystúpení na projektoch Jednoty dôchodcov Slovenska. 

 

2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Daliborovo nám.2 v Bratislave je Hlavné mesto 
SR Bratislavy. Organizácie v minulom školskom roku navzájom spolupracovali pri 
zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu a pri realizácii koncertov a kultúrnych 
podujatí hlavného mesta určených širokej bratislavskej verejnosti. 
 

2.4 Iná spolupráca 
Základná umelecká škola spolupracuje so svojim kontrolným a iniciačným orgánom - Radou 
školy, ktorý sa podieľa na chode školy a prerokováva základné dokumenty školy. 
Základná umelecká škola v šk.roku 2014/2015 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.  
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Nezanedbala  spoluprácu so strediskami sociálnych služieb pri poskytovaní kultúrnych 
programov pre seniorov. 
Úspešne spolupracovala s ostatnými základnými umeleckými školami pri realizácii 
spoločných podujatí. 
Škola pokračovala v nadviazanej spolupráci so Štátnym konzervatóriom, Cirkevným 
konzervatóriom ,VŠMU, Úradom verejného zdravotníctva, 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 nadviazala ďalšiu spoluprácu s: 
● Detský folklórny súbor Hájenka – 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 Daliborovo nám.2 v Bratislave. Ľudová hudba pôsobí pod 
názvom „Jarabinka“: primáška – Hanka Mikulcová, husle – Romana Huláková, flauta – 
Martina Lovásová. 
● Mládežnícky sláčikový orchester Harmónia – pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave  
pod vedením PhDr. Oľgy Podstavkovej a dirigenta Jindřicha Drmolu. Členmi orchestra sú 
žiačky hudobného odboru Daria Čárska, Anna Čárska, Emília Babálová.  
● ZUŠ spolupracuje s Veľkým evanjelickým kostolom, s evanjelickým kostolom 

v Petržalke a evanjelickým kostolom 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. 
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Jána 
Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava za školský rok 2014/2015 

 

Úvod: 

 
ZUŠ Jána Albrechta sa ako jediná škola na Slovensku dostala finále národného kola Ceny Centrope. 
Iniciátormi ocenenia Centrope sú mesto Viedeň, veľvyslanectvá SR, ČR a Maďarska , spolu s 
Raiffeisen bank Dolné Rakúsko-Viedeň. Ceny sa udeľujú za medzinárodné aktivity. ZUŠ Jána 
Albrechta sa ocitla v konkurencii profesionálnych umelcov. Víťazom sa stal  Tibor Kováč  - prvý 
huslista  Viedenských filharmonikov. 
Škola nadviazala ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. ZUŠ J. Albrechta sa stala partnerskou školou pre 
hudobnú školu v Kodani, ktorá pripravuje svojich žiakov na Kráľovskú hudobnú akadémiu. V októbri 
2015 žiaci ZUŠ J.Albrechta cestujú do Kodane, kde budú mať niekoľko koncertov. Okrem iného aj na 
Veľvyslanectve SR v Dánsku. 
Škola organizuje celoslovenskú súťaž Zlatá klapka v audiovizuálnej tvorbe detí a mládeže. Tento rok 
do súťaže prihlásilo 16 škôl z celého Slovenska spolu  97 súťažných príspevkov v celkovej dĺžke viac 
ako 6 hodín. Najlepšie súťažné príspevky a udeľovanie cien si prišli pozrieť aj zástupcovia 
veľvyslanectiev USA, Nemecka, Fínska, Francúzska, Česka, Kancelárie mesta Viedeň. Galavečer 
videlo približne  500 hostí. 
Ďalšou celoslovenskou súťažou, ktorú organizuje ZUŠ J. Albrechta je Súťaž Musica camerata Ján 
Albrecht. V doterajších ročníkoch sa do súťaže prihlásilo spolu 200 komorných zoskupení a celkovo 
viac ako 550 súťažiacich. Jubilejným 5. ročníkom si škola pripomenula 95. výročie narodenia Jána 
Albrechta.  
 
I. Základné informácie o škole 

•  
• a) Identifika čné 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 
• Volebné obdobie: 1.7.2014 – 30.6.2019       
• Ďalší vedúci zamestnanci školy: 
• 1. Mgr. art. 
Katarína Juríková – zástupca pre hudobný odbor  
• 2. Mgr. art. Helena Balážová – zástupca pre tanečný, výtvarný, audiovizuálna a 
multimediálna tvorba  a literárno – dramatický odbor, štatutárny zástupca 
•  
• c)Údaje o rade školy  
• Členovia RŠ  
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• MUDr. Viktória Just, lekárka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy, zvolená 
predsedkyňa Rady školy 
• JUDr. Vladimír Janák, advokát, zvolený zástupca rodičov žiakov školy 
• MUDr. Adriana Kollerová, lekárka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy 
• PhDr. Ľudmila Farkašovská, 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. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Bratislava, vedúca 
oddelenia delegovaný zástupca obce 
• PaedDr. Juraj Monsberger, zástupkyňa za mestskú časť Petržalka, odborný zamestnanec 
školského úradu 
• Mgr. art. Vencislava Ilievska, učiteľka, zvolená zástupkyňa pedagogických zamestnancov 
• Martin Vyskočil, učiteľ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
• Dagmar Borčinová, tajomníčka školy, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 
•  
• Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2014/2015: 
• 17.9.2014 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Schválenie 
Školského vzdelávacieho programu – 3. ročník druhej časti prvého stupňa, schválenie Ročného plánu 
ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, schválenie Kariérových pozícií, oboznámenie 
s návrhom rozpočtu, vyhodnotenie koncepčného zámeru školy, informácie o materiálno-technickom 
zabezpečení školy, informácie o haváriách školy, príprava školského roka 2014/2015,  oboznámenie 
s aktivitami a projektmi školy na rok 2014/2015 
• 26.2.2015 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok školského roka, Správa 
o hospodárení, Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie r. 2015- 2017, pripravované projekty 
školy, plánovaný Galavečer Zlatá klapka 2015, Vernisáž fotografií Kamila Vyskočila 
• 16.6.2015 – Zhodnotenie školského roka, projektov školy, informácie o personálnych 
zmenách a materiálnom zabezpečení, úlohy školy v školskom roku 2015/2016 
• d)Iné poradné orgány riaditeľa školy 
• Gremiálna rada 
• 24.9.2014 – zhodnotenie štatistických výkazov, príprava nového školského roka, 
pripravované koncerty a podujatia 
• 19.1.2015 – príprava celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe žiakov 
a príprava Galavečera Zlatá klapka 2015, prechod triednej dokumentácie na elektronický systém 
IZUŠ, plánované podujatia 
• 9.3.2015 – príprava celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, kontrola systému IZUŠ, príprava 
podujatia BA pre všetkých 
• 13.4.2015 – zhodnotenie celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe 
žiakov, príprava medzinárodného projektu s Dánskou umeleckou školou Københavns Kommunes 
Musikskole, pravidlá na zabezpečenie BOZP 
• 8.6.2015 – príprava medzinárodného projektu Spoločná história nás spája, organizácia 
záveru školského roka, záverečné podujatia školy 
•  
• Umelecká rada 
• 3.9.2014 – oboznámenie s plánom činnosti UR, schválenie Školského vzdelávacieho 
programu – 7. ročník, príprava celoslovenskej súťaže Musica Camerata Ján Albrecht, plány práce PK  
• 8.9.2014 – schválenie Štruktúry kariérových pozícií a Plánu kontinuálneho vzdelávania 
pedagógov 
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• 24.11.2014 – poďakovanie za organizačné zvládnutie celoslovenskej súťaže Musica 
Camerata Ján Albrecht, zhodnotenie súťaže, Atestácie PZ, žiadosti na kontrahovanie, hodnotenie 
triednych prehrávok, účasť na koncertoch  
19.1.2015 - Polročné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých odborov, schválenie Správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok školského roka 2014/2015, plány práce na II. polrok 
školského roka, kontrola systému IZUŠ, žiadosti na rozšírené vyučovanie, hodnotenie triednych 
prehrávok, plánované projekty 
20.4.2015 – plánované podujatia v rámci Bratislavy pre všetkých a ostatných podujatí, vedomostná 
súťaž pre žiakov HN, Štátny vzdelávací program 
17.6.2015 – Koncoročná klasifikácia žiakov, kontinuálne vzdelávanie – ukončenie, zápisnice 
predmetových komisií 
•  
• Pedagogická rada 
• 25.8.2014 – schválenie materiálu Vnútro-školský a pracovný poriadok, schválenie Plánu 
práce ZUŠ, Plány práce predmetových komisií, zmeny v pedagogickom kolektíve, pripomienky 
a návrhy k doplneniu harmonogramu podujatí, plán prác pedagógov na začiatku školského roka  
• 3.9.2014 – uvedenie nových pedagógov do kolektívu, Plán práce školy, schválenie ŠVP, 
pracovného poriadku a vnútroškolského poriadku, informácie o historickom kalendári 
• 8.9.2013 – Úväzky pedagógov, schválenie materiálov - Osobný plán profesijného rastu 
pedagogického zamestnanca, Kariérové pozície, školenie PO a BOZP, projekty a koncerty 
k výročiam, výchovné podujatia 
• 24.11.2014 – Klasifikácia žiakov za I. štvrťrok, zhodnotenie a poďakovanie za organizáciu 
celoslovenskej súťaže Musica Camerata Jána Albrecht 2014, žiadosti na kontrahovanie žiakov v 
štúdiu, plán podujatí a ich realizácia 
19.1.2015 – Polročné hodnotenie a klasifikácia žiakov, kontrola triednej dokumentácie, informácia o 
plánovaných projektoch, IZUŠ – program v individuálnych záznamoch pedagógov 
9.2.2015 – Úväzky pedagógov, zápisnica z plnenia plánu kontinuálneho vzdelávania, správa 
o uskutočnených podujatiach školy a školských akciách, projekty a koncerty k výročiam 
20.4.2015 - Hodnotenie a klasifikácia žiakov, Absolventské skúšky žiakov, Talentové skúšky, 
záverečné skúšky Adaptačného vzdelávania, kontrola rozvrhov a výkazov odučených hodín, 
plánované podujatia školy,  
17.6.2015 - Koncoročná klasifikácia žiakov, príprava hodnotiacej porady, hodnotiace pohovory 
pedagogických zamestnancov školy, kontrola dokumentácie, letné aktivity 
 
II. Údaje o žiakoch školy  
•  
• a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
• Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2014 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
• Prípravné štúdium: spolu – 91, HO - 24, TO - 51,VO - 12, LDO - 4, z toho deti MŠ: 42 
•  
• Hudobný odbor: spolu - 370, I.- 206, II.- 82, ŠPD- 82 
• z toho absolventi k 15.9.2014 Počet žiakov: 5 
• rozšíreného štúdia HO: spolu - 8 
•  
• Tanečný odbor: spolu - 155, I.- 138, II.- 17 , ŠPD-0 , 
• z toho absolventi k 15.9.2014: Počet žiakov: 0 
• rozšíreného štúdia TO: 0 
•  
•  
• Výtvarný odbor:  spolu - 112, I.- 72, II.- 26, ŠPD- 10  
• z toho absolventi k 15.9.2014: Počet žiakov: 1 
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• rozšíreného štúdia VO: 0 
•  
• Literárno-dramatický odbor : spolu - 57, I.- 52, II.- 5, ŠPD- 0 
• z toho absolventi k 15.9.2014: Počet žiakov: 0 
• rozšíreného štúdia LDO: 0 
•  
• AMT:  spolu – 34, I. st. – 30, II.- 4, ŠPD - 0 
• z toho absolventi k 15.9.2014: Počet žiakov: 0 
• Spolu stav k 15. 9. 2014:  
•  
• Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2014: 
• HO- 56 
• TO- 41 
• VO- 17 
• LDO- 5 
• AMT- 4 
• Spolu stav k 30. 6. 2015: 718 
•  
• b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
• Vyhodnotenie a komentár - I. polrok: 
• Prípravný ročník absolvuje:  91 žiakov I. stupňa 
• Prospeli s vyznamenaním: 594 žiakov 
• Prospeli: 22 žiakov 
• Neklasifikovaní:  6 žiakov 
Podľa hlásených údajov na polročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2014 / 2015 z celkového 
počtu  žiakov prospelo s vyznamenaním  83 % žiakov , prospelo 3 % žiakov školy 
a neklasifikovaných bolo 0,84 % žiakov ZUŠ.  
 
• Vyhodnotenie a komentár - II. polrok: 
• Prípravný ročník absolvuje: 86 žiakov I. stupňa 
• Prospeli s vyznamenaním:  589 žiakov 
• Prospeli: 25  žiakov 
• Neklasifikovaní:  18 žiakov 
Podľa hlásených údajov na polročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2014 / 2015 z celkového 
počtu žiakov prospelo s vyznamenaním  82 % žiakov , prospelo 3,5 % žiakov školy 
a neklasifikovaných bolo  2,5 % 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 
2014/2015 
• V školskom roku 2014/2015 v hudobnom odbore sa pokračuje vo vyučovaní nového 
predmetu Prípravný zborový spev a zborový spev, do ktorého sa zapojili žiaci aj z iných hlavných 
predmetov. Už v začiatkoch žiaci zborového spevu veľmi úspešne reprezentovali ZUŠ doma 
i v zahraničí v rámci medzinárodných aj domácich projektov. 
• Nové študijné odbory v školskom roku 2014/2015 nevznikli. Vedenie školy sa snaží 
zveľadiť a rozvíjať všetky odbory stále na vyššej úrovni. 
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•  
• III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
•  
• Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 31.12.2014: 
•  
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•  
• Nepedagogickí zamestnanci k 31.12. 2014 
•  
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•  
• Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
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• 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 PZ Tanečného odboru sa aktívne zúčastnil v dňoch 26.9. – 28.9.2014 1. celoslovenského kongresu 
tanečného umenia na Slovensku s medzinárodnou účasťou, prednáška na tému Tanec vo výtvarnom 

umení 
- 1 PZ Tanečného odboru sa podieľal na spracovaní dokumentu o dlhoročnom 1. sólistovi baletu SND 

Jánovi Haľamovi /75. narodeniny/    
- 3 začínajúci PZ – začali adaptačné vzdelávanie od 1.10.2014 

- 1 PZ VO – doplnkové pedagogické štúdium – VŠMU Bratislava 

- 1 vedúci pedagogický zamestnanec (riaditeľka) ukončila prvú atestáciu (téma „Súťaž Musica 
Camerata Ján Albrecht a komorná hra na elementárnom stupni v ZUŠ“) 

- 2 vedúci pedagogickí zamestnanci (riaditeľka a zástupkyňa TO)  sa prihlásili na inovačné funkčné 
vzdelávanie do MPC v Bratislave 

- 1 PZ HO – aktualizačné vzdelávanie – „Zážitkové učenie v hudobnej výchove vo vzdelávaní 
a v ZUŠ“ – 14.-17.10.2014 - RP MPC v Bratislave 

- 2 PZ HO – prípravné atestačné vzdelávanie - MPC v Bratislave 
- 1PZ TO – štúdium VŠMU Bratislava – Didaktika KTA  

- 1 PZ TO – magisterské štúdium – Pedagogika moderného tanca – 2. ročník – VŠMU Bratislava 

- 1 PZ HO – denné doktorandské štúdium – Hra na klavíri – 4. ročník – VŠMU Bratislava  

- 1 PZ HO a AMT – externé doktorandské štúdium – Marketingová komunikácia a reklama - 4. ročník 
– UKF Nitra 
- 1 PZ AMT – denné doktorandské štúdium – Masmediálne štúdiá - 1. ročník – Paneurópska VŠ 
Bratislava  
- 1 PZ HO – externé doktorandské štúdium – Hra na husle – 1. ročník - AU Banská Bystrica 
- 1 PZ HO – denné doktorandské štúdium – Muzikológia, téma – Citát v hudbe skladateľov 
postmoderny – 3. ročník - ÚHV SAV Bratislava 
- 1 PZ HO – magisterské štúdium VŠ – Inštrumentálna pedagogika - Universität für Musik vo Viedni  
- 1 PZ HO – workshop Szilly E. – 30.9.2014 – ZUŠ Exnárova, Bratislava (MPC Budapešť) 
- 1 PZ HO – priebežne navštevuje Kurz anglického jazyka v Jazykovej škole – 5. ročník 
- 1 PZ TO – priebežne navštevuje Kurz anglického jazyka  
- 1 PZ HO - priebežne navštevuje Kurz anglického jazyka  
- 1 PZ LDO - priebežne navštevuje Kurz francúzskeho jazyka – Francúzsky inštitút 
- 1 PZ VO – Psychophy Academy of Central Europe, School of Empathy (Praha, Bratislava, 
Budapešť) – PACE 
• Pedagógovia Hudobného odboru absolvovali Medzinárodný klavírny seminár EPTA 
v dňoch 25.8.-27.8.2014 v Koncertnej sále Eugena Suchoňa na bratislavskom Konzervatóriu. 
Pedagógovia so žiakmi hudobného odboru navštevujú rôzne hudobné podujatia a koncerty v rámci 
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BHS, Bratislavy pre všetkých, koncertov Slovenskej filharmónie a Slovenského rozhlasu, Kultúrneho 
leta a i. 
• 2 PZ HO klavírneho oddelenia spolu so svojimi žiakmi sa aktívne zúčastnili Stretnutia 
klavírny pedagógov v rámci projektu Klavírne talenty - na VŠMU  
Pedagógovia so žiakmi tanečného odboru navštevujú profesionálne i amatérske tanečné 
predstavenia. Taktiež organizujeme návštevy predstavení pre našich žiakov v SND / Labutie jazero, 
Luskáčik, Malý princ, Spiaca krásavica, Sylfída, Rómeo a Júlia. Navštívili sme vystúpenia súboru MT 
Bralen.  
1PZ TO sa zúčastnil 1. Tanečného kongresu s názvom Tanec vo výtvarnom umení na VŠMU v dňoch 
26.9.-28.9.2014 
Aj v tomto školskom roku sa pedagógovia spolu so žiakmi  zúčastnili Dňa otvorených dverí 
v Tanečnom konzervatóriu. / 23. 1. 2015/ kde žiaci, ktorí majú vážny záujem o ďalšie štúdium tanca 
boli preskúšaní. Ďalej pedagógovia TO sa aktívne vzdelávali na odborných seminároch KTT VŠMU 
(bol spracovaný dokument o dlhoročnom 1.sólistovi baletu SND Jánovi Haľamovi /75. narodeniny/, 
verejné vystúpenie v TV Bratislava.  
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 sa do rôznych súťaží, projektov a podujatí, ktoré 
organizujú osobnosti výtvarného umenia. Aj týmto spôsobom si vytvárajú kontakty, prostredníctvom 
ktorých sa škola dostáva do povedomia širokej verejnosti. 
Pedagogický zbor všetkých odborov sa snaží aktívne zapájať aj v tomto smere menej nadaných 
žiakov a motivovať ich ďalšej práci v ich štúdiu. Vedenie školy úspešne pracuje na osvete a vysvetľuje 
potrebu  kontinuálneho vzdelávania. 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 3 

2PZ ukončil 
úspešne 
12.6.2015, 
1PZ neukončil 
Adaptačné 
vzdelávanie 
z dôvodu 
ukončenia prac. 
zmluvy 

- 1.10.2014 

Priebežné  4 -  trvá september 2014 

Špecializačné inovačné - - - - 

Špecializačné kvalifikačné 8 
1 PZ ukončil 
25.5.2015 

7 PZ trvá - 

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 1 

1PZ ukončil 
Atestačné 
vzdelávanie 
v decembri 2014 

- - 

Aktualizačné 1 
1 PZ ukončil 
október  2014 

- 17.10.2014 

Doplňujúce pedagogické 
štúdium 

1 - 1 PZ trvá - 

•  
• 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. 
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Okrem týchto druhov vzdelávania pedagógovia školy priebežne navštevujú aktualizačné vzdelávanie, 
ktoré poskytuje MPC v Bratislave. 
•  
• Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 

Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 
• Pedagóg Mgr. art. Vasilena Verbovská bola ocenená primátorom hlavného mesta Bratislava 
pri príležitosti Dňa učiteľov 2015 dňa 25.2.2015 za dlhoročný podiel na rozvoji umeleckého školstva v 
Bratislave. 
• Členovia odborných porôt v súťažiach: 
• Ped. Mgr. Monika Gyӧpӧsová  – člen poroty medzinárodnej husľovej súťaže Zoltána 
Kodálya, Galanta, 27.-29.9.2014 
• Ped. Mgr. art. Marcel Štefko, PhD. - člen poroty 8. Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. 
Hummela v Bratislave (SF)   
• Ped. Mgr. art. Vencislava Ilievska – členka poroty Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra 
Toperczera Košice 2015, členka poroty celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou troch krajín 
v Dolnom Kubíne – Klavírna Orava 

                       Ped. Mgr. art. Katarína Juríková – organizátor Festivalu chrámovej piesne  ZD ECAV pri príležitosti 
200.výročia narodenia Ľ. Štúra – Zvolen, 7.11.2014 
-organizátor Kantorských a dirigentských kurzov ECAV – Bratislava, 9.-11.7.2015 

 
•  IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interný koncert, Koncertná 
sála ZUŠ, 8.10.2014, 17.00  

21 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Premiéra autorského 
divadelného predstavenia „Na 
chate“, Divadelná sála ZUŠ, 
28.10.2014, 17.00 

12 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Interný koncert, Koncertná 
sála ZUŠ, 29.10.2014, 17.00 

31 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Maľovanie obrázkov na steny 
Detskej fakultnej nemocnice 
na Kramároch, 29.-
30.10.2014 

36 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s nádaciou 
Intenda 

Koncert Poľskej hudby, 
7.11.2014, 16.00 

40 Organizácia koncertu v spolupráci s nadáciou Cultura 
Animi 

Vystúpenie dychového 
oddelenia, Betánia, Domov 
seniorov, 23.11.2014 

2 Prezentácia ZUŠ na verejnosti 

Interný koncert, Koncertná 
sála ZUŠ, 26.11.2014, 17.00 

32 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Mikuláš pre deti ZUŠ Jána 
Albrechta 4.12.2014 

       100 Zábava pre najmenších žiakov ZUŠ 
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Vianočný bazárik, ZUŠ Jána 
Albrechta, 4.12.2014 

25 Prezentácia výtvarných prác žiakov VO v ZUŠ 

Vianočný verejný koncert, 
Rakúske kultúrne fórum, 
9.12.2014, 17.00 

55 Prezentácia žiakov ZUŠ na verejnosti, spolupráca 
s Rakúskym kultúrnym fórom 

Od Adventu k Vianociam, 
Koncertná sála ZUŠ, 
8.12.2014, 17.00 

50 Koncert dychového oddelenia, prezentácia žiakov v ZUŠ 

Premiéra vianočného 
predstavenia ZUŠ 
„(Ne)vianočný darček“, 
Divadelná sála ZUŠ, 
12.12.2014, 17.00 

17 Prezentácia žiakov na verejnosti  v ZUŠ 

Premiéra vianočného 
predstavenia ZUŠ „Vianočné 
koledy“, Divadelná sála ZUŠ, 
16.12.2014, 17.00 

16 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Premiéra vianočného 
predstavenia ZUŠ „Vianočná 
krádež“, Divadelná sála ZUŠ, 
17.12.2014, 17.00 

13 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Vianočné predstavenie ZUŠ 
„(Ne)vianočný darček“, KD 
Veľké Lovce, 17.12.2014, 
17.00 

17 Prezentácia žiakov na verejnosti, hosťovanie v KD Veľké 
Lovce 

Novoročný koncert, 
Koncertná sála ZUŠ, 
29.1.2015, 17.00 

44 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Premiéra autorského 
predstavenia „Cena 
priateľstva“, Divadelná sála 
ZUŠ, 29.1.2015, 17.00  

13 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Výtvarné dielne „Urob si 
masku“, ZUŠ J. Albrechta, 
7.2.2015 

45 Tvorba masiek žiakov v ZUŠ vo fašiangovom čase 

Karneval pre deti, Koncertná 
sála ZUŠ, 10.2.2015, 16.00 

100 Vystúpenie žiakov ZUŠ, vytvorenie spolupráce rôznych 
odborov 

Vernisáž žiakov Výtvarného 
odboru, ZUŠ J. Albrechta, 
13.2.2015, 17.30 

50 Prezentácia prác žiakov Výtvarného odboru 

Interpretačný seminár Hry na 
husliach, Koncertná sála 
ZUŠ, 16.2.2015, 14.30 

14 Odborný seminár s ped. Mgr. art. Vladimírom Harvanom, 
určený pre žiakov ZUŠ, seminár spojený s diskusiou 
pedagógov zúčastnených žiakov  

„Family koncert“, Koncertná 
sála ZUŠ, 18.2.2015, 17.00 

12 Rodinný koncert pre účinkujúcich  rodičov s deťmi 
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Doktorandský koncert 
pedagóga klavírnej hry, 
Koncertná sieň Dvorany, 
HaTF VŠMU, 23.2.2015 

1 Prezentácia pedagóga na verejnosti v rámci 
Doktorandského štúdia Hry na klavíri na VŠMU 

Koncert „Love songy“ 
Koncertná sála ZUŠ, 
25.2.2015, 17.00 

14 Koncert žiakov speváckeho oddelenia Hudobného odboru 
na verejnosti, tematický koncert na tému láska  

Tvorivé dielne k Veľkej noci, 
ZUŠ J. Albrechta, 24.3.2015 

15 Prezentácia žiakov Výtvarného odboru na verejnosti v ZUŠ 

Veľkonočný koncert, 
Koncertná sála ZUŠ J. 
Albrechta, 25.3.2015, 17.00 

33 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Koncert účastníkov 
klavírnych súťaží, ZUŠ J. 
Albrechta, 1.4.2015, 17.00 

4 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Vernisáž fotografií Kamila 
Vyskočila, ZUŠ J. Albrechta, 
10.4.2015 

9 Slávnostné otvorenie výstavy fotografa Kamila Vyskočila 
spojené s vystúpením žiakov ZUŠ a programom hostí 

Koncert bicích nástrojov, 
Koncertná sála ZUŠ J. 
Albrechta, 15.4.2015, 17.00 

12 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ, spolupráca so 
študentmi Konzervatória 

Školská súťaž žiakov 
Hudobnej náuky, ZUŠ Jána 
Albrechta, 27.4.2015, 16.00 

9 Prezentácia vedomostí žiakov 4. ročníka z predmetu 
Hudobná náuka 

Školská súťaž žiakov 
Hudobnej náuky, ZUŠ Jána 
Albrechta, 28.4.2015, 15.00 

9 Prezentácia vedomostí žiakov 2. ročníka z predmetu 
Hudobná náuka 

„Kyti čka pre mamu“, 
Koncertná sála ZUŠ Jána 
Albrechta, 6.5.2015, 17.00 

24 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert súrodencov, 
Koncertná sála ZUŠ Jána 
Albrechta, 13.5.2015, 17.00 

22 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ 

Výchovný koncert pre žiakov 
MŠ a ZŠ, Koncertná sála 
ZUŠ Jána Albrechta, 
18.5.2015, 9.30 – 11.30 

9 Prezentácia žiakov na verejnosti v ZUŠ, spolupráca 
s blízkymi MŠ Tupolevova, Iľjušinova a ZŠ Holíčska, 
spolu divákov - 90 

Premiéra divadelného 
predstavenia Ide, ide vláčik, 
Divadelná sála ZUŠ, 
2.6.2015, 17.00 

10 Prezentácia žiakov LDO na verejnosti 

Premiéra divadelného 
predstavenia Stratená 
princezná, Divadelná sála 
ZUŠ, 9.6.2015, 17.00 

8 Prezentácia žiakov LDO na verejnosti 
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Záverečný verejný koncert 
žiakov ZUŠ, Rakúske 
kultúrne fórum, 10.6.2015, 
17.00 

25 Prezentácia žiakov HO na verejnosti 

Premiéra divadelného 
predstavenia Stratené 
prázdniny, 11.6.2015, 17.00 

12 Prezentácia žiakov LDO na verejnosti 

Tanečná akadémia I., DK 
Zrkadlový háj, 11.6.2015, 
18.00 

80 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Tanečná akadémia II., DK 
Zrkadlový háj, 12.6.2015, 
18.00 

90 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Rozlúčka s absolventmi, 
oceňovanie talentovaných 
žiakov riaditeľkou školy, 
Koncertná sála ZUŠ, 
17.6.2015, 15.00 

39 Slávnostné odovzdávanie záverečných vysvedčení 
absolventom a 
odovzdávanie zvláštnej pochvaly riaditeľky 
najtalentovanejším žiakom ZUŠ J. Albrechta 

Premiéra divadelného 
predstavenia Šaty, Divadelná 
sála ZUŠ, 26.6.2015, 17.00 

20 Prezentácia žiakov 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. 
V tabuľke je v druhom stĺpci uvedený počet aktívnych účastníkov – t.j. účinkujúcich žiakov, príp. 
korepetítorov, ktorí sa na podujatí zúčastnili. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Senior fest, DK Zrkadlový 
háj, 6.10.2014 

        10 
Vystúpenie žiakov TO, spolupráca s mestskou časťou 

Petržalka 
Petržalské súzvuky Ferka 
Urbánka, 10.10.2014, 10.00, 
CC centrum, Jiráskova 3 

6 Slávnostné vyhodnotenie výsledkov 25. Ročníka literárnej 
súťaže s odovzdávaním cien 

Vystúpenie na Petržalskom 
závodisku Bratislava, 
28.9.2014 

30 Vystúpenie žiakov TO v rámci otvorenia dostihovej sezóny 

Vystúpenie pri príležitosti 
otvorenia Mestskej knižnice 
v Petržalke, ZŠ Turnianska 
10, 2.10.2014 

6 Vystúpenie žiakov HO, prezentácia žiakov na verejnosti 
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Vystúpenie pri príležitosti 
Pamiatky zosnulým obetiam 
Dunaja, nábrežie Dunaja pri 
Eurovea, 30.10.2014, 18.00 

3 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s Magistrátom 
hlavného mesta Bratislava 

Vystúpenie žiakov ZUŠ – 
rozsvietenie vianočného 
stromčeka pred budovou NR, 
4.12.2014 

16 Vystúpenie žiakov TO, prezentácia žiakov na verejnosti, 
spolupráca s NR SR 

Rozsvietenie vianočného 
stromčeka v TA3, 4.12.2014 

21 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s TA3 

Vystúpenie na Vianočných 
trhoch v Petržalke, 5.12.2014, 
16.00 

3 Spolupráca s Mestskou časťou Petržalka, prezentácia 
žiakov ZUŠ na verejnosti 

Malý salón bratislavských 
mestských ZUŠ, Justiho sieň, 
6.12.2014 

20 Spolupráca všetkých bratislavských mestských ZUŠ, 
prezentácia žiakov na verejnosti 

Tvorivé vianočné dielne, 
Justiho palác, 14.12.2014 

        17 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s Magistrátom 
hlavného mesta Bratislava 

Vystúpenie v McDonalde, 
17.12.2014 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert pre seniorov, 
Petržalský domov seniorov, 
18.12.2014 

20 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s DD v 
Petržalke 

Maľované dejiny Bratislavy, 
Stará radnica, 9.12.2014 

10 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s Magistrátom 
hlavného mesta Bratislava 

Koncert víťazov „Talent 
Prahy 5“, Národný dom na 
Smíchově, 17.3.2015, 19.00 

2 Prezentácia žiaka na verejnosti, spolupráca s Pražskou 
komornou filharmóniou pod vedením dirigenta Leoša 
Svárovského, spolupráca s mestskou časťou Bratislava 
Petržalka 

Panta Rhei Opening, 
Kníhkupectvo Panta Rhei, 
9.3.2015, 17.00 

5 Prezentácia žiakov speváckeho oddelenia HO na verejnosti 
v rámci 2. ročníka festivalu Schubert Fest 2015 
usporiadaného pri príležitosti spomienky na F. Schuberta 

Franz Schubert a Slovensko, 
Koncertná sála ZUŠ J. 
Albrechta, 18.3.2015, 17.00 

10 Odborný seminár doc. PhDr. Z. Vitálovej a historika P. 
Polku spojený s koncertom žiakov ZUŠ v rámci 2. ročníka 
festivalu Schubert Fest 2015 usporiadaného pri príležitosti 
spomienky na F. Schuberta 

Koncert k Dňu učiteľov, CC 
centrum Jiráskova ul., 
25.3.2015, 10.00 

9 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s mestskou 
časťou Petržalka 

Koncert v Dome seniorov, 
DS Rusovská cesta 58, 
17.4.2015, 10.00 

14 Prezentácia žiakov na verejnosti  
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Koncert žiakov HO, 
vystúpenia TO a LDO, 
výstavy VO a prezentácie 
žiakov AMT ZUŠ v rámci 
podujatia Bratislava pre 
všetkých 25.4.-26.4.2015 

120 Prezentácia žiakov všetkých odborov na verejnosti 
v priestoroch  Primaciálneho paláca, na Hlavnom námestí,  
na hlavnom pódiu a pri stánku ZUŠ 

Dostihová dráha - vystúpenie 
žiakov, 26.4.2015, 15.00 

38 Prezentácia žiakov ZUŠ  na verejnosti 

Jarné Kapitulské dvory, 
Kapitulská ulica – Na vŕšku, 
1.5.2015, 11.00 

17 Prezentácia žiakov ZUŠ  na verejnosti 

Klavírny polorecitál žiačky 
klavírneho oddelenia HO, 
24.5.2015 Krypta – 
St.Peterskirche 

2 Prezentácia žiačky ZUŠ  na verejnosti 

Dostihová dráha – vystúpenie 
žiakov TO, 24.5.2015, 15.00 

25 Prezentácia žiakov ZUŠ  spojená s náborom nových žiakov 
k novému školskému roku 

Fórum klavírneho umenia 
a pedagogiky, HTF VŠMU 
BA, 30.5.2015 

4 Prezentácia žiačky ZUŠ  na verejnosti, spoločné stretnutie 
pedagógov Hry na klavíri VŠMU a ZUŠ, sledovanie 
nových trendov v pedagogike 

Osobnosť Petržalky, 
9.6.2015, CC centrum, 10.00 

8 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s mestskou 
časťou Petržalka 

Spoločný koncert ZUŠ 
s Tanečným konzervatóriom 
Evy Jaczovej, DK Dúbravka, 
10.6.2015, 18.00 

13 Prezentácia žiakov ZUŠ  na verejnosti 

Noc hudby, Koncertná sála 
ZUŠ, 19.6.2015, 17.00  

42 Prezentácia žiakov ZUŠ  na verejnosti, spolupráca 
s Hudobným centrom 

Odovzdávanie ceny 
Humanista roka, Justiho sieň, 
Primaciálny palác, 21.6.2015, 
10.00 

3 Prezentácia žiakov ZUŠ  na verejnosti 

Dostihová dráha – vystúpenie 
žiakov ZUŠ, 28.6.2015, 15.00 

40 Prezentácia žiakov ZUŠ  na verejnosti, spolupráca 
s Dostihovou dráhou 

Slávnostná promócia, 
Paneurópska VŠ, 25.6.2015, 
10.00, 14.00                                                                                    

1 Kultúrny program 

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

školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 

realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

ZUŠ Nový Jičín a ZUŠ 
Jána Albrechta 

„Colourstrings“ Medzinárodný projekt ZUŠ J. 
Albrechta a ZUŠ Nový Jičín, 
medzinárodná spolupráca 
a spolupráca s Českým centrom 
v rámci Roku českej hudby 
a Konzervatóriom v Bratislave 
(husľový seminár pre študentov 
hry na husliach, spoločný koncert 
ZUŠ) 

20.-21.10.2014 

ZUŠ Jána Albrechta Musica Camerata Ján 
Albrecht 2014 

Celoslovenská súťaž v komornej 
hre žiakov ZUŠ a Koncert víťazov 
– reprezentácia ZUŠ Jána 
Albrechta, rozvíjanie a podpora 
komornej hry žiakov ZUŠ na 
Slovensku   

14.-15.11.2014 

 
RTVS a ZUŠ J. 
Albrechta 

 
„132 výletov za 
poznaním“ 

 
Režijná a organizačná spolupráca 
literárno-dramatického odboru s 
RTVS 

 
12/2014–6/ 
2015 

RTVS a ZUŠ J. 
Albrechta 
České trio a ZUŠ Jána 
Albrechta 

Multikultúrne dielne 
Majstrovský kurz 
Českého tria 

Režijná a organizačná spolupráca 
literárno-dramatického odboru s 
RTVS 
Medzinárodný interpretačný kurz 
v spolupráci so ZUŠ J. Albrechta 
(aktívni účastníci – žiaci ZUŠ) 

12/2014–
1/2015 
15.12.2014 

Konzervatórium v 
Bratislave 

„Schubert fest“ Koncert v spolupráci 
s Konzervatóriom v Bratislave 
v priestoroch prestížneho hotela 

9.-18.3.2015 

ZUŠ Jána Albrechta Zlatá klapka Slávnostný galavečer spojený 
s vyhlásením víťazov 
celoslovenskej súťaže  
v audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorbe žiakov ZUŠ J. Albrechta 

31.3.2015 

ZUŠ Jána Albrechta Medzinárodný projekt 
a spolupráca s umeleckou 
školou v Kodani 
 

Spoločné výmenné koncerty 
s umeleckou školou z Dánska – 
Københavns Kommunes 
Musikskole 

30.4.2015 – 
koncert 
v koncertnej 
sieni na 
Bratislavskom 
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hrade, 
21.-25.10.2015 
– koncert v 
Kodani 

ZUŠ Jána Albrechta Medzinárodný projekt 
„Spoločná história nás 
spája“ 

Koncert žiakov ZUŠ v spolupráci s 
 Musikschule Frauenkirchen, 
Rakúsko, 
pokračovanie projektu - Spoločný 
koncert žiakov vo Frauenkirchen 

1.6.2015, 
Koncert v 
Rakúskom 
hudobnom 
fóre, 
15.6.2015, 
Koncert v 
Rakúsku  

Nadácia Intenda Zlatá klapka Slávnostný večer pri príležitosti  
udeľovania cien deťom za 
audiovizuálnu a multimediálnu 
tvorbu 

31.3.2015 

Kempinski hotel River 
Park 

Zlatá klapka Slávnostný večer pri príležitosti  
udeľovania cien deťom za 
audiovizuálnu a multimediálnu 
tvorbu (ubytovanie víťazov v hoteli 
Kempinski) 

31.3.2015 

Paneurópska Vysoká 
škola 

Zlatá klapka Slávnostný večer pri príležitosti  
udeľovania cien deťom za 
audiovizuálnu a multimediálnu 
tvorbu 

31.3.2015 

Q 99 Zlatá klapka Slávnostný večer pri príležitosti  
udeľovania cien deťom za 
audiovizuálnu a multimediálnu 
tvorbu 

31.3.2015 

Stáž v TV JOJ Stáž pre víťazov súťaže 
Zlatá klapka 

Spolupráca s TV JOJ, príležitosť 
pre deti zapojiť sa do procesu 
výroby rôznych TV programov 

29.6. – 
2.7.2015, TV 
JOJ 

 
Žiaci ZUŠ Jána Albrechta sa okrem medzinárodných a celonárodných projektov zúčastnili rôznych 
medzinárodných a celoslovenských súťaží. 
 
 
 
Hudobný odbor:  
V hudobnom odbore škola pokračuje v organizácii 5. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ 
v komornej hre s názvom Musica Camerata Ján Albrecht. Žiaci ZUŠ Jána Albrechta a ich učitelia 
získali v tomto roku po dve umiestnenia v zlatom, striebornom aj bronzovom pásme.  
- klavírne duo – žiak David Fančovič z triedy ped. Mgr. art. Vencislavy Ilievskej a žiačka Ema 
Somolányiová z triedy ped. Jany Boudovej – II. kategória – zlaté pásmo 
- klavírne trio – žiačka Zuzana Bystrická z triedy ped. Mgr. Jána Lukáča, žiačka Hoda Jahanpour 
z triedy ped. Mgr. art. Martina Ťažkého a žiačka Magdaléna Bečková z triedy ped. Mgr. art. Jany 
Lindtnerovej – II. kategória - strieborné pásmo 
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- gitarové trio – žiačky Lenka Hrobárová a Monika Janesová z triedy ped. Ivana Ťažkého a žiačka 
Nina Ševcová z triedy ped. Anny Ťažkej – III. kategória - bronzové pásmo   
- klavírne duo – Matúš Miklovi č a Michal Volarik  z triedy Mgr. art. Marcela Štefka ArtD. – III. 
kategória – zlaté pásmo, vyhlásenie poroty za absolútnych víťazov súťaže Musica Camerata Ján 
Albrecht 2014. Žiaci klavírneho dua mali možnosť zúčastniť sa na majstrovských kurzoch Českého 
tria v rámci Roku českej hudby. Matúš Miklovič a Michal Volarik získali aj osobnú cenu predsedu 
poroty. 
- komorné trio – žiačky Zuzana Bystrická a Tereza Kurucová z triedy ped. Mgr. Jána Lukáča 
a žiačka Romana Szabóová z triedy Mgr. art. Marcela Štefka ArtD. – IV. kategória – strieborné 
pásmo 
- komorné trio – žiačky Júlia Pechová a Alžbeta Kurucová z triedy ped. Dariny Tóthovej a žiak 
Peter Zachar z triedy Mgr. art. Petra Celeca – IV. kategória - bronzové pásmo 
- žiak ped. Mgr. art. Vencislavy Ilievskej - David Fančovič (4. ročník) získal 2. miesto v V. 
kategórii celoslovenskej súťaže – Mladí klaviristi (ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava) 
- zlaté pásmo v 3. kategórii, cenu predsedkyne poroty za interpretáciu F. Liszta a cenu Ing. Bugalu – 
vnuka Mikuláša Schneidra Trnavského – na celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava 
- 1. cena v 2. kategórii sólová hra a 2. cenu v 2. kategórii celoslovenskej súťaže Klavírna Orava 
v Dolnom Kubíne (s medzinárodnou účasťou troch krajín) - 4ručná hra spolu s Emou Somoláyniovou 
- 3. cena v 2. kategórii získal v Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera Košice 2015 
- cena Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora E. Suchoňa 
a cenu firmy Petrof 
- Cena primátora hlavného mesta Bratislavy za mimoriadne úspechy v oblasti klavírneho umenia  
- žiačka Rebecca Petrášová z triedy ped. Mgr. art. Vencislavy Ilievskej – zlaté pásmo v II. 
kategórii na celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava v Hre na klavíri  
- získanie diplomu v 1. kategórii na celoslovenskej súťaži Klavírna Orava 
- žiačka Ema Somolányiová z triedy ped. Janky Boudovej - zlaté pásmo v 2. kategórii na 
celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava v Hre na klavíri a cena za najlepšiu interpretáciu skladby 
- 2. miesto v 2. kategórii v štvorručnej hre na celoslovenskej súťaži Klavírna Orava 
- žiačka Stella Mária Bachledová z triedy ped. Mgr. art. Irina Rogach - bronzové pásmo v 
celoslovenskej klavírnej súťaži Schneiderova Trnava a ocenenie ako najmladší účastník 
Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice 2015 
- žiak David Šavlík z triedy ped. Mgr. art. Ľudmily Hudecovej – 2. miesto v III. kategórii v 
Medzinárodnej speváckej súťaži  Iuventus Canti vo Vrábloch  
 
Literárno-dramatický odbor: 
Účasť na divadelnom festivale Divadelná tehlička vo Svite 2014 – 20.-22.11.2014 vo Svite 
s predstavením „Tábor 16“ 
Výtvarný odbor - účasť: 
Vesmír očami detí 
Astra talent 
Maľované dejiny Bratislavy – ilustrovanie knihy autora P. Dvořáka 
 
Publikačná činnosť ZUŠ Jána Albrechta a medializácia ZUŠ Jána Albrechta 
 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2014 /28. 11./ roč. 20, č. 24, str. 5 
Koncert víťazov - Musica camerata Ján Albrecht  2014 
UČITEĽSKÉ NOVINY  2014 /9. 12./ roč. LXI , č. 58, str. 6 
Musica camerata Ján Albrecht 
PETRŽALSKÉ  NOVINY  2015 /6. 2./ roč.21, č. 3, str.14 
Mladí hudobníci na Novoročnom koncerte 
PETRŽALSKÉ  NOVINY   2015 /6. 3./, roč. 21, č. 5, str. 17 
Family koncert 
Petržalku na Talente Prahy 5 reprezentoval Matúš Miklovič  
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Oficiálne stránky mestskej časti Bratislava -    Petržalka - 1.4.2015 
PETRŽALSKÉ  NOVINY  2015 /3. 4./, roč. 21, č. 7, str. 17 
Talent Prahy 5 aj s našou účasťou 
PETRŽALSKÉ  NOVINY  2015 / 3.4./, roč. 21, č. 7, str. 19 
Schubertfest 2015 
PETRŽALSKÉ  NOVINY  2015  /17. 4./, roč. 21, č. 8, str. 15 
Videl som hudbu 
BRATISLAVSKÝ KURIÉR  2015  /22. 4./,  roč. IX, č. 8, str. 1 - pokračovanie str. 7 
Bratislava už po dvanásty raz otvorí svoje brány všetkým 
BRATISLAVSKÝ KURIÉR 2015  /22. 4./, roč. IX, č. 8, str. 6 
Z programu dní otvorenej samosprávy Bratislava pre všetkých 
BRATISLAVSKÉ NOVINY 2015 /23. 4./, roč. XVIII.  č. 8, str. 6 
Bratislavské noviny majú svoje dostihy 
www.nasenovinky.sk   uverejnené v sekcii  regióny BA V. / Petržalka  30. 4. 2015 
Zlatá klapka inšpiruje mladých tvorcov 
NAŠE NOVINKY  2015 / 30. 4./, roč. II., č. 8, str. 5 
Keď hudba na  fotografiách  ožíva 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2015 /12. 6./, roč. 21, č. 12, str. 15 
História nás spája 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2015 /12. 6./, roč. 21, č. 12, str.23 
Triumfovali slovenské kone /vystúpenie žiakov petržalskej ZUŠ Jána Albrechta na dostihovej dráhe 
BRATISLAVSKÝ KURIÉR 2015 /17. 6./, roč. IX., č. 12, str.11 
Rozlúčka na dostihovej dráhe 
 
Vysielanie TA3    TV JOJ  , SITA             /AMT/   ZLATÁ   KLAPKA  
Vysielanie TA3                                              ZASVIETENIE     STROMČEKA 
Vysielanie TV  BRATISLAVA                BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 
Bratislavské noviny 12/2015 Na Dostihovej dráhe rozlúčka s učebnicami,   18.6.2015 
PETRŽALSKÉ NOVINY   Rozlúčka na Dostihovej dráhe, 26.6.2015, s. 23 
Dostihy – 22. Zlatý bičík, Závodisko  
Starohájska 29    IN BA, 6/2015, str. 43 
Nedeľné dostihy odštartujú prázdniny              
Oficiálne stránky mestskej časti BA - Petržalka - 26.6.2015 
Vianočné a jarné číslo časopisu ZUŠkáčik  
•  
• V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
• V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou. 
•  
• VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
• V školskom roku 2014/2015 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 časti budovy školy, ktoré boli v havarijnom stave 
/viď materiál Predloženie priorít na financovanie školy, ktorého súčasťou je aj príloha projektanta/. Je 
potrebné zateplenie budovy a dokončenie výmeny starých nefunkčných okien.  
• V prípade inštalácie regulátorov radiátorov by škola mohla ušetriť značnú časť finančných 
prostriedkov, ktoré vynakladáme na energie (aj počas prázdnin). Nedostatky v elektrorozvodoch 
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(konkrétne v triedach výtvarného a literárno-dramatického odboru) môžu ohroziť bezpečnosť žiakov 
aj zamestnancov školy.   
• Kvalitu výučby znižuje aj nevyhovujúca kvalita a nedostatočný počet hudobných nástrojov, 
z ktorých mali byť už viaceré vyradené. Aj naďalej je však potrebné dobudovať nástrojový park  
(vrátane čembala alebo spinetu, pianín, krídla), notový archív, knižnicu, stojany na noty,  
klavírne stoličky, kombo, spevácke mikrofóny, odposluchy, zrkadlá, kvôli správnemu držaniu tela pri 
hraní na hudobných nástrojoch. Problematické je aj finančné ohodnotenie pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov, ale tento problém presahuje rámec školy a je všeobecne známy.  
V tomto školskom roku sa do tried Tanečného odboru zakúpili 2 nové CD prehrávače.  
• 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 ateliéri 
VO je potrebné zakúpiť žalúzie na okná, nakoľko je v letných mesiacoch neúnosné teplo. V ostatných 
triedach sú staré nevyhovujúce neóny, ktoré je nutné vymeniť. Pre 
vyučovanie animovanej tvorby by bolo vhodné zakúpiť stolový statív a káble, software-linetest 
program. 
V LDO je nutnosťou dokúpiť kostýmy a rekvizity podľa aktuálnych potrieb. 
•  
• VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 
2014 
•  
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:  221844 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :  20915 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0 €  

•  boli použité:   0 €  
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (DoReMi, občianske združenie):  
5. Iné finančné prostriedky:   6500   € - štátny rozpočet 

ŠR – mzdy: 0  €  
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2014/2015 
a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 
• Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2014/2015  nadväzoval  na predchádzajúce 
plány rozvoja školy.  Medzi základné ciele koncepčného zámeru rozvoja školy na šk. rok 2014/2015 
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 2014/2015 a  oblasti, 
v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení v školskom roku 2015/2016 
CIELE 
ZUŠ J. Albrechta plánuje pokračovať 
v doterajšom trende aktívnej spolupráce 
s profesionálnymi umelcami, domácimi 
a zahraničnými projektovými partnermi. Bude 
kontinuálne spolupracovať na skvalitnení 

RIZIKÁ  
Zastaralý a nefunkčný nástrojový park po lehote 
životnosti vyžadujúci si nákladné a niekedy aj 
nerentabilné generálne opravy. 
Potrebná kúpa čembala pre celoslovenskú súťaž 
Musica Camerata,  Zoznam ďalších potrebných 
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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.   
ZUŠ Jána Albrechta plánuje v rokoch 2015 – 
2018 neustále pokračovať na skvalitnení 
pedagogického procesu  
Umožní kontinuálne vzdelávanie učiteľov 
Dokonči prechod na elektronizáciu systému 
evidencie žiakov  
Prechodom na elektronický systém škola 
zefektívni prácu 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 čembala a ďalších potrebných hudobných 
nástrojov, 
-výmena starých okien, 
-zateplenie budovy, 
-výmena ventilov na radiátoroch. 

nástrojov na riaditeľstve školy. 
Problém s bezpečnostným zabezpečením školy 
a vybavením prostriedkov na bežný chod školy. 
Opotrebovanosť techniky, nutná priebežná výmena. 
Staré okná a nezateplená budova – nerentabilné 
hospodárenie s energiou . 
Škola nie je zabezpečená bezpečnostným 
systémom vo všetkých traktoch.  

• 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 
•  
• Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí:  
• Ivana Sotáková – Konzervatórium, odbor Hra na husliach 
• Nicolas Hudsovský – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 
• Zuzana Timčáková - BG§BRG Wien 3, BORG fűr  Musik und Kunst 
• Adam Barczi – SŠSCV – Sklenárova, Súkromná animovaná tvorba 
• Marek Segíň – Paneurópska VŠ, Masmediálna fakulta 
• Petra Laučíková – VŠ Boston – USA, odbor herectvo  
• Tatiana Matulová – Združená stredná škola odevná, Tokajícka ulica, Bratislava 
 
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. 
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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 osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami,  
Pri ZUŠ  pôsobí OZ Do-re-mi, ktoré je nápomocné pri organizácii všetkých projektoch 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, BSK, Pro 
Slovakia - MK SR, Grantový program PPP a voľný čas 
 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
 
Magistrát hl. mesta Bratislava Kultúrne programy, vianočné tvorivé 

dielne, koncert Želaj si, pracovný deň 
primátora, Bratislava pre všetkých, 
stretnutie primátora s talentovanou 
mládežou 

Dostihová dráha - Závodisko Bratislava                     Umelecké programy počas celej  
                                                                                          Sezóny 
Mestská časť – Petržalka                      Kultúrne programy 
Ministerstvo školstva, vedy a techniky SR Spolupráca so ZUŠ 
Mestská knižnica Bratislava Staré mesto                    Spolupráca so ZUŠ 
Knižnica Petržalka Prokofievova Spolupráca so ZUŠ 
Mestská knižnica Turnianska Spolupráca so ZU 
OZ Oživenie Kapitulskej ulice                                    Kultúrne programy 
 
 
 
2.4. Iná spolupráca 
 
Projektový partner školy Názov projektu 
 
Pražská komorná filharmónia  Talent Prahy 5 
NR SR  Kultúrne programy 
Detská fakultná nemocnica Kramáre  Spolupráca so ZUŠ 
Poľský kultúrny inštitút v Bratislave Impresie mladých poľských a slovenských hudobníkov 
Slovenský kultúrny inštitút vo Varšave 
 
Domov seniorov Rusovská cesta Programy pre seniorov   
VŠMU Spolupráca so ZUŠ  
Kníhkupectvo Panta Rhei Spolupráca 
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MŠ Jankolova, Tupolevova, Bradáčova,   Spolupr. s MŠ a so ZŠ, vých.progr.  
Holíčska, Iľjušinova, ZŠ Dudova, CZŠ Narnia,  
ZŠ Holíčska, Evanjelické lýceum, Palisády 
DK Zrkadlový háj  Kultúrne programy a iná spolupráca 
DK Dúbravka  Kultúrne programy a iná spolupráca 
Paneurópska vysoká škola v BA  Príprava celoslovenskej súťaže vo 

filmovej tvorbe žiakov ZUŠ 
Konzervatórium v BA Pravidelné spoločné koncerty a divadelné 

predstavenia 
 
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej  Spoločné akadémie, spoločný koncert 

a tanečné vystúpenia 
Domov dôchodcov Betánia Spolupráca – koncerty   
 
Evanjelický cirkevný zbor, Strečnianska Hudobné aktivity v rámci ECAV  
Cikcak centrum, Jiráskova ulica Spolupráca – koncerty 
 
Hudobné centrum  Noc hudby 
Rakúske kultúrne fórum  Kultúrne programy 
Rakúske, České, Nemecké a Fínske veľvyslanectvo Kultúrne programy 
OZ Prométheus  OZ Prométheus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 312  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 313  

 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času, 
Štefánikova 35, Bratislava  za školský rok 2014/2015 

 
 

Úvod: 
 

 Centrum voľného času (ďalej len centrum) poskytuje dlhoročne rozmanitú ponuku záujmových 
aktivít, ktorú každoročne obohacuje o nové tvorivé aktivity. V školskom roku 2014/2015 pracovalo 
v 69 krúžkoch 690 detí a mládeže v pravidelnej činnosti. Centrum organizuje aj pravidelnú 
príležitostnú činnosť formou alternatívnej výučby pre žiakov ZŠ z celej Bratislavy v oblasti výtvarnej 
výchovy a prírodovedy. V tomto školskom roku sa uskutočnilo 109 stretnutí- trojhodinových blokov, 
na ktorých sa zúčastnilo  1980 žiakov. Centrum sa prezentuje navonok podujatiami Slávnostné 
vyhodnotenie olympiád a súťaží s odovzdaním Putovného pohára CVČ pre najúspešnejšiu školu 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Vianočnou a Veľkonočnou dielňou, obvodnou súťažou 
SpoznajmeEurópu Krúžkovou bodkou. Zrealizovali sme 3 projekty v hodnote 2100 €. Počas roka sme 
odrekreoval 462 detí počas prázdninovej činnosti. V nepravidelnej činnosti sme uskutočnili 187 akcií 
s počtom 6123 účastníkov. 

 
• I. Základné informácie o centre voľného času 
•  
• a)Identifika čné údaje 
• Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
• Názov školy: Centrum voľného času ( CVČ) 
• Adresa: Štefánikova 35, 811 04 Bratislava 
• Kontakty: 

• tel.: 02/52493375, 02/52495686 
• fax: 02/52493375 www.mojvolnycas.eu 
• e-mail: cvcba1@gmail.com 

•  
• b)Vedúci zamestnanci CVČ 
• Mgr. Ľubica Škultétyová - riaditeľka 
• Volebné obdobie:1.1.2015- 31.12.2019 
• Ing. Viera Horváthová – zástupkyňa riaditeľky 
•  
• c)Údaje o rade školského zariadenia( RŠZ): 
• Členovia RŠZ pri CVČ : 
• Mgr. Katarína Hanzelová delegovaná za rodičov, predseda 
• Katarína Mičíková- delegovaná za rodičov 
• Mgr. Magdaléna Knihárová- delegovaná za pedagogických zamestnancov 
• Ing. Igor Plávka- delegovaný za pedagogických zamestnancov 
• Oľga Beständigová- delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
• Mgr. Elena Poláková- delegovaná za zriaďovateľa 
• Jozef Havrilla- delegovaný z MsZ 
• Zasadnutia RŠZ a prerokované materiály v školskom  roku 2014/2015: 
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• V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnilo   zasadanie  Rady školského zariadenia pri CVČ 
Štefánikova 35( ďalej len RŠZ pri CVČ) dňa 07.10.2014. Na tomto zasadaní boli prerokované tieto 
materiály: 
• Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach centra voľného 
času v školskom roku 2014/2015 
• Koncepcia rozvoja CVČ na roky 2015-2018 
• Plán práce na školský rok 2014/2015 
• Správa o hospodárení CVČ za rok 2013 
• Rozpočet na roky 2014-2016 
• Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno- 
vzdelávacieho procesu CVČ . 
• Prebehla kooptácia člena z radov rodičov- bola kooptovaná pani Mičíková a za 
pedagogických zamestnancov bola zvolená pani Knihárová. 
•  
• 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. 2014 a  k 30. 6. 2015 )  
•  
• a)Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2014/2015 
• V školskom roku 2014/2015 bolo v septembri v 69 krúžkoch 690 členov , na konci 
školského roka  v júni navštevovalo krúžky 595 členov v 61 krúžkoch.  
• Oddelenie estetiky :  
• Na tomto oddelení pracovalo 33 krúžkov , z toho 20 v elokovaných pracoviskách centra. 
Spolu 314 detí a mládeže v krúžkoch rôzneho zamerania: keramika, smalt, drôt, módna návrhárka, 
šperk, výtvarné techniky, učíme sa kresliť, maľovať. Na tomto oddelení sa realizovali grant Svetlo pre 
radosť v rámci sobotňajších tvorivých dielní. 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 pravidelnú činnosť 
Alternatívnu výučbu výtvarnej výchovy pre žiakov základných škôl v Bratislave. V tomto školskom 
roku uskutočnili 56 stretnutí s počtom 998 detí do 15 rokov. Táto činnosť je zameraná na netradičné 
výtvarné techniky: keramika, drôt, a netradičné výtvarné techniky.. 
• Oddelenie kultúrno- umeleckých činností: 
• Na tomto oddelení pracovalo 6 krúžkov zameraných na jazyky pre najmenších, dramatické 
a filmový krúžok s počtom 53 detí a mládeže. 
• Oddelenie telovýchovy: 
• Tradične na tomto oddelení pracuje krúžok zjazdového lyžovania, ktorý má vo svojich 
radoch deti od 5 rokov. Svoju činnosť obohacuje častými sústredeniami , súťažami v rámci Slovenska 
i tréningami v prírode. V tomto roku sa dobre rozbehol aj krúžok šachu, pokračoval krúžok plávanie. 
Úlohou do ďalšieho roka bude lepšie využiť priestory posilňovne. Na oddelení pracovalo 6 krúžkov 
s počtom 105 detí a mládeže pod vedením Igora Plávku, ktorý pracoval na skrátený pracovný úväzok. 
• Oddelenie prírodovedy: 
• Na oddelení prírodovedy pracovalo 13 krúžkov s počtom 122 detí. Najzaužívanejšie sú 
krúžky zoo- chovateľské a turistický, ale pribudli dva nové krúžky Mladých vedcov a Kynologický. 
• Okrem pravidelnej činnosti organizuje toto oddelenie aj príležitostnú pravidelnú činnosť 
Alternatívnu výučbu prírodovedy pre žiakov základných škôl v Bratislave. V tomto školskom roku sa 
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uskutočnilo 53 stretnutí s počtom 979 detí do 15 rokov. Táto činnosť je zameraná na rôzne témy: 
hmyz,  plazy, domáce zvieratá, poznávanie drevín. 
• Vychovávateľka oddelenia Agnesa Knezlová je predsedníčkou obvodného kola Biologickej 
olympiády a po dohode so školami metodicky pomáha pri príprave detí na obvodné súťaže. 
• Oddelenie spolu s turistickým krúžkom organizujú pravidelne každú sobotu výlet do 
prírody v okolí Bratislavy „Víkendovka“. 
• Oddelenie techniky a výpočtovej techniky: 
• Na tomto oddelení pracovalo 10 krúžkov s počtom 82 detí, z toho 5 krúžkov modelárov  
• ( plastikoví, železniční, lodní, elektrotechnickí) , 4 krúžky legorobotiky a jeden krúžok 
Beebot- programovanie pre najmenších.  

• V 2. polroku školského roka sme zaznamenali miery úbytok členov na krúžkoch, čo je 
každoročný trend. Pokles nastal  v krúžku techniky - krúžok železničných modelárov bol pozastavený 
z dôvodu poklesu počtu detí, ale bude pokračovať v budúcom školskom roku. Pokles nastal aj na 
oddelení prírodovedy, kde bol zrušený jeden zoo- chovateľský krúžok a znížil sa počet detí na krúžku 
Mladých vedcov, nakoľko externej zamestnankyne- študentke sa zmenil rozvrh a zmena termínu 
nevyhovovala deťom. Ďalší pokles nastal na oddelení KUČ z dôvodu rekonštrukcie elokovaného 
pracoviska v 2.polroku. 

•  Keďže v CVČ je činnosť zameraná na využívanie voľného času, ktorý si organizuje rodič 
alebo dieťa samé , deti často menia svoje záujmy, rodičia sa buď prispôsobia, alebo hľadajú iné 
možnosti využitia času svojich detí.  

•  
b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku  2014/2015 

•  
• Počet podujatí, akcií:187 
• Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 6123, z toho účastníkov  do 15 rokov: 4834 
• Počet organizovaných táborov počas školského roka: 18 
• Počet organizovaných táborov počas školského roka do 15 rokov: 18 
• Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 270, z toho  účastníkov do 15 rokov 
270: 
• Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. r. 2014/2015: 11 
• Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk. r. 2014/2015: 192  

•    z toho účastníkov do 15 rokov : 192 
• 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 2014/2015 
•  
• V školskom roku 2014/2015 boli otvorené nové krúžky Módna návrhárka, Beebot, Mladí 
vedci a Moderný tanec.  
•  
• III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ 
•  
• Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.9.2014: 
•  
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Estetika 2  2 0 0 2 
Prírodoveda 1  1 0 0 1 
Technika a VT 1  1 0 0 1 

Spoločensko- 
vedné a KUČ 

1  0 1 0 1 

Telovýchova a 
pohybové 

1  1 1 0 2 

Spolu PZ 6 5,8 6 2 0 7 

•  
• V školskom roku 2014/2015 nastúpila na oddelení estetiky Mgr. Magdaléna Knihárová po 
materskej dovolenke. Počet interných zamestnancov sa oproti minulému roku nezmenil. 
•  
•  
•  
• Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
• Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali požadované kvalifikačné predpoklady na výkon 
pedagogickej činnosti.  
•  
• Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.9.2014 
•  
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 4 4,3 3 0 1 6 

•  
•  
•  
•  
• Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CVČ: 
•  

Forma vzdelávania 
Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie trvá Vzdelávanie začalo 
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Adaptačné 1 0 1  
aktualizačné 1 1   

Špecializačné inovačné     

Špecializačné kvalifikačné     

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 1 0 1  
•  
V rámci Plánu kontinuálneho vzdelávania  sa zúčastnila aktualizačného vzdelávania zástupkyňa 
riaditeľky Ing. Viera Horváthova, ktorá zároveň absolvovala prípravné atestačné vzdelávanie 
a vykonala 1. atestáciu v odbore vychovávateľ. Absolvovala KV Aplikácia aktivít v jednotlivých 
oblastiach výchovy vo voľnom čase - 8 kreditov. 
Pedagogická diagnostika –6 kreditov, Formovanie právneho vedomia vychovávateľov – 8 kreditov, 
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 
na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností – 15 kreditov, Inovačné vzdelávanie 
vychovávateľov školských výchovnovno-vzdelávacích zariadení - 21 kreditov. 
• RNDr.Agnesa Knezlová absolvovala KV Excel v praxi- 8 kreditov. 
• Riaditeľka CVČ Mgr. Ľubica Škultétyová sa zúčastňuje na Inovačnom funkčnom 
vzdelávaní vedúcich PZ.  
•  
• IV. Aktivity CV Č 
 
Významné  aktivity, ktoré organizovalo CVČ  
  
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Vianočná tvorivá dielňa 73 Vyrobiť si vianočné dekorácie a získať  odmenu. 
Propagácia centra. Spolupráca s rodičmi. 

Alternatívna výučba VV 998 
 

Vyskúšať si drôtovanie, modelovanie z hliny, točenie na 
kruhu a tvorba buttoniek v rámci vyučovania VV 
a oboznámiť sa s činnosťou CVČ. 

Alternatívna výučba 
prírodovedy 

979 Získať poznatky zo života živočíchov a rastlín a oboznámiť 
sa s činnosťou prírodovedného oddelenia. 

Slávnostné vyhodnotenie 
súťaží v Zrkadlovej sále 

200 Oceňovať slávnostným podujatím víťazov súťaží škôl 
v pôsobnosti Starého Mesta za účasti významných hostí 
spoločenského a verejného života. 

„ O putovný pohár CVČ pre 
najúspešnejšiu školu 
v obvodných súťažiach“ za 
príslušný školský rok- 
5.ročník 
 

200 Motivovať školy k súťaživosti. 

Veľkonočná tvorivá dielňa 76 Rozvíjanie tvorivosti a zručností nielen detí, ale aj rodičov 
spojené s veľkonočnou nádielkou. 

Obvodná súťaž Spoznajme 
Európu spojenú s výstavou 
k Roku dobrovoľníctva 
v rámci súťaže Európa 
v škole. 

50 5. 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 80 Záverečné zábavno- športové popoludnie k ukončeniu 
krúžkovej činnosti. Poďakovať za účasť na krúžkoch 
formou súťaží a odmien. 
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Turistická víkendovka 
1 x za mesiac 

95 
 

Poznávať a ochraňovať  prírodu. 

Podujatia z prírodovedy   
a Biologická olympiáda 

71 Oboznámiť deti s činnosťou prírodovedného oddelenia, 
podporovať vedomosti a súťaživosť. 

Originálne výtvarné dielne 43 
 

Zapojiť detí do tvorivej činnosti- výroba  vlastného 
výrobku. 

Sústredenia,preteky krúžku 
zjazdového lyžovania 

353 Podporovať kondíciu, súťaživosť a samostatnosť detí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Významné aktivity, do ktorých sa CVČ zapojilo  
 
Názov aktivity CVČ Počet 

účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Veľtrh Avion - Krúžkobranie  
 

185 Propagácia činnosti centra s možnosťou získať nových 
členov. 

Kapitulské Dvory 
 

262 Prezentácia tvorivosti CVČ 

Bratislava pre všetkých 500 Propagácia činnosti centra s možnosťou získať nových 
členov. 

Tvorivé vianočné dielne 
na magistráte 

58 Naučiť deti, ale aj verejnosť vyrobiť si vlastnú dekoráciu. 

Deň zdravej školy na SPŠE 125 Propagácia CVČ  

OK olympiád, postupových 
súťaží 

268 Prezentácia vedomostí, zručností detí a propagácia CVČ 
 

Regata Istropilitana – kúpanie 
lodí na Štrkoveckom jazere 

300 Prezentácia činnosti modelárov z CVČ, propagácia CVČ 

Súťaž lodných modelárov 
Senecký Maják 2015 

30 Súťaž lodných modelárov, propagácia CVČ 

Deň na hradbách 
 

60 Prezentácia tvorivosti CVČ 

 
Projekty CVČ 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 
školy/CVČ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 
realizáci
e a 
ukončeni
a 
realizáci
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e 

Magistrát hl. mesta SR Šperkohranie 

Cieľom projektu je podporiť nové 
techniky v CVČ a  pritiahnuť pozornosť 
detí a tým plnohodnotne vyplniť ich 
voľný čas. Projekt je zameraný na deti 
a mládež. CS: 7-30 

Október-
december 
2014 

Magistrát hl. mesta SR Svetlo pre radosť 

Podporiť centrum voľného času 
a umožniť mu prostredníctvom nových  
výtvarných aktivít spríjemniť deťom, 
mládeži voľný čas počas víkendov, 
krúžkov.  
CS : 7- 30 

Decembe
r2014  
-máj 
2015 

 
Magistrát hl. mesta SR 

 
Leto 2015 

 
Umožniť deťom z rôznych sociálnych 
skupín tráviť zmysluplne prázdniny 
v Bratislave 
CS: 7-15 rokov 

 
Marec- 
august  
2015 

Magistrát hl. mesta SR Dobrodružstvo pod 
strechou 

Zabezpečiť materiálne vybavenie na 
činnosť krúžkov v CVČ CS: 7-30 rokov 

Október 
2014- 
december 
2014 

•  
• VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy 
•  
• V školskom roku 2014/2015 sa neuskutočnila v centre finančná kontrola.  
•  
• 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 výučbu 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 3 grantov 
2100 €. 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  Šperkohranie , kde sme získali finančné prostriedky na materiálne 
vybavenie 300 €, Svetlo pre radosť- výroba sviečok- 500 € a Leto 2015- Prázdninové všeličo 800 € na 
autobusovú dopravu.  

•  Na kvalitnú činnosť máme výborne vybavené oddelenie estetiky- pece i materiálne 
vybavenie, ale nakoľko 2 kruhy sú už zastarané, uvažujeme o kúpe aspoň jedného nového kruhu. 
Obnovili sme počítačovú miestnosť, kde sme spojazdnili a nakúpili počítače, takže teraz je 
k dispozícii 10 počítačov. Na oddelenie techniky sme zakúpili súpravu včielky Beebot na nové krúžky 
pre najmenších- Veselá robotika. Oddelenie KUČ má k dispozícii javisko s oponou a technické 
vybavenie. V rámci plnenia koncepcie rozvoja centra pripravujeme projekt využitia dvora centra 
a zhotovenie multifunkčného ihriska. 
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• Chcem pripomenúť, že je nám ľúto, že školské zariadenia neboli zaradené do projektu 
MŠVVaŠ SR a podporené výpočtovou technikou- tabletmi. 
•  
• VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku 
2014 
•  
10. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 179505 € 
11. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 25230 € + leto 10 730 € 
12. Dotácia mesta na 1 účastníka v CVČ v roku 2014: 260 € 
13. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 768 € boli použité na úhradu energií.  
14. Finančné prostriedky získané od OZ : 2% 1829,26 €, z grantov 2100 €  
15. Iné finančné prostriedky: Správa o hospodárení za rok 2014 
 
 
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 2014/ 2015: 
Cieľ: Rozvíjať tvorivé schopnosti členov záujmových krúžkov  
Úloha č.1  : - Otvoriť nové krúžky výtvarnej výchovy. 
Úloha bola splnená, v tomto školskom roku boli použité na krúžkoch nové techniky: výroba sviečok, 
tvorba keramiky prostredníctvom porcelánu, módna návrhárka. 
Úloha č.2 Pokračovať v tradičných sobotňajších dielňach novými výtvarnými technikami 
V priebehu školského roka sa uskutočnilo 5 tvorivých sobotňajších tvorivých dielní s názvom 
Šperkohranie a Svetlo pre radosť, ktorých sa zúčastnilo 43 účastníkov a tieto techniky boli využívané 
aj na krúžkoch CVČ. 
Úloha č.3 Otvoriť na oddelení výpočtovej techniky nový krúžok robotiky pre najmenších 
 Na oddelení výpočtovej techniky sme otvorili nový krúžok Veselá robotika- Beebot.  
Úloha č.4 Organizovať tradi čné a príležitostné podujatia na zviditeľnenie a propagáciu centra 
Počas školského roka sme zorganizovali a zúčastnili sa 187 akcií v celkovom počte 4834 detí, mládeže 
a dospelých. 
 
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 novú 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 eko umenie, tradičných ľudových techník i nové porcelán a výroba mydielok. 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 2014/2015 prešlo alternatívnou výučbou a bránou centra 1980 detí do 15 rokov, za 
čo patrí poďakovanie vychovávateľkám oddelenia estetiky Magdaléne Knihárovej, Alene Konýčkovej, 
Eve Matkuliakovej a KUČ Silvii Trnovskej a z oddelenia prírodovedy Agnese Knezlovej. 
. Modelárske krúžky pracovali ako po minulé roky a prezentovali seba a CVČ na modelárskych 
súťažiach. 
 Na oddelení telovýchovy veľmi dobre pracovali krúžky plávania a zjazdového  lyžovania. 
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 Na oddelení estetiky sa s  veľkým záujmom  stretli Originálne sobotné tvorivé dielne 
podporené z grantu PPP a voľný čas hlavného mesta SR Bratislavy výroba šperkov a sviečok. Tu si 
mohli účastníci vyrobiť svoj vlastný originálny výrobok . Na týchto dielňach sa zúčastnilo 43 
účastníkov. Uvedené techniky sme využívali aj v tvorivosti na krúžkoch centra. 
 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 14 členov. Medzi zaujímavé podujatia patrilo aj vyzdobenie medovníkov a ich 
osobné podarovanie členmi parlamentu v Domove sociálnych služieb na Podjavorinskej ulici pred 
Vianocami. 
 Medzi silné stránky CVČ patrí aj jeho prezentácia na verejnosti organizovaním veľkých 
podujatí- Slávnostné vyhodnotenie obvodných súťaží v  Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, kde 
zároveň oceňuje najúspešnejšiu školu Putovným pohárom CVČ za účasti známych osobností(v tomto 
roku starosta MČ SM pán Radoslav Števčík, herec Alfréd Swan, Ľubomír Čamek z OU Bratislava), 
CVČ je spoluorganizátorom akcie Regata Istropolitana na Štrkoveckom jazere, v tomto roku aj súťaže 
lodných modelárov v Senci, účasť na podujatiach organizovaných mestom Bratislava pre všetkých. Na 
začiatku školského roka sme sa zúčastnili dvoch prezentačných akcií v Avione- Krúžkobranie 
a Kapitulské dvory, v máji akcie Na hradbách. Všade sme prezentovali svoju činnosť a tvorivé aktivity 
pre návštevníkov. 
 CVČ je organizátorom obvodných súťaží- predmetových olympiád a postupových súťaží, 
ako aj športových súťaží a v priestoroch CVČ organizuje obvodné kolo v SJ a literatúre, Anglickom 
jazyku, OK Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín za účasti známych 
umelcov a recitátorov ( v tomto roku bol predsedom komisie herec Alfréd Swan), OK Biologickej 
olympiády kat.E a F.  
Našou silnou stránkou sú aj tradičné  letné celodenné tábory, ako aj prázdninová činnosť počas 
všetkých prázdnin. Počas tejto činnosti majú deti veľmi pestrý a zaujímavý program spojený 
s celodenným výletom mimo Bratislavy. 
 
 
Slabé stránky a príležitosti CVČ 
CVČ chýba telocvičňa na športové krúžky, zamestnanec na tanečné krúžky a kultúrno- umelecké 
činnosti. 
Veľkým problémom je pre rodičov parkovanie, nakoľko väčšina rodičov menšie deti vozí autom.  

Ako príležitosti sme využili podporu z grantu PPP pre voľný čas Šperkohranie a Svetlo pre radosť 
na  dielne v soboty od októbra 2014 do mája 2015 a grant na podporu letnej činnosti Prázdninové 
všeličo- Leto 2015 na autobusovú dopravu. 

 
Návrhy opatrení  
V našom CVČ sa snažíme neustále zdokonaľovať svoju prácu vymýšľaním nových atraktívnych 
krúžkov, aktivít a podávaním projektov. Môžeme sa pochváliť naozaj rozmanitou ponukou a širokým 
záberom voľnočasových ponúk pre rôznorodú vekovú kategóriu, ako aj aktivitami smerom na 
verejnosť. Napriek tomu bojujeme o priazeň detí, pretože v hlavnom meste je taká široká ponuka 
aktivít, že si môžu vyberať podľa vlastných kritérií- či už finančných, alebo záujmových, popr. 
časových. Preto je našou úlohou zabezpečiť kvalitné podmienky na zmysluplné využívanie voľného 
času podľa predstavy dieťaťa a aj rodiča. 
Úloha: vypracovať projekt zriadenia multifunkčného ihriska a získať finančné zdroje na jeho 
realizáciu 
T: školský rok 2015/2016                                             Z: vedenie CVČ  
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.  
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• 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 2014/2015 financie v hodnote 2100 € na podporu 
voľnočasových aktivít. 
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. 
Spolupráca s OZ Informačné centrum globálneho vzdelávania pri organizovaní workshopov pre 
učiteľov v oblasti Globálneho vzdelávania. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
  
 Spolupráca CVČ s magistrátom hlavného mesta SR je na dobrej úrovni. Najčastejšie 
spolupracujeme s finančným oddelením a oddelením školstva, kultúry, športu a mládeže.  
 
 
2.4. Iná spolupráca  
  
 Spolupráca so ZŠ, OGY a neštátnymi ZŠ v územnej pôsobnosti nielen Starého Mesta, ale aj 
v rámci celej Bratislavy, a to hlavne v alternatívnej výučbe Vv a prírodovedy, súťažiach pre ZŠ a pod.  
Spolupráca so strednými školami pri príprave šachového turnaja  O putovný  pohár riaditeľky CVČ. 
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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 Pasovačky 
prvákov na Hviezdoslavovom nám., Dňa učiteľov a oceňovania žiakov Staromestské talenty. 
 
Podporovatelia CVČ: 
V školskom roku 2014/2015 nás podporili: 
Chipita Slovakia a.s – poskytuje svoje výrobky na podujatia CVČ, 
Signet plus Senec a ADP sieťotlač Bratislava – poskytli darčekové taštičky pre deti. 
Zastúpenie EK na Slovensku- poskytli drobné darčeky pre deti na Krúžkovú bodku a letnú činnosť. 
McDolnald´s Lamač- poskytuje občerstvenie a propagačné materiály na všetky naše podujatia. 
OK študio s.r.o. Bajkalská ul. Č.29 v Bratislave- poskytli zvyšky látok na krúžky. 
 
 
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 OZ Domček pre 
voľný čas. V neposlednom rade je to aj propagácia nášho centra v reklamnej kampani v septembri 
a počas roka prostredníctvom akcií, ktoré propagujú centrum na verejnosti( články v novinách, 
aktuálna webová stránka, veľké podujatia, v tomto školskom roku propagácia v rádiu Expres a TASR 
počas leta). 
Rada by som opäť na záver vyzdvihla náročnú a záslužnú prácu vychovávateľov, ako aj všetkých 
nepedagogických zamestnancov v našom centre, kde je prevádzka celoročná, teda aj cez prázdniny, 
ako aj každodennú prácu zameranú na zmysluplné využitie voľného času detí, ktorá si často vyžaduje 
aj obetovanie svojho osobného času na kvalitné zabezpečenie činnosti centra. Osobitné poďakovanie 
patrí všetkým interným pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ako aj externým 
zamestnancom, ktorí počas letnej činnosti aj pri sťažených poveternostných podmienkach obetavo 
pracujú v denných letných táboroch s deťmi, aby tak vyšli v ústrety rodičom počas letných prázdnin. 
 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia CVČ 

Kulíškova 6,  Bratislava za školský rok 2014/15 
 

 
Úvod: 
Centrum voľného času na Kulíškovej ulici 6 v Bratislave je malým školským zariadením v druhom 
bratislavskom obvode. Napriek  stiesneným priestorovým možnostiam centrum poskytuje pomerne 
široké portfolio záujmových krúžkov pre deti a mládež. V školskom roku 2014/15  pracovalo  264 detí 
v 28 záujmových útvaroch, v príležitostnej činnosti sa vystriedalo vyše 2 570 účastníkov a v táborovej 
činnosti participovalo 178 detí. Centrum  je spoluorganizátorom obvodných postupových súťaží a 
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olympiád. V predchádzajúcom roku zorganizovalo 22 postupových súťaží a olympiád. So Slovenským 
šachovým zväzom a s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR sa spolupodieľa na organizovaní obvodných 
majstrovstiev žiakov a žiačok ZŠ v šachu. Spoločne s Hudobným centrom a vďaka grantovej podpore 
hl. mesta SR – Ars Bratislavensis sa organizačne podielalo na Skladateľskej súťaži 2014 – súťaži 
mladých umelcov. Výstupom bol verejný koncert s medzinárodnou účasťou v Mirbachovom paláci.  
Projekty centra – Revitalizácia nezastavanej plochy pre voľnočasové aktivity pri CVČ Kulíškova a 
Vytvorenie športovo-oddychovej zóny prispeli k zlepšeniu podmienok pre vonkajšie voľnočasové 
aktivity. Úspešný bol aj súťažný projekt Maľovačky vypísaný pre základné školy. V minulom 
školskom roku sa do neho zapojilo 138 detí. Výstupom bola verejná výstava v Justiho sieni spojená s 
vyhodnotením a odovzdávaním cien 
 
I. Základné informácie o Centre voľného času Kulíškova 6  
 
Identifikačné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: Centrum voľného času Kulíškova (CVČ) 
Adresa: Kulíškova 6, 821 08 Bratislava 
Kontakty:  
 Telefón/fax: 02 2072 2889 
 Web: www.cvckuliskova.sk 
 e-mail: kontakt@cvckuliskova.sk 
 
Vedúci zamestnanci školského zariadenia 
Meno riaditeľa: Mgr. Margita Jaurová 
Volebné obdobie: 1.6. 2010 – 31.5. 2015, 1.7.2015-30.6.2020 
Ďalší vedúci zamestnanci školského zariadenia s určením ich funkcie: 
Mgr. Róbert Jedlička – zástupca riaditeľky, poverený riadením 1.6.-30.6.2015 
Ing. Katarína Muráriková – vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia  
 
Údaje o rade CVČ 
Členovia RŠZ: 
Ing. Katarína Muráriková – za nepedagogických zamestnancov, predseda 
Ing. Erika Pisarčíková – na zriaďovateľa, tajomníčka (činnosť ukončená v priebehu šk. roka) 
Mgr. Zuzana Hudecová – za pedagogických zamestnancov, člen (činnosť ukončená v priebehu šk. 
roka) 
Mgr. Miroslav Holocsi – za pedagogických zamestnancov, člen 
PhDr. Soňa Farková – za rodičov, člen 
Mgr. Katarína Trnovská – za rodičov, člen (činnosť ukončená v priebehu šk. roka) 
Ing. Dušan Pekár – starosta Mestskej časti Ružinov, člen (činnosť ukončená v priebehu šk. roka) 
novokooptovaní členovia: 
 Mgr. Jana Panáková – zástupca zriaďovateľa, tajomníčka 
 Mgr. Iveta Stovíčková -  za pedagogických zamestnancov, člen 
 Mgr. Ján Buocik – zástupca zriaďovateľa, člen mestského zastupiteľstva HM SR 
 Bratislavy 
 
Zasadnutia RŠZ a základné témy rokovaní: 
 
16.9. 2014 – Program: 
Prerokovanie  a schválenie správy o VVČ v Centre voľného času 
Prerokovanie a schválenie plánu práce na školský rok 2014/15 
Prerokovanie a schválenie správy o činnosti za rok 2013/14 
Rôzne  
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10. 6.2015 – Program: 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  CVČ 
 
Iné poradné orgány 
 
Zasadnutia pedagogickej rady a základné témy rokovaní: 
8.9.2014 hodnotenie školského roka 2013/14 – správa o VVČ a Správa o hospodárení, plán práce na 
školský rok 2014/15, organizačné pokyny  v novom šk. roku, ochrana osobných údajov  
13.10.2014 plán práce na školský rok 2014/15, kontrola naplnenosti ZÚ, platieb a triednych 
kníh, predmetové súťaže a olympiády a športové súťaže na rok 2014/15, nepravidelná činnosť CVČ na 
rok 2014/15, pedagogická dokumentácia, príprava tematických plánov 
10.11.2014 pravidelná a nepravidelná činnosť CVČ - kontrola, predmetové súťaže a 
olympiády - príprava 
7.1.2015 materiálno-technické zabezpečenie krúžkov – doplnenie a  zatriedenie 
9.1.2015 plán práce na školský rok 2014/15, kontrola naplnenosti ZÚ, platieb a triednych kníh, 
obvodné súťaže a olympiády, stav elokovaných pracovísk, stav programov ŠKD a ostatnej 
nepravidelnej činnosti, príprava činnosti v 2. polroku 
15.4.2015 kontrola plánu činnosti, pripravovanie letnej činnosti, kontrola pedagogickej dokumentácie, 
archivácia 
6.5.2015 príprava ukončenia pravidelnej činnosti, kontrola stavu pripravenosti letnej činnosti, plán 
dovoleniek zamestnancov, archivácia, predbežný plán činnosti nasledujúceho školského roka, správa o 
činnosti za rok 2014/15 - príprava 
17.-18.6.2015 hodnotenie pedagogických zamestnancov 
 
II. Údaje o žiakoch/deťoch ŠZ 
 
a) Údaje o počte účastnÚdaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2014/2015 
 
Počet záujmových útvarov: 28, z toho pre deti do 15 rokov: 24 
Počet členov záujmových útvarov: 264 z toho do 15 rokov: 221 

Zoznam záujmových útvarov Počet členov 

Hudobná dielňa  19 

Návrhárka  8 

Stolný tenis I.  2 

Stolný tenis II.  8 

Stolný tenis III.  9 

Stolný tenis  IV.  7 

Karate 11 

Železniční modelári I. mladšie deti 8 

Železniční modelári II. staršie deti 12 

Chovateľsko –pestovat. I. 11 

Chovateľsko –pestovat. II. ZŠ Borodáčova 6 

Plastoví modelári deti 5 

Detská joga 11 

Florbal  Borodáčova 10 

Šport hrou 8 
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Keramika deti 12 

Keramika  I. deti Vetvárska 10 

Keramika  II. deti Vetvárska  11 

Keramika I. SZŠ Záhradnícka   6 

Keramika II. SZŠ Záhradnícka 7 

Keramika  pre mládež  /18-30 rok./ 8 

Keramika plus – točenie na kruhu 3 

Machuľka 18 

Ateliérik  12 

Tvorivá dielňa  Borodáčova 5 

Posilňovňa I. 10 

Posilňovňa II. 9 

Šikovníček I. Novohradská 11 

Šikovníček II. Novohradská 7 

SPOLU : 264 

 
b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2014/15 
Počet podujatí a  akcií: 61 (z toho 22 postupové súťaže a olympiády) 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 2 801 z toho účastníkov do 15 rokov: 2 576 
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 8 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 178 z toho do 15 rokov: 178 
Počet organizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. roku 2014/15 : 7 
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk. roku 2014/15: 165 
z toho účastníkov do 15 rokov: 165 
 
c) Novozaložené oddelenia a záujmové útvary v školskom roku 2014/2015 
 Medzi nové záujmové útvary patria v šk. roku 2014/15: Železniční modelári I. mladšie deti,  
Plastoví modelári deti,  Návrhárka,  Šport hrou,  Florbal,  Keramika plus – točenie na kruhu, Detská 
joga, Šikovníček I. a II. Novohradská. 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  
 
Pedagogickí zamestnanci k 15. 9. 2014: 
 
Oddelenie záujmových činností 
Fyzický počet PZ k 15.9.2014 5 
Fyzický počet PZ k 30.6. 2015 4 

Počet tých, ktorí mali nižšiu vyučovaciu povinnosť 1 
Počet tých, ktorí mali vyššiu vyučovaciu povinnosť 0 
Počet PZ, ktorí pracujú na DVP alebo DPČ k 30.6. 2014 84 

 
 Počet PZ klesol v školskom roku 2014/15  o 1 osobu z dôvodu ukončenia pracovnej 
zmluvy. 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Všetci interní pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky.  
Externí pedagogickí  zamestnanci spĺňajú odborné požiadavky.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CVČ:    
 

Forma vzdelávania 
Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie  
ukončilo 

Vzdelávanie  
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Špecializačné vzdelávanie 
kvalifikačné 

1 
Mgr. Holocsi 

 áno máj 2014 

 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6. 2015: 

Fyzický počet nepedag. zamestnancov 6 

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

3 

Počet NZ, ktorí pracovali na kratší prac. úväzok ako je základný úväzok 4 

Počet NZ, ktorí pracovali na vyšší prac. úväzok ako je základný úväzok 0 

Počet NZ, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce alebo činnosti 1 

 
Mimoriadna reprezentácia CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach. 
  
 CVČ sa spoločne s Hudobným centrom, pedagógmi VŠMU a s grantovou podporou hl 
mesta SR - Ars Bratislavensis organizačne spolupodielalo na Skladateľskej súťaži 2014. Podujatie 
bolo medzinárodné. Cieľom projektu bolo oživenie hudobného života v Bratislave, podpora mladých 
umelcov na Slovensku, vyhľadávanie nových hudobných talentov a šírenie dobrého mena slovenskej 
hudobnej kultúry a hudobných diel v zahraničí. Vyvrcholením celoslovenskej súťaže bol verejný 
koncert v koncertnej sále Mirbachovho paláca spojený s verejným uvedením premiérových skladieb 
zahraničnými umelcami a odovzdávaním cien víťazom súťaže. 
 
Aktivity CVČ 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ 

Názov aktivity  Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos   

Deň otvorených dverí v CVČ  
11. 9. 2014 

20 Podujatie bolo zamerané na propagáciu krúžkov, 
záujmových útvarov a aktivít CVČ. Bolo určené pre 
širokú verejnosť. 
 

  

Deň otvorených dverí v CVČ  
17. 9. 2014 

40 Podujatie bolo zamerané na propagáciu krúžkov, 
záujmových útvarov a aktivít CVČ. Bolo určené pre 
širokú verejnosť. 
 

  

Jarný denný tábor 
2. - 6. 3. 2015 

13 Cieľom denného jarného tábora bolo zabezpečiť pestrý 
a zaujímavý  program pre deti v čase jarných prázdnin. 
Tábor prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 
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Čarovné korálky a zázračná 
stavebnica v CVČ 
23. 3. 2015  
  

4 Cieľom podujatia bolo vytvoriť pre  školy zaujímavý 
súťažný program  a podporiť tým tvorivosť detí 
mladšieho školského veku. Do súťaže sa zapojili 2 
školy: ZŠ Biskupická a ZŠ Žitavská, (ZŠ Biskupická 
neprišla). 
 

  

Maľovačky – výtvarná súťaž 
CVČ pre deti 2. 
bratislavského obvodu 
28. 3. 2015 

138 Výtvarnej súťaže sa zúčastnili deti  zo 6 škôl druhého 
bratislavského obvodu. 
 

  

Výstava Maľovačky  
Justiho sieň 
4. - 11. 6. 2015 

80 Reprezantačná výstava CVČ Kulíškova a prezentácia 
výtvarných prác obvodnej  výtvarnej súťaže 
Maľovačky spojenej s vyhodnotením súťaže a 
odovzdávaním ocenení. 
 

  

Deň detí – tvorivé dielne  
a športové aktivity 
1. 6. 2015 

40 
odhad 

CVČ Kulíškova pripravilo akciu pre deti pri 
príležitosti MDD. Podujatie prebiehalo v areáli CVČ a 
stretlo sa s veľkým ohlasom verejnosti. 
 

  

Denný letný tábor – 1. turnus 
1. 7. - 3. 7. 2015 

17 Cieľom denného letného tábora „športovo-
turistického“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý 
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 
 

  

Denný letný tábor – 2. turnus 
6. 7. - 10. 7. 2015 

23 Cieľom denného letného tábora - „táborové všeličo“ 
bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  program pre deti v 
čase letných prázdnin. Tábor prebehol k spokojnosti 
detí aj ich rodičov. 
 

  

Denný letný tábor – 3. turnus 
13.-17. 7. 2015 

29 Cieľom denného letného tábora - „táborové všeličo“ 
bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý program pre deti v 
čase letných prázdnin. Tábor prebehol k spokojnosti 
detí aj ich rodičov. 
 

  

Denný letný tábor – 4. turnus 
20. 7. - 24. 7.2015 

25 Cieľom denného letného tábora - „športovo – 
kreatívneho “ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý 
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 
 

  

Denný letný tábor – 5. turnus 
27. 7. -31. 7. 2015 

27 Cieľom denného letného tábora -  „športovo-
turistického“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý 
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 
 

  

Denný letný tábor – 6. turnus 
3..8. -7. 8. 2015 

17 Cieľom denného letného tábora - „kreatívneho“ bolo 
zabezpečiť pestrý a zaujímavý  program pre deti v čase 
letných prázdnin. Tábor prebehol k spokojnosti detí aj 
ich rodičov. 
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Denný letný tábor – 7. turnus 
10.8. - 14.8.2015 

27 Cieľom denného letného tábora - „táborové všeličo“ 
bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý program pre deti v 
čase letných prázdnin. Tábor prebehol k spokojnosti 
detí aj ich rodičov. 
 

  

 

Názov aktivity pre ZŠ  
Vševedníček 

Počet 
účastníkov 
spolu 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Pohyb náš každodenný I. 
8.10.2014 

19 Cieľom aktivity je teoretické a praktické cvičenie s 
deťmi, zdôrazňovanie významu pohybu a zdravého 
životného štýlu. Cieľ bol splnený, tešíme sa záujmu 
škôl o túto aktivitu. Týmto spôsobom sa podieľame 
na dobrej spolupráci so ZŠ, čo je pre nás prínosom.  
 

Vesmír I. 
22.10.2014 

30 
 
 

Cieľom aktivity je spestrenie aktivít v školských 
kluboch a oboznámenie detí atraktívnou formou o 
vesmíre a vesmírnych telesách a javoch. Týmto 
spôsobom sa podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 

Dopraváčik II.  
5.11.2014 

13 Cieľom aktivity je spestrenie aktivít v školských 
kluboch a oboznámenie detí s dopravnou výchovou, 
zážitkovou formou. Týmto spôsobom sa podieľame 
na dobrej spolupráci so ZŠ. 
 

Voľný čas nie je strata času I. 
12.11.2014 

14 Cieľom aktivity je spestrenie  možností v školských 
kluboch a oboznámenie detí, zážitkovou formou s 
možnosťami zdravého spôsobu trávenia voľného 
času, prevencia drogovej závislosti. Týmto spôsobom 
sa podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 

Voľný čas nie je strata času 
II. 
19.11.2014 

15 Cieľom aktivity je spestrenie možností v školských 
kluboch a oboznámenie detí, zážitkovou formou s 
možnosťami zdravého spôsobu trávenia voľného 
času, prevencia drogovej závislosti. Týmto spôsobom 
sa podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 
 

História Bratislavy II. 
3.12.2014 

25 Cieľom aktivity je zaujímavým a interaktívnym 
spôsobom sprostredkovať informácie o zaujímavých 
udalostiach z histórie hlavného mesta. Týmto 
spôsobom sa podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 
 

Slovenský folklór I. 
14.1.2015 

23 Cieľom aktivity je zaujímavým a interaktívnym 
spôsobom sprostredkovať informácie o folklóre, 
zvykoch a tradíciách na Slovensku. Týmto spôsobom 
sa podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 
 

Slovenský folklór II. 12 Cieľom  aktivity je zaujímavým a praktickým 
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14.1.2015 spôsobom priamo s deťmi tvoriť a vyrábať výrobky z 
drôtu. Týmto spôsobom sa podieľame na dobrej 
spolupráci so ZŠ. 
 

Nech sa páči, prosím II. 
28.1.2015 

13 Cieľom aktivity je zaujímavým a interaktívnym 
spôsobom sprostredkovať informácie o zásadách a 
pravidlách slušného správania. Týmto spôsobom sa 
podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 
 

Dejiny umenia I. 
28.1.2015 

13 Cieľom aktivity je zaujímavým a interaktívnym 
spôsobom sprostredkovať informácie o umení starého 
Egypta. Týmto spôsobom sa podieľame na dobrej 
spolupráci so ZŠ. 
 

Vesmír II. 
11.2.2015 

12 Cieľom  aktivity je zaujímavým a interaktívnym 
spôsobom sprostredkovať vedomosti a rôznymi 
výtvarnými technikami spracovať umeleckým 
spôsobom tému vesmír. Týmto spôsobom sa 
podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 
 

Sedem divov sveta II. 
18.2.2015 

13 Cieľom  aktivity je zaujímavým a interaktívnym 
spôsobom sprostredkovať vedomosti a rôznymi 
výtvarnými technikami spracovať umeleckým 
spôsobom tému staroveké civilizácie. Týmto 
spôsobom sa podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 
 

Naše Slovensko II. 
18.3.2015 

11 Cieľom  aktivity je zaujímavým a interaktívnym 
spôsobom sprostredkovať informácie o hradoch, 
zámkoch a pozoruhodných miestach Slovenska. 
Týmto spôsobom sa podieľame na dobrej spolupráci 
so ZŠ. 
 

Žehlíme si farbičky I. 
8.4.2015 

15 Cieľom  aktivity je netradičnou umeleckou technikou 
– enkaustikou, vytvárať obrazy. Týmto spôsobom sa 
podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 
 

Žehlíme si farbičky II. 
15.4.2015 

11 Cieľom  aktivity je netradičnou umeleckou technikou 
– enkaustikou, vytvárať obrazy.Týmto spôsobom sa 
podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 
 

Pohyb náš každodenný I. 
10.6.2015 

14 Cieľom aktivity je teoretické a praktické cvičenie s 
deťmi, zdôrazňovanie významu pohybu a zdravého 
životného štýlu.  Cieľ bol splnený, tešíme sa záujmu 
škôl o túto aktivitu. Týmto spôsobom sa podieľame 
na dobrej spolupráci so ZŠ, čo je pre nás prínosom 
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Počet aktivít organizovaných CVČ celkom: 30  
Počet účastníkov celkom: 753 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo: 
 

Názov aktivity Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov   

Vankúšobranie – OC Centrál,  
5.9.2014 

250 Podujatie bolo organizované v spolupráci s OC 
Centrál, Mestským parlamentom mladých a 
Detským parlamentom Bratislava II. (CVČ 
Kulíškova). Cieľom podujatia bolo 
organizovanie interaktívneho, hudobno-
kreatívneho stretnutia mladých ľudí. 

  

Tvorivé dielne, Nákupné centrum  
 Avion, 6. 9. 2014 

30 Podujatie bolo organizované OC AVION 
shopping park Bratislava. CVČ sa do podujatia 
zapojilo výtvarnými tvorivými technikami, 
modelárskymi dielňami. 

  

Výstava Kreativita a hobby, 
Stará tržnica 
25.-26.10.2014 

30 Podujatie organizovalo OZ Myšlienka, CVČ 
Kulíškova na podujatí spolupracovalo 
prostredníctvom tvorivých dielní pre verejnosť. 

  

Obvodné majstrovstvá v šachu  
žiakov a žiačok, Bratislava II., 
27. 10. 2014 

19 Podujatie bolo organizované Slovenským 
šachovým zväzom s podporou ministerstva 
ŠVVaŠ SR a CVČ Kulíškova.  
 
Výsledok žiaci: 
1. Karas Marek 
2. Lintner Igor 
3. Kočan Gregor 
 
Výsledok žiačky: 
1. Jana Kolesárová 
2. Adriana Kollerová  

  

Obvodné kolo v basketbale  
Bratislava II., 
26. 11. 2014 

58 Organizátorom súťaže bol OÚ, odbor školstva, a 
spoluusporiadateľom CVČ Kulíškova. CVČ 
Kulíškova zrealizovalo podujatie v spolupráci so 
ZŠ Kulíškova. 
 
Výsledok žiaci: 
1. ZŠ Podzáhradná 
2. GLN Tomašíkova 
3. ZŠ Kulíškova 
Výsledok žiačky: 
1. GLN Tomášikova „A“ 
2. GLN Tomášikova „B“ 
3. ZŠ Kulíškova 

  

Olympiáda zo slovenského jazyka a 
literatúry,kat. C, obvodné kolo, 
Bratislava II. 
10.12.2014 

15 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ, Odbor školstva. CVČ Kulíškova 
realizovalo podujatie, ktoré prebehlo podľa plánu 
v spolupráci so ZŠ Borodáčova. 
 
Výsledky súťaže: 
1. Magdaléna Šolcová – SŠ Bachova 
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2. Lenka Letovancová – ZŠ Kulíškova 
3. Michal Vaňo – ZŠ Ostredková 

Obvodné kolo v stolnom tenise,  
Bratislava II., 
15.12. 2014 

23 Organizátorom súťaže bol OÚ, odbor školstva,  a 
spoluusporiadateľom CVČ Kulíškova. CVČ 
Kulíškova zrealizovalo podujatie v spolupráci so 
ZŠ Železničná. 
 
Výsledok žiaci:   
1. ZŠ Drieňová 
2. SG Bajkalská 
3. ZŠ Podzáhradná 
Výsledok žiačky: 
1. ZŠ Podzáhradná 
2. ZŠ Železničná „A“ 
3. ZŠ Železničná „B“ 

  

Tvorivé dielne – Vianočné dielne v 
Justiho sieni 
13. 12. 2014 

30 Vianočné dielne boli zamerané na tvorivosť. Pre 
účastníkov boli pripravené výtvarné a tvorivé 
aktivity súvisiace s vianočnou tematikou. 

  

Tvorivé aktivity, OC Centrál 
13.12.2014 

10 Podujatie organizované v spolupráci s OC 
Centrál, CVČ organizovalo tvorivé aktivity pr 
verejnosť. 

  

Celoslovenská skladateľská súťaž 
vyhlásenie: september 2014 
koncert víťazov  
s medzinárodnou účasťou:  
jún 2015 

105 Celoslovenská skladateľská súťaž v spolupráci s 
Hudobným centrom a pedagógmi VŠ a 
skladateľmi. Podujatie bolo uskutočnené s 
grantovou podporou Ars Bratislavensis. CVČ sa 
podieľalo pri propagácii a organizačnom 
zabezpečení. 

  

Olympiáda v nemeckom jazyku 
13.1.2014 

15 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Borodáčova 
 
Výsledky: 
1A 
1. Dana Váry– SG Bajkalská 
2. Alex Guarmati – G Metodova 
3. Bianka Balážová – G Tomášikova 
1B 
1. Claudia Hlaváčková – SG Bajkalská 
2. Silvia Martinusová – ZŠ Mierová 
3. Laura Schranzová – G Metodova 

  

Olympiáda v anglickom jazyku 
14.1.2015 

28 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Rajčianska 
 
Výsledky: 
1A 
1. Adriana Holešová, Gym. Metodova 
2. Michal Tomášik, 1.sg Bajkalská 
3. Tomáš Lacko, GLN Tomášikova 
1B 
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1. Tatiana Škultétyová, SŠ Novohradská 
2. Dustin Nguyen, GLN Tomášikova 
3. Gorazd Nádaský, SŠ Bachova 

Matematická olympiáda Z5, Z9 
21.1.2015 

197 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Borodáčova 
 
Výsledky: 
Z5 
1. Adam Polek – ZŠ Košická 
2. Matej Mocný – ZŠ Nevädzová 
3. Filip Gura – SŠ Bachova 
3. Michal Pavlenda– ZŠ Mirová 
3. Oliver Vašš – ZŠ Drieňová 
Z9 
1. Dávid Mišiak– SŠ Novohradská 
1. Leonard Jakubáč – G Tomášikova 
1. Martina Kalašová – SŠ Novohradská 
1. Lucia Krajčoviechová – SŠ Novohradská 
1. Monika Machalová – SŠ Novohradská 

  

Šaliansky Maťko 
28.1.2014 

26 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch ZŠ 
Železničná 
 
Výsledky: 
1.kategória: 
1. Adriana Ollé - ZŠ Drieňová  
2. Lukáš Čerňanský - ZŠ Žitavská  
3. Barbora Blažencová - ZŠ Železničná  
2. kategória: 
1. Tatiana Mičáňová - ZŠ Rajčianska  
2. Jakub Kuropata - ZŠ Nevädzová  
3. Andrea Horňáková - SŠ Dudvážska  
3. kategória 
1. Štefan Hlušák - ZŠ Drieňová  
2. Natália Andruchová - ZŠ Železničná  
3. Lucia Spiššáková - ZŠ Ružová dolina  

  

Biologická olympiáda - kat. C 
4.2.2014 

14 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch CVČ 
Kulíškova 
 
Výsledky: 
Teoreticko-praktická časť 
1. Alexander Duchoň – ZŠ Ostredková 
2. David Zahradníček – ZŠ Podzáhradná 
3. Adriana Kollerová – ZŠ Vrútocká 
Projektová časť 
1.Michaela Šuchterová – ZŠ Podzáhradná 
2. Sophia Machová – ZŠ Podzáhradná 
3. Tereza Kucmenová – ZŠ Mierová 
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Geografická olympiáda 
5.2.2014 

85 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch ZŠ 
Mierová 
 
Výsledky: 
Kategória  G  
1.Simona Valéria Štajgárová - ZŠ Žitavská 
2.Jakub Kuropata - ZŠ Nevädzová 
3.Natália Kubková - ZŠ Mierová 
Kategória F  
1. Adriana Timková - ZŠ Mierová 
2. Filip Bartek - SŠ Novohradská 
3. Liana Karabová - GLN Tomášikova 
Kategória E  
1.Katarína Grácová - ZŠ Mierová                    
2. Matej Deraj - ZŠ Žitavská   
3. Matúš Medžo- ZŠ Mierová 
 

  

Dejepisná olympiáda 
12.2.2014 

51 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Vrútocká 
 
Výsledky: 
kategória C 
1. Matej Deraj – ZŠ Žitavská 
2. Patrik Rybnikár – SŠ Bachova 
3. Daniel Sailer – ZŠ Ostredková 
kategória D 
1. Michal Kajan – ZŠ Bajkalská 
2. Terézia Gažovičová – ZŠ Mierová 
3. Roman Wágner – G Tomášikova 
kategória E 
1. Adriana Timková – ZŠ Mierová 
2. Lea Komanderová – ZŠ Vrútocká 
3. Šimon Zicháček – G Tomášikova 
kategória F 
1. Šimon Zicháček – GLN Tomášikova 
2. Alexandra Mária Martináková – GLN 
Tomášikova 
3. Adriana Timková – ZŠ Mierová 

  

Európa v škole 
25.2.2015 

47 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch CVČ 
Kulíškova. 
 
Výsledky: 
kategória 1 – umelecké práce 
Kód: 111 - veková kategória I  
1. Katarína Ridilová - ZŠ Podzáhradná 
Kód: 121 - veková kategória II.  
1. Linda Zapalová - Gymnázium F.G. Lorcu  
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2. Ema Sásiková - ZŠ Vrútocká -  
2. Nina Grygarová - ZŠ Podzáhradná 
3.  Zuzana Nováková - ZŠ Bieloruská  
kategória 1 – písomné práce 
Kód 211  
1. Katarína Ridillová - ZŠ Podzáhradná  
2.  Adriana Ollé - ZŠ Drieňová  
Kód 221 
1. Elisa Yasmin Keresztényiová -  ZŠ Drieňová 
Anglické 221  
1.  Nicolas Kasakov - Gym., Hronská 
  

Pytagoriáda 
16. - 17. 3. 2015 

328 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Borodáčova 
 
Výsledky: 
kategória P3 
1. Michal Semko – ZŠ Nevädzová 
2. Filip Bukovac – ZŠ Podzáhradná 
2. Tomáš Kasza – ZŠ Bieloruská 
kategória P4 
1. Matúš Jonaštík – SZŠ Bajkalská 
2. Richard Maguľa – ZŠ Ostredková 
3. Filip Foldes – ZŠ Podzáhradná 
kategória P5 
1. Anna Semková – ZŠ Nevädzová 
2. Oliver Vašš – ZŠ Drieňová 
3. Matúš Palka – ZŠ Mierová 
kategória P6 
1. Ľubomír Bujna – G Metodova 
2. Matej Haverlík – SŠ Novohradská 
3. Lucia Benovicsová – G Tomášikova 
kategória P7 
1. Filip Bartek – SŠ Novohradská 
2. Lujza Laudová – G Hronská 
3. Terézia Gurová – SŠ Novohradská 
kategória P8 
1. Lucia Krajčoviechová – SŠ Novohradská 
2. Karin Demková – SŠ Novohradská 
3. Jakub Červenka – G Tomášikova 

  

Hviezdoslavov Kubín 
18.3.2015 

96 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Ružová Dolina 
 
Výsledky: 
kategória poézia I. 
1. Adela Heftyová – ZŠ Košická 
2. Karim Bon Rhouma – SZŠ Bajkalská 
3. Adriana Ollé – ZŠ Drieňová 
kategória próza I. 
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1. Matej Geško – ZŠ Košická 
2. Erik Lichtner – ZŠ Rajčianska 
3. Lukáš Čerňanský – ZŠ Žitavská 
kategória poézia II. 
1. Tereza Heftyová – ZŠ Košická 
2. Barbora Točková – SZŠ Bajkalská 
3. Eliška Klepková – G Metodova 
kategória próza II. 
1. Lara Lajčáková – SG Bajkalská 
2. Simona Gallová – ZŠ Košická 
3. Paulina Košíková – G Metodova 
kategória poézia III. 
1. Viktor Vrbiar – ZŠ Kulíškova 
2. Karol Forró – ZŠ Rajčianska 
3. Nicol Kuhn – SZŠ Bajkalská 
3. Laura Gajdošíková – ZŠ Ružová dolina 
kategória próza III. 
1. Lucia Lichvárová – SZŠ Bajkalská 
2. Simona Staňová – G Metodova 
3. Laura Hašanová – ZŠ Ostredková 
3. Alžbeta Peruňanská – ZŠ Bachova 

Fyzikálna olympiáda 
19.3.2015 

27 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so  SŠ 
Bachova 
 
Výsledky: 
kategória E 
1. Jozef Číž – SŠ Novohradská 
2. Dávid Mišiak – SŠ Novohradská 
3. Tereza Prokopová– SŠ Novohradská 
kategória F 
1. Peter Debnár – SŠ Bachova 
2. Lucia Krajčoviechová – SŠ Novohradská 
3. Ján Mikla– SŠ Bachova 

  

Obvodné kolo vo volejbale  
žiačok 
25.3.2015 

24 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so  ZŠ 
Ostredková 
 
Výsledky: 
1. ZŠ Ostredková 
2. ZŠ Mierová 
3. ZŠ Žitavská 

  

Chemická olympiáda 
26.3.2015 

22 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so  ZŠ 
Podzáhradná 
 
Výsledky: 
1. Dávid Mišiak – SŠ Novohradská 
2. Stanislav Száras – G Tomášikova 
3. Krištof Urban – ZŠ Rajčianska 
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Obvodné kolo vo vybíjanej  
žiačok 
30. 3. 2015 

143 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol OÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Železničná, ZŠ Podzáhradná 
Výsledky: 
1. ZŠ Mierová 
2. G Hronská 
3. ZŠ Podzáhradná 

  

Matematická olympiáda  
Z6, Z7, Z8 
8.4.2015 

194 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so  ZŠ 
Borodáčova 
 
Výsledky: 
kategória Z6 
1. Matej Haverlík – SŠ Novohradská 
2. Zuzana Pistovčáková – SŠ Bachova 
3. Tereza Repková – G Metodova 
kategória Z7 
1. Adam Rajský – SŠ Novohradská 
2. Terézia Gurová – SŠ Novohradská 
3. Adam Helbich – G Tomášikova 
kategória Z8 
1. Lucia Krajčoviechová – SŠ Novohradská 
2. Michal Vaňo – ZŠ Ostredková 
3. Karin Demková – SŠ Novohradská  

  

Biologická olympiáda  
- kategória E 
9.4.2015 

1 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci s CVČ 
Štefánikova v jeho priestoroch. 
 
Výsledky: 
Teoreticko-praktická časť – geológia 
1. Terézia Stríšovská – SŠ Novohradská 

  

Obvodné kolo v hádzanej  
chlapcov 
27.4.2015 

43 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol OÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Borodáčova 
 
Výsledky: 
1. ZŠ Železničná 
2. ZŠ Rajčianska 
3. ZŠ Ostredková 

  

Bratislava pre všetkých 
25. 4. 2015 

90 
odhad 

Podujatie pre bratislavskú verejnosť na Hlavnom 
námestí. CVČ Kulíškova sa prezentovalo 
vlastným prezentačným stánkom, tvorivými, 
výtvarnými a klubovými aktivitami. Podujatie sa 
tešilo veľkému záujmu verejnosti. 

  

Slávik Slovenska 
13.5.2015 

22 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch ZUŠ 
Exnárova 
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Výsledky: 
 
1. kategoria 
1. Barbora Blažencová – ZUŠ Exnárova 
2. Tamara Franková – ZŠ Ostredková 
3. Michaela Kontrišová – ZUŠ Sklenárova 
2. kategória 
1. Lucia Olexíková – SŠ Bachova 
2. Hana Habalová – ZUŠ Sklenárova 
3. Tatiana Mičáňová – ZUŠ Exnárova 
3. kategória 
1. Paulína Šolcová – ZUŠ Exnárova 
2. Natália Mináriková – G Metodova 
3. Adam Čičák – ZUŠ Sklenárova 
 

Biologická olympiáda  
– kategória D 
14.5.2015 

10 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch ZŠ 
Mierová 
 
Výsledky: 
Teoreticko-praktická časť 
1. Tomáš Volf – ZŠ Podzáhradná 
2. Karolína Jankovičová – ZŠ Mierová 
3. Lea Komanderová – ZŠ Vrútocká 
Projektová časť 
1. Adriana Timková – ZŠ Mierová 
2. Dominika Szászová – ZŠ Podzáhradná 
3. Natália Hájková – ZŠ Mierová 
 

  

Deň detí na hradbách 
31.5.2015 

15 Podujatie bolo organizované v spolupráci s 
Magistrátom hlavného mesta Bratislavy. CVČ 
Kulíškova na podujatí prezentovalo kreatívne 
výtvarné techniky. 
 

  

SPOLU:   
31 podujatí,  
do ktorých sa CVČ zapojilo 
 

2048    

  
 
 
 Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov CVČ: 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie 
projektu 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 
Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia realizácie 

1. Hlavné mesto 
SR Bratislava 
PPP a voľný čas 
 
 

Revitalizácia 
nezastavanej 
plochy pre 
voľnočasové 
aktivity pri CVČ 

Projektová spolupráca OZ ESKO pri 
CVČ a CVČ Kulíškova pri 
revitalizácii plochy pri CVČ za 
účelom voľnočasových aktivít detí a 
mládeže, nákup záhradnej súpravy a 

1. Začiatok: 
1. 8. 2014 
Ukončenie:  
15. 12. 2014 
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2. Peňažný fond 
na podporu 
rozvoja telesnej 
kultúry v hlavnom 
meste SR BA 

Kulíškova 
 
Vytvorenie 
športovo-
oddychovej zóny 
v CVČ 
 

úprava terénu 
 
 
Projektová spolupráca OZ ESKO pri 
CVČ a CVČ Kulíškova pri vytvorení 
oddychovej zóny pri CVČ za účelom 
voľnočasových aktivít detí a mládeže 

 
 
 
2. začiatok: 
01.05.2015 
ukončenie podľa 
schválenia dotácie 
z peňažného fondu 
na podporu rozvoja 
telesnej kultúry 
v hlavnom meste 

 
 
      V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
 V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná kontrola štátnou školskou inšpekciou. 
 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly 
 
 V školskom roku 2014/2015 bola vykonaná finančná a ekonomická kontrola na základe plánu 
kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2014, schváleného dňa 03.07.2014 Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1646/2014 a poverenia č.15/2014 zo dňa 
26.09.2014. Cieľom kontroly bolo plnenie opatrení z následnej finančnej kontroly č. 16/2011 prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolu v roku 2011.  
 Kontrolný orgán rozšíril kontrolné zistenia aj o finančnú a ekonomickú kontrolu za obdobie od 
01.01.2012 do ukončenia kontroly a nedostatky uviedol v správe. K výsledkom kontrolných zistení podala 
organizácia námietky, ktoré kontrolný orgán preskúmal a dodatkom č. 1 k správe č. 15/2014 zmenil výsledky 
kontrolných zistení. 
 Ku zostávajúcim kontrolným zisteniam organizácia prijala nové opatrenia na odstránenie 
nedostatkov a tieto v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy zaslala v termíne na ÚMK Bratislava.  
Dôvodovú správu a informáciu o prijatých opatreniach organizácia zaslala Magistrátu HM SR 17.07.2015. 
 
 
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 2014/15 boli na SOŠ obchodu a služieb Sklenárova a  ZŠ Borodáčova  
zriadené elokované pracoviská CVČ Kulíškova . Vedenie CVČ však naďalej hľadá ďalšie možnosti na 
rozšírenie svojich priestorových kapacít avšak v rámci svojich rozpočtových možností. 
 V školskom roku 2014/15 sa podarilo  vybaviť CVČ materiálom, zvieratami a pomôckami pre 
záujmový útvar chovateľsko-pestovateľký. Taktiež boli materiálno-technicky zabezpečené aj  ostatné krúžky 
na štandartnej úrovni.  
 Závažným problémom v školskom roku bola hlavne miestnosť riaditeľky CVČ. Z dôvodu havárie 
- úniku vody z potrubia v základoch budovy, došlo k podmáčaniu základov s nedostatočnou izoláciou,  
vlhnutiu sien a nekontrolovateľnému šíreniu plesne. Z tohto dôvodu boli vykonané rozsiahle rekonštrukčné 
práce, ktoré trvali zhruba 6 mesiacov (vrátane prípravy a postupnej realizácie  v závislosti od vysušovania 
základov a stien). Do konca júna 2015 sa podarilo miestnosť riaditeľky dať do takého stavu, aby bola 
miestnosť znovu funkčná. Následne však bude treba urobiť ďalšie opatrenia v druhej etape, a to odstrániť 
vlhnutie stien zvonku. CVČ už požiadalo magistrát o zmenu rozpočtu v záujme vytvorenia dostatočných 
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finančných prostriedkov na realizáciu druhej etapy rekontrukčných prác v zmysle vypracovaného a 
predloženého plánu. 
 
 Deratizácia budovy bola urobená v zmysle platných nariadení na jeseň 2014 a  kontrola hasiacich 
prístrojov v júni 2015. V lete 2015 bola odstraňovaná porucha zabezpečovacieho systému v budove CVČ. 
Kontroly BOZP sú vykonávané pravidelne mesačne.  
 
Krátkodobé prenájmy:  
nájomca termín 
ZUŠ Exnárová 6.9.2014-7.6.2015 
Anna Ivanova-cvičenie ženy 16.9.2014-18.6.2015 
Katarína Ivančíkova-stepaerobic 1.10.2014-24.4.2015 
NARAJANA-štúdio Jogy, Ing. Danica Ondrušová 9.9.2014-16.12.2014 
NARAJANA-štúdio Jogy, Ing. Danica Ondrušová 14.4.2015-23.6.2015 
Slavomír Glesk - joga 24.9.2014-13.6.2015 

 
 VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského zariadenia v roku 
2014: 
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta 201.185,00 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné 16.507,40 
Nájomné 2630,00 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy  679,76 
Iné (úroky, dobropisy,náhrada škody 416,23 
Dotácia na súťaže 4625,00 

 
 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 2014/15 bolo: 
1. Zlepšiť materiálno-technické vybavenie CVČ a odstrániť havarijný  stav v CVČ 
 Zlepšenie materiálno-technického vybavenia CVČ  sa v školskom roku podarilo  zabezpečiť 
zakúpením  potrebného materiálu k prevádzke záujmových krúžkov a vybavením kancelárií. Odstrániť 
havarijný stav  (únik podzemnej vody a plesne) v miestnosti riaditeľne bol odstraňovaný postupne v etapách. 
Najprv bolo potrebné zistiť čo spôsobilo haváriu, následne boli vykonávané práce na odstránenie havárie a v 
ďalšej etape boli odstraňované dôsledky havárie ako aj priamo súvisiace nevyhnutné práce. Sanačné a 
rekonštrukčné práce v miestnosti riaditeľne a v priľahlých miestnostiach ako aj v bezprostrednom exteriéri 
trvali od februára do začiatku júla 2015. Náklady na rekonštukciu boli prekročené oproti  pôvodne 
odhadovaným odhadom. Náklady na odstraňovanie havárie a rekonštrukciu boli hradené z rozpočtu centra s 
čím súvisela zmena rozpočtu centra. Havária síce bola odstránená, ale pri obhliadke objektu boli zistené ešte 
ďalšie skryté závady, ktoré majú vplyv na hygienický a technický stav budovy, takže v súčasnosti sa 
pripravuje ďalšia etapa rekonštrukčných prác. 
2. Ukutočniť personálne zmeny 
 V školskom roku 2014/15 boli uskutočnené personálne zmeny. Činnosť v centre ukončili dvaja 
nepedagogickí zamestnanci a jeden pedagogický zamestnanec. V júli 2015 bol prijatý jeden pedagogický 
zamestnanec na uvolnené pracovné miesto a uskutočnená príprava na realizáciu ďalších nevyhnutných 
personálnych zmien v súvislosti s pripravovanou novou organizačnou štruktúrou CVČ počnúc školským 
rokom 2015/16. 
3. Rozšíriť spoluprácu so základnými a inými školskými zariadeniami a organizáciami  v územnej 
pôsobnosti. 
 Centrum v školskom roku vyvíjalo činnosť na rozšírenie možnosti svojho pôsobenia v rámci 
elokovaných pracovísk. Pozitívne, i keď zdĺhavo, sa vyvíjali rokovania na  zriadenie ďalšieho elokovaného 
pracoviska na SŠ Novohradská. 
4. Rozšíriť ponuku záujových útvarov. 
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 Centrum v priebehu školského roka vyvinulo snahu rozšíriť ponuku záujmových útvarov. Ako 
výsledok je zaradenie ZÚ Návrhárka a ZÚ Florbal do ponúkaných aktivít centra. 
5. Reštrukturalizovať organizovanie letných táborov formou tematizácie. 
 Túto úlohu sa nám podarilo splniť. Aj tento rok sme zaznamenali zárast záujemcov o letné tábory, 
čo je nesporne dôsledok spokojnosti rodičov s organizovaním našej letnej činnosti. Veľký záujem sme 
zaznamenali o letnú činnosť tiež v súvislosti s celodennými výletmi do Viedne v rámci denných táborov. 
6. Poskytovať priebežnú pedagogickú prax pre poslucháčom VŠ 
 V šk. roku 2014/15 centrum poskytlo prax 6 študentom FTVŠ v Bratislave. 
7. Zlepšiť materiálno-technické vybavenie krúžkovej činnosti  a vypracovať projekty pre zlepšenie 
materiálno-technických možností CVČ. 
 Centrum v roku 2014 nakúpilo dostatok potrebného materiálu na kvalitné zabezpečenie krúžkov 
počas školského roka a zlepšilo  vybavenie kancelárií. Podieľalo sa na vypracovávaní projektov, čím tiež 
prispelo k zlepšeniu materiálno-technických možností CVČ v tomto školskom roku, hlavne v exteriéri a 
priľahlom  pozemku. 
8. Úprava areálu CVČ. 
 Čistiacimi prácami v exteriéri, úpravou zelene v okolí CVČ a grantovou podporou na revitalizáciu 
areálu CVČ sa podarilo zlepšiť prostredie v okolí centra pre športové a oddychové činnosti detí a mládeže. I 
keď tieto práce ešte neboli celkom dokončené, vedenie centra neustále vyvíja aktivity na zlepšenie 
outdorových možností tohto školského zariadenia. 
 
X. Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 
výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 
 
Silné stránky CVČ Kulíškova: 
rekonštruovaná budova – príjemné prostredie 
pekná lokalita – priaznivý vplyv na verejnosť 
intranetové vybavenie – ľahká komunikácia v rámci CVČ 
počítačové vybavenie umožňujúce komunikáciu 
menšia budova CVČ umožňujúca šetrenie energií 
dobré vybavenie výtvarnej miestnosti 
dopyt po výtvarných záujmových útvaroch 
v okolí saturácia škôl a školských zariadení 
akceptovateľná cena za záujmové útvary 
dostupnosť a prístup k budove (MHD, parkovanie, doprava) 
maximálne vyťaženie priestorov – efektivita 
v okolí sú administratívne budovy a centrá 
Slabé stránky CVČ Kulíškova:  
nedostatočná priestorová kapacita pre šport, centrum hľadá alternatívne formy pohybových aktivít 
pomerne nízka mzdová úroveň interných aj externých pracovníkov, vedenie hľadá alternatívne formy 
motivácie zamestnancov  
vzdialená dostupnosť do CVČ z iných lokalít druhého bratislavského obvodu  
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 
úprava okolia CVČ formou projektov 
Riziká CVČ Kulíškova: 
znižovaním prevádzkových nákladov hrozí znižovanie kvality služieb 
staré a veľmi vysoké stromy v okolí CVČ ohrozujúce bezpečnosť detí, rodičov i zamestnancov CVČ zvlášť 
pri nepriaznivom počasí 
 
Návrh opatrení 
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 Vychádzajúc zo výsletkov swot analýzy vedenie CVČ bude zameriavať svoju činnosť hlavne na 
tieto opatrenia: 
hľadať možnosti alternatívnych pohybových aktivít, ktoré by finančne nezaťažovalo CVČ 
hľadať alternatívne formy motivácie a odmeňovania zamestnancov 
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: 
   
 Dve kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v dňoch 6.3. 2015 a 18.6. 2015 boli 
zamerané na činnosť denných táborov  a prebehli bez pripomienok. 
  
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, orgány združenia sú funkčné, zasadnutia OZ sa schádzajú podľa potrieb. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami: 
CVČ rozvinulo spoluprácu s: 
Slovenským šachovým zväzom Bratislava pri organizovaní obvodnej súťaže v šachu 
SOŠ  obchodu a služieb Samuela Jurkoviča – elokované pracovisko (posilňovňa) 
ZŠ Borodáčova  (ZÚ tvorivé dielne, florbal,  chovateľsko - pestovateľský krúžok) 
ZUŠ Exnárova 6 pri využívaní priestorov CVČ na základe zmluvy o nájme 
ZŠ Kulíškova pri poskytovaní stravovania zamestnancom CVČ/propagácia aktivít CVČ 
MÚ Bratislava-Ružinov pre propagácii podujatí CVČ Kulíškova 
ŠKD ZŠ II. obvodu v špecializovaných programoch pre deti (ZŠ Novohradská) 
SZŠ Záhradnícka pri organizovaní tvorivých kurzov 
Narajana – štúdio jogy 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami a  magistrátom: 
Spolupráca CVČ s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát“) v  školskom roku 2014/15 
bola intenzívna. 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času, Hlinícka 3, 

Bratislava za školský rok 2014/2015 

 
Úvod: 
 
I. Základné informácie o centre voľného času  
 
• a) Identifika čné údaje 
•  
• Zriaďovateľ:     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  

• Primaciálne námestie 1 
• Názov školského zariadenia:   Centrum voľného času 
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• Adresa:     Hlinícka 3, 831 54 Bratislava 
• Kontakt:    tel.: 02/44889179, 0910877788  
•           www.cvcba3.sk 
•           e-mail:cvcba3@gmail.com 
•  
•  
• b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia 
•  
• riaditeľ:         Mgr. Romana Bahúlová  
• Ďalší vedúci zamestnanci s určením funkcie: 
• Zástupca riaditeľa:   Mgr. Margaréta Nosáľová  
• Vedúca ekonomického oddelenia:   Darina Tichá 
•  
•  
• 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,   
•                   predsedníčka 

• 2.   Darina Tichá, delegovaná za nepedagogických zamestnancov CVČ, podpredsedníčka  
• 3.   Mgr. Jana Bertová, delegovaná za pedagogických zam., členka - členstvo zaniklo 
• 4.   Ján Budaj, delegovaný za zriaďovateľa, člen 
• 5.   Ing. Erika Pisarčíková, delegovaná za zriaďovateľa, členka do 26.3.2015 
•       Ing. Klaudia Košíková, delegovaná za zriaďovateľa, členka od 27.3.2015 
• 6.   Ing. Ján Longa, delegovaný za rodičov, člen - členstvo zaniklo 
• 7.   Ing. Michaela Múčková, delegovaná za rodičov, členka 

•  
• Zasadnutia rady a prerokované materiály v školskom roku 2014/2015: 
•  
• 11.9.2014 -     Plán činnosti CVČ na školský rok 2014/2015 

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ 
•            za školský rok 2014/2015 

• Príspevky za činnosť ZÚ podľa finančnej náročnosti jednotlivých ZÚ 
• Návrh rozpočtu na rok 2015 

• 26.3.2015 -  Koncepcia rozvoja na roky 2015 - 2018 
•  
• d) Iné poradné orgány riaditeľa  
•  
• Pedagogická rada je poradným  orgánom  riaditeľa, jej členmi  sú riaditeľ, jeho zástupkyňa 
a pedagogickí zamestnanci. Pedagogická rada prerokováva  všetky zásadné pedagogické dokumenty 
a opatrenia týkajúce sa vzdelávania. 
•  
• Zasadala a prerokovala: 
•  
• 08.08.2014 -   Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

• a podmienkach CVČ za školský rok 2013/2014 
• Informácie o činnosti CVČ v novom školskom roku 2014/2015 
• Prerokovanie  a schválenie Školského poriadku  



 344  

• 10.09.2014 -  Schválenie Plánu práce CVČ na šk. rok 2014/2015 
• Prerokovanie Organizačnej štruktúry 
• Schválenie štruktúry kariérových pozícií pedagogických zamestnancov 
• Vyhodnotenie letnej prázdninovej činnosti 

• 26.01.2015 - Vyhodnotenie polročnej výchovno-vzdelávacej činnosti 
• Prerokovanie Pracovného poriadku 

• 24.03.2015 -  Prerokovanie Koncepcie na roky 2015 - 2018 
• 17. 6. 2015     Zhodnotenie činnosti 2014/2015 

• Informácia o letnej činnosti  
• Informácie o odovzdaní pedagogickej dokumentácie   

•  
•  
• II. Údaje o deťoch v CVČ  
• Zverejnené údaje k  termínom 15. 9. 2014 a  k 30. 6. 2015  
•  

Prehľad činnosti CVČ  

Pravidelná záujmová činnosť v školskom roku 2014/2015 CVČ Hlinická Spolu 

 
Počet záujmových útvarov 81/82 0  
z toho pre deti do 15 rokov 74/75 0  

•  

Prehľad členov CVČ 

Údaje o počte detí z výkazu Škol. /MŠVVŠ SR/ 15-01 k 15.09.2014 

CVČ Hlinická Spolu 

Počet členov záujmových útvarov  1120   
do 15 rokov 1024 0 

v tom detí 
nad 15 rokov 96          0 

•  

Príležitostné a nepravidelné činnosti CVČ 

Údaje o počte účastníkov príležitostnej a nepravidelnej  záujmovej činnosti v šk. roku 2014/2015 

CVČ Hlinická Spolu 

Počet podujatí, akcií: 

  
  
  
  
  

  

celkovo 3479  Počet účastníkov na podujatiach, akciách 
z toho do 15 rokov 2866  

celkovo 5  Počet organizovaných táborov počas školského roka 
z toho do 15 rokov 5  
celkovo 5  Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin 

v šk. roku 2013/2014 z toho do 15 rokov 5  

Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavu celkovo 0  
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celkovo 0  Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavu 
z toho do 15 rokov   

  
Celkom sa na letnej  prázdninovej činnosti v CVČ zúčastnilo 127 deti.      
•  
• c) Novozaložené (zrušené) oddelenia, záujmové útvary v školskom roku 2014/2015 
•     V školskom roku 2014/2015 neboli zrušené ani vytvorené nové ZÚ. 
•  
• III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ 
•  

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ k 15.09.2014 
 

CVČ Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
 Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet Prep. počet 

 5,6 5 11,3 13,2 
•  

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ k 30.06.2015  
CVČ Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

 Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet Prep. počet 
 4 3,6  13  14,1 

•  
• Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ CVČ: 
• Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogických 
• činností: 
• riaditeľ CVČ – prvá atestácia, funkčné vzdelávanie 
• zástupkyňa riaditeľa – prvá atestácia   
• pedagogickí zamestnanci s prvou atestáciou (4)  
• pedagogickí zamestnanci s II. stupňom VŠ vzdelania a DPŠ (2)   
•  
• Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania CVČ: 
•  

FORMA VZDELÁVANIA 

Počet učiteľov CVČ vo formách vzdelávania 
CV
Č 

Uvádzanie  
do praxe 

Priebežné 
Špecializačné 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie vedúcich 
pedag. zamestnancov 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
•  
• Mimoriadne ocenenia PZ CVČ: 
• V školskom roku 2014/2015 boli ocenení naši PZ: 
• Mgr. Romana Bahúlová - získala čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá 
dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislavu.  
• Mgr. Margaréta Nosáľová - ocenená primátorom v kategórii „Vynikajúci pedagóg Bratislavy“   
•  
• Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
• PZ sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnili na celoštátnych a medzinárodných podujatiach: 
Moderné tance /Bahúlová - súťaž Pohyb bez bariér - 2x1.miesto, 1x2.miesto, 1x3.miesto 
Moderné tance /Bahúlová - Mia Festival Bratislava - 3x1.miesto, 2x2.miesto, 2x3. miesto 
Moderné tance /Bahúlová - MTF Brno - 3x zlato  
Moderné tance /Bahúlová - súťaž Levice - 3x1.miesto, 4x2.miesto, 1x3.miesto   
• Moderné tance /Bahúlová - Mia festival Praha, ČR - 2x1.miesto, 3x2.miesto, 2x3.miesto 
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• Moderné tance /Bahúlová - ME, Maďarsko - 1x bronz 
Country tance   II/ Kleman - Medzinárodný festival Brno – 1x zlatá medaila  
• Country tance III/ Kleman - Medzinárodný festival Brno – 1x zlatá medaila 
ZÚ Mažoretky / Nosáľová - Mia festival, počet-17 , 1x 2.miesto,1x3.miesto 
ZÚ Karate/Longová, Tuleja -Karate Cup 2014, Chorvátsko - 2x1.miesto, 1x2.miesto, 1x3.miesto 
• ZÚ Karate/Longová, Tuleja -Budapest Open, Maďarsko - 1.miesto, 2.miesto, 3.miesto  
ZÚ Karate/Longová, Tuleja - ME kadetov, juniorov a U21, Švajčiarsko - 1x3.miesto 
ZÚ Karate/Longová, Tuleja - Euro Cup 2015, Rakúsko - 1x1.miesto, 2x3.miesto 
ZÚ Karate/Longová, Tuleja - Karate Super 8, Chorvátsko - 1x3.miesto 
•  
• IV. Aktivity centra 
 
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených, ktoré organizovalo centrum: 
 
Názov aktivity 

Počet 
účastníkov 

 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Vianočný turnaj v ZÚ futbal 68 Deti si rozvíjali svoje športové schopnosti 

Súťaž v karate 55 Deti si rozvíjali svoj športový talent 

Futbalový turnaj k MDD 79 Relaxovanie pravidelným cvičením a pohybom 
MDD vybíjaná 57 Relaxovanie pohybom 

Futbalový turnaj mládeže 98 Rozvíjanie športového talentu a schopností 

Súťaž na korčuliach In line 323 Pochopenie významu pravidelného pohybu 

OK Matematickej olympiády 140 Podporovanie žiakov k samostatnej činnosti 

OK Fyzikálnej olympiády 29 Vytváranie priestoru na porovnávanie schopností  

OK Chemickej olympiády 19 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK Biologickej olympiády 39 Vedenie žiakov k samostatnej a tvorivej činnosti 

OK Geografickej olympiády 89 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK Dejepisnej olympiády 55 Pestovanie vzťahu k histórii a dejín Slovenska 

OK Pytagoriády 96 Rozvoj myslenia a logicky interpretovať výsledky 

OK Olympiády v angl. jazyku 24 Rozširovanie komunikácie v anglickom jazyku 

OK Olympiády v nem. jazyku 7 Zvyšovanie záujmu o štúdium cudzích jazykov 

OK Európa v škole 140 Rozvíjanie tvorivých schopností detí 

OK Slávik Slovenska 24 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK Hviezdoslavov Kubín 74 Rozvoj  tvorivých schopností detí 

OK Na bicykli bezpečne 4 Príprava detí na pohyb v cestnej premávke 

OK Šaliansky Maťko 33 Vzájomné porovnávanie talentových schopností 

OK vo vybíjanej 106 Pestovanie kladného vzťahu žiakov k športu 

OK v hádzanej 31 Rozvíjanie športového talentu žiakov 

KK vo vybíjanej 90 Vzbudzovanie záujmu žiakov o šport 

OK v gymnastike 112 Vzbudzovanie záujmu žiakov o šport 

Spolu: 24 1792  
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Údaje o aktivitách, do ktorých sa naše centrum zapojilo:   
Názov aktivity 
 

Počet 
účastníkov Umiestnenie žiakov 

a) Súťaže:   

Moderný tanec -Pohyb bez bariér 36 2x1.miesto, 1x2.miesto, 1x3.miesto 

Moderný tanec „Mia Festival“ 32 3x1.miesto, 2x2.miesto, 2x3. miesto 

Moderný tanec - MTF Brno  34 3x1.miesto 

Moderný tanec - Levice, ME 35 3x1.miesto, 4x2.miesto, 1x3.miesto   

Mod. tanec „Mia festival“ Praha 35 2x1.miesto, 3x2.miesto, 2x3.miesto 

Moderný tanec ME v Maďarsku 11 1x bronz 

OK a KK v športovej gymnastike 50 3x zlato, 1x striebro 

Karate Cup 2014, Chorvátsko 15 2x1.miesto, 1x2.miesto, 1x3.miesto 

ZÚ Karate - Budapešť Open 20 • 1.miesto, 2.miesto, 3.miesto  

ZÚ Karate ME a U21, Švajčiarsko 8 1x3.miesto 

ZÚ Karate - Euro Cup, Rakúsko   10 1x1.miesto, 2x3.miesto 

Karate Super 8, Chorvátsko 2 1x3.miesto 

ZÚ gymnastika MS – Teamgym                       50 1x 1.miesto 

ZÚ Karate Bratislavský pohár 
Viničné, 

35 11x 1.miesto,13x 2. miesto,8x 3.miesto 

ZÚ Karate Pohár SNP, BB 18 3x 1.miesto,5x 2.miesto,3x 3.miesto 

ZÚ Karate, Galanta,  15 1x 1.miesto,1x 2.miesto,6x 3.miesto 

ZÚ Karate Majstrovstvá BA 
kadetov a juniorov - Viničné 

42 20x 1.miesto,16x 2. miesto,11x 3. miesto 

ZÚ Karate  U21,Košice 16 2x 2. miesto,3x 3. miesto 

ZÚ Karate MSR U21,  Trnava  20 3x 1. miesto,6x 2. miesto,4x 3.miesto 

ZÚ Karate Slovenský pohár, 
Komárno 

23 5x 2. miesto,5x 3. miesto 

ZÚ Karate Majstrovstvá 
Bratislavy seniorov Viničné 

38 17x 1. miesto,11x 2. miesto,3x 3. miesto 

ZÚ Karate Grand Prix Slovakia, 
Bratislava  

12 1x 1. miesto,2x 2. miesto, 

ZÚ Karate M-SR detí a žiakov 
2015, Sabinov, 

25 4x 1. miesto,5x 2. miesto,6x 3. miesto 

ZÚ gymnastika - Festival 
pohybových skladieb Trnava 

11 1x 2. miesto 

ZÚ gymnastika - KK Gymnastického 
štvorboja 

20 2x 1. miesto,3x 2. miesto,1x 3.miesto 

Medzinárodný festival Brno  15 1x  zlatá medaila 

Medzinárodný festival Brno  15 1x zlatá medaila 

Mažoretky- súťaž Mia dance   15 2x 3 miesto 

Spolu súťaže: 28 658  

b) Vystúpenia:   
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Rač. vinobranie, ZÚ mažoretky 15 Posilnenie úcty ku kultúrnym tradíciám 

Vianočná akadémia, Mažoretky 15 Pestovanie pozitívneho vzťahu k umeniu 

Račianske hody, ZÚ mažoretiek 15 Posilnenie úcty detí  k ľudovým tradíciám 

Tanečný recitál v čajovni 8 Vystúpenie na verejnosti 
Bratislava pre všetkých, javisko 44 Vystúpenie na verejnosti 

Country - Kultúrne podujatie  135 Prezentácia CVČ 

Folklórny ZÚ -Kultúrne podujatie 120 Prezentácia CVČ 

ZÚ Karate Športový deň  17 Vystúpenie na verejnosti 
ZÚ Karate Vianočné vystúpenie 
Viničné 

200 Vystúpenie na verejnosti 

ZÚ Karate MDD Viničné 15 Vystúpenie na verejnosti 

Ples FTVŠ 20 Vystúpenie na verejnosti 

Dni Bratislavy, ZÚ keramický 10 Posilnenie hrdosti na tradície predkov 

Kapitulské dvory                            verejnosť Rozvíjanie talentu detí a mládeže 

Tvorivé dielne pre starších  verejnosť Posilňovanie úcty ku kultúrnym hodnotám 

Primaciálny palác, Vianočné trhy 60 Rozvíjanie talentu 

ZÚ moderný tanec, Rača 25 Rozvíjanie talentu detí a mládeže 

Otvorenie areálu CVČ 10 Rozvíjanie talentu 

Kuchajda, Šarkaniáda 26 Prezentácia CVČ 

ZÚ moderný tanec, Eurovea 28 Vystúpenie na verejnosti 

ZÚ moderný tanec Hotel Hilton  12 Posilnenie odvahy detí 

ZÚ moderný tanec, OC Central 32 Rozvíjanie talentu detí a mládeže 

ZÚ moderný tanec, Viničné 11 Vystúpenie na verejnosti 

ZÚ moderný tanec 
Natáčanie videoklipu 26 Vystúpenie na verejnosti 

Videoklip do Poľska 15 Rozvíjanie talentu detí a mládeže 

ZÚ moderný tanec - Magistrát 3 Vystúpenie na verejnosti 

ZÚ moderný tanec „Deň Európy“ 30 Vystúpenie na verejnosti 

ZÚ moderný tanec -MDD Aupark 34 Vystúpenie na verejnosti 

ZÚ moderný tanec - Magistrát 28 Vystúpenie na verejnosti 

Moderný tanec - Rača žije 
Slnovratom 

35 Vystúpenie na verejnosti 

ZÚ Hidari - Turčianske Teplice  21 Vystúpenie na verejnosti 

ZÚ Hidari - Turčianske Teplice 19 Vystúpenie na verejnosti 

Spolu vystúpenia a výstavy:  31 1029  

 
Aktivity CVČ:  a) súťaže, do ktorých sa CVČ zapojilo - 28, počet detí  -   658                           

b) vystúpenia záujmových útvarov       - 31, počet detí  - 1029 
c) aktivity, ktoré organizovalo CVČ     - 24, počet detí  - 1792 

Celkom:    83 podujatí s účasťou 3479 detí. 
•  
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•  
• V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
•      V školskom roku 2014/2015  v  CVČ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
•  
•  
• VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského   
•        kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v CVČ  
•        V školskom roku 2014/2015 v CVČ nebola vykonaná  finančná kontrola. 
•  
•  
• VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
•  

Priestory CVČ sa nachádzajú v troch budovách, na Hliníckej ulici a Športovej hale (ŠH)  
na Pionierskej ulici. Sú v priemernom technickom stave, ktorý je pravidelne monitorovaný. Drobná 
pravidelná údržba je zabezpečovaná vlastným personálom. Jedna miestnosť v 1. budove na poschodí sa 
prenajíma Potápačskej  škole PADI. 

V spolupráci s materskými, základnými a strednými školami v našom regióne boli zriadené 
keramické ZÚ ako doplnok estetickej a pracovnej výchovy.                

Úzko spolupracujeme s elokovanými pracoviskami, s čím máme dlhoročné a dobré skúsenosti.  
Ostatné priestory, ktoré sa mohli využiť vo väčšej miere, sa nám nepodarilo viacej využiť  

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, čo chceme v budúcom školskom roku napraviť. 
•  
•  
• VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku 2014 
•  
• 1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:                        
287640,00 € 
• 2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :                         
24 648,00 € 
• 3. Fin. prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške:  boli použité na energie                  8 790,00 €           
• 4. Iné finančné prostriedky: 
•     - dotácie na súťaže a olympiády, Obvodný úrad Bratislava                            
3 426,00 €  
               
IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepcii rozvoja na školský rok 2014/2015 a vyhodnotenie       
       jeho plnenia.  
 
1. Ciele pre výchovno-vzdelávaciu oblasť:  
Ciele sa plnia priebežne, v činnosti každého ZÚ sa kladie dôraz na prevenciu a ochranu detí   
a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi a potláčaniu ich vplyvu. Pravidelne sa plní  
cieľ spolupráce s políciou ich priamou účasťou na obvodnom kole dopravnej súťaže Na bicykli 
bezpečne, kde sa príslušníci priamo podieľali na organizácii a hodnotení vedomostí a zručností   
súťažiacich z dopravných predpisov. 
        
2. Ciele pre záujmovú činnosť: 
a) Cieľ čiastočne splnený v ZÚ Moderný tanec, kde sa využíva moderná technológia pre tvorbe videoklipov, 
hodiny sa zatraktívnili napr. v nahrávacom štúdiu. Taktiež sa inovujú hodiny, kde sa využívajú interaktívne 
tabule. Na 100% naplnenie cieľa by sme potrebovali zakúpenie nového materiálno-technického vybavenia.   
b)   Cieľ splnený, v ZÚ keramika a tvorivé dielne  sme spolupracovali s Detským centrom, ktoré navštevujú 
deti so zdravotným postihnutím. Práca s hlinou pomáhala deťom pri rehabilitácii a resocializácii a mala  
pozitívny vplyv na ich motoriku. 
c)  Cieľ sa pravidelne plní, členovia ZÚ sa zúčastňovali mnohých národných a medzinárodných súťaží, na 
ktorých sa prezentovali individuálne, v skupinách, ale aj celý kolektív. Členom ZÚ a celým kolektívom sme 
dali možnosť prezentovať sa na verejnosti a v médiách.   
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d) Ciel nesplnený, presúva sa do šk. roka 2015/2016, kedy plánujeme na základe projektu vybudovať 
miniarborétum. 
e) Cieľ sa pravidelne a každoročne plní, aj v tomto školskom roku sme organizovali postupové 
súťaže, predmetové olympiády a športové súťaže. 

 
3. Ciele pre rekreačnú oblasť: 
a)  Cieľ sa každoročne plní, aj v tomto školskom roku sme organizovali denné prímestské tábory. 
Prázdninové aktivity sú určené rôznym cieľovým skupinám a prebúdza v nich záujem o činnosť v CVČ. 
b)  Prázdninová činnosť zameraná na šport, vychádzky do prírody, na plávanie - cieľ splnený. 

 
4. Ciele k zvýšeniu kvality práce zamestnancov: 
a)  Každý pedagogický zamestnanec  má možnosť dopĺňať si svoje vzdelanie. Pedagogickí zamestnanci, 
ktorí si vzdelávaním prehlbovali svoju odbornosť, sú finančne zvýhodňovaní. 
b) V práci sme viac zaviedli e-mailovú komunikáciu ako aj ďalšie komunikačné kanály. Tento spôsob 
komunikácie urýchľuje spoluprácu ale nenahrádza osobný kontakt a komunikáciu.  
c) Zamestnanci sú motivovaní k získaniu financií prostredníctvom grantových programov, tretieho sektora,  
sponzorov a projektov, žiaľ pre nedostatok času túto motiváciu nie je možné realizovať. Cieľ nesplnený. 
d) Cieľ čiastočne splnený. Lektorovanie do denných táborov napr. dobrovoľníkov, zamestnancov na dohodu, 
animátorov nie je veľmi aktuálne vzhľadom k financiám, nakoľko nevieme vopred koľko detí sa nahlási do 
turnusov, ale týchto zamestnancov si treba zabezpečiť vopred a nie na poslednú chvíľu.    
 
5. Cieľ hospodárne nakladať s majetkom v správe CVČ: 
a)  Cieľ je splnený, CVČ sa dôsledne zaoberá sledovaním využiteľnosti miestností na základe 
vypracovaného auditu. 
b)  Vyradený majetok CVČ sa pravidelne ponúka organizáciám, ktorých zriaďovateľom je 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. Niektoré zdevastované a zničené kusy inventáru sme obnovili alebo 
využili na obnovu iných častí a priestorov CVČ.  
c) CVČ vypracovalo realizačný projekt na plynovú kotolňu, čím sa výrazne zníži nákladovosť. Pravidelnými 
revíznymi kontrolami sa staráme o prevádzkyschopný stav zariadenia. 
 
6. Cieľ skvalitniť priestorové a materiálne vybavenie CVČ: 
a) Cieľ sa priebežne plní. Priestory vo vstupnej hale CVČ sú obnovené, steny a dvere sú vymaľované, 
osadené nové kľučky, obnovené sú aj šatne a vynovený starý nábytok novým nástrekom.  
b)  Cieľ sa plní, dôsledne sa dbá na čistotu priestorov a hygienu sociálnych zariadení, ktoré sú príliš 
zastarané. Chlapčenské toalety v 1. budove CVČ na Hlinickej sú obnovené. 
c)  Pravidelnou údržbou udržiavame priestory CVČ podľa možností v relatívne dobrom technickom 
stave. 
 
Nesplnené, zostatkové ciele prenesené do nového školského roka 2015/2016: 
 
2 d) nesplnený z dôvodu nedostatku financií a prípravy projektu 
4 c) nesplnený pre nedostatok času zamestnancov 
5 c) momentálne čakáme na financie na výmenu kotlov na základe revíznej správy a realizačného projektu 
 
 
X.  SWOT analýza - oblasti, v ktorých centrum  dosiahlo dobré výsledky v školskom roku  
      2014/2015 a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania     
      zlepšiť vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2015/2016 
 
SILNÉ STRÁNKY 

� Množstvo detí navštevujúce naše ZÚ 
� Kvalitne fungujúce ZÚ s kvalifikovanými 

pedagógmi, s dobre vybavenými učebňami 
na keramiku  

� Veľká účasť ZÚ na celoslovenských a 

SLABÉ STRÁNKY 
� Zhoršujúci sa technický stav budov,  

            energetická náročnosť zariadení 
• zastarané učebné pomôcky 
• Nedostatok finančných  

            prostriedkov na vybavenie ZÚ 
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medzinárodných súťažiach 
� Veľká účasť ZÚ na podujatiach 
� Spolupráca s MŠ, ZŠ, SŠ, 

zriaďovateľom a mestskými časťami 
� kreativita zamestnancov  
• Organizovanie súťaží a olympiád 

 
Návrhy na opatrenie: 

• Získať finančné prostriedky na 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu a na prevádzku CVČ. 

PRÍLEŽITOSTI 
• Podpora vzdelávania a sebavzdelávania 

pedagogických zamestnancov 
• Zvýšiť počty detí v ZÚ vytváraním 

širokých ponúk a zabezpečením kvalitných 
pomôcok, didaktických 
hier, materiálom 

• využitie areálu a nevyužitých priestorov 
počas prázdninovej činnosti, a na činnosť 
nových ZÚ 

RIZIKÁ  
� nespokojnosť rodičov pri zvýšení 

poplatkov za ZÚ  
� zvyšovanie prevádzkových nákladov 

kvôli zlému technickému stavu budov  
� Nedostatočné finančné zdroje  
� Nedostatočná motivácia zamestnancov v 

odmeňovaní 
� Presýtenosť trhu s ponukami aktivít 
� Vzdelávacie poukazy ZŠ voči CVČ 

•  
•  
• Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov  
• na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
•  
• Informácie o úspešnosti mládeže a ich uplatnenia v ďalšom vzdelávaní v školskom roku 
2014/2015: 

• Bývalá tanečníčka Miroslava Šimková zo skupiny B.S.G. - Moderné tance sa po ukončení činnosti 
v ZÚ stala úspešnou trénerkou v River Parku a dostala sa do výberu 10 najlepších tanečníc sveta 
a spolupracovala v tíme Missy Elliott. 

• Bývalá tanečníčka Petra Almášiová zo skupiny B.S.G. - Moderné tance dostala hlavnú postavu 
v hiphopovom tanečnom divadle „Julio a Romea“ a účinkuje vo videoklipoch Dary Rolins. 
•  Bývalý tanečník Nikolo Bahúl zo skupiny B.S.G. - Moderné tance dostal minulý rok 
„dosky za objav školy“ na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde odohral niekoľko divadelných 
predstavení a v tomto roku dostal ponuku do pohybovo tanečného divadla „Black light theatre Jiří Srnec“ 
v Prahe.  
•   
XI. Ďalšie informácie o CVČ  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ 
     
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva uskutočnil dňa 19. 6. 2015 v CVČ, Hlinícka 3 kontrolu a súhlasí 
s organizovaním dennej táborovej činnosti v priestoroch CVČ za splnenia  
týchto povinnosti: 
1. Zabezpečiť pravidelné upratovanie všetkých priestorov pre denný pobyt detí a zariadení pre    
    osobnú hygienu vrátane ich dezinfekcie. 
2. Odstrániť zápach v budove SMT . 
3. Odstrániť koberce v budove SMT, aby bola podlaha umývateľná. 
4. V prípade podlahy určenej na tréningy karate, pravidelne dezinfikovať Tatami. 
5. Doložiť doklad o revízii strojov, ktoré nie sú inventárom CVČ, ale sú uskladnené v priestoroch   
    CVČ 
6. Prípravu a výdaj stravy realizovať v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z.z.  
7. 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 
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2.1 Spolupráca s rodičmi detí CVČ úzko  spolupracovalo s rodičmi a radou CVČ. Rodičia sa zúčastňovali na 
súťažiach s deťmi mimo Bratislavy a boli veľkou oporou pre vedúcich záujmových útvarov. 
 
2.2 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistráto 
CVČ úzko spolupracovalo so školami, z ktorých žiaci navštevovali záujmové útvary v centre voľného času, 
spolupracovalo s Okresným úradom Bratislava pri organizácii a zabezpečovaní obvodných kôl 
predmetových súťaží a olympiád, s Miestnym úradom Bratislava - Nové Mesto a Bratislava - Rača, s 
Magistrátom hl. m. SR Bratislavy pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí. 
 
2.3 Iná spolupráca  
CVČ spolupracuje s  Klubom dôchodcov v  Krasňanoch pri rôznych kultúrnych a spoločenských 
podujatiach, na ktorých vystupujú  naše tanečné záujmové krúžky a spríjemňujú život našim dôchodcom. 
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Správa 

 o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch Centra vo ľného času, Pekníkova 2, 
Bratislava 

za školský rok 2014/2015 
 
Úvod: 
 
Veľký a neprehliadnuteľný  úspech v rozvíjajúcej sa tanečnej oblasti zaznamenala  skupina M.A.G. 
. Ktorá  získala na medzinárodnej nezávislej súťaži moderného a módneho tanca Top Dancing 2015v 
Topoľčanoch III.mikesto v hip-hop choreografii juniorov,na bratislavskej súťaži moderného tanca I. 
miesto a ocenenie "Skupina roka", na medzinárodnej súťaži moderného tanca v Prahe I. miesto a 
ocenenie "Skupina roka", na medzinárodnej HT Cup World Updance v Nemecku II. miesto a 
Holandsku II. miesto, na majstrovstvách Slovenska v hip-hope v Košiciach kde M.A.G. 1 obsadilo III. 
miesto a M.A.G. 2 - III. miesto. M.A.G. reprezentovalo CVČ, Bratislavu a Slovensko v roku v roku 
2015 na svetovej súťaži v modernom tanci v  Los Angeles. Diplomy a vecné ceny ministerky Porýnia  
- Vestfálska v rámci reprezentácie európskeho projektu v nemeckom jazyku získali deti zo 
záujmového útvaru Hravo nemecky.  Deti sa so záujmom zúčastnili aj na vrcholných športových 
aktivitách vyhlasovaných MŠVVŠ SR  Orion florbal cup a Jednota futbal cup. 
 
 
 
I. Základné informácie o centre voľného času 
 

Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 
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    
Fax:  
www:  www.kruzky.eu 
e-mail: cvcklokan@gmail.com 
 
Riaditeľ:  

Marian Michalides                            volebné obdobie: od 1. 1. 2010  do  31.5.2015 
Anna Krupicová                                                             od 1.6.2015 poverená vedením CVČ  
 
pracovníci:  

Anna Krupicová admin. pracovník, úsek neprav. klubovej čin.  
Anna Kanasová        od februára 2015                      úsek kultúrno spoločenských aktivít       
Ján Kopčok             do decembra 2014 úsek športových aktivít a športových súťaží            
Peter  Hoffmeister    od januára 2015 úsek športových aktivít a športových súťaži 
Marianna Konečná úsek výtvarných aktivít  
 
 
Rada školského zariadenia CVČ 
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Rada školského zariadenia CVČ Klokan (ďalej len „rada CVČ“) bola ustanovená v zmysle §24 zákona 
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
neskorších predpisov po voľbách v decembri 2012. Funkčné obdobie začalo 19. 12. 2012. Uznesením 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 826/2012 zo dňa 25. 10. 2012 bol do rady 
školského zariadenia delegovaný zástupca zriaďovateľa pán Ing. Peter Hanulík. Na žiadosť CVČ 
Klokan bol počet členov rady znížený na 5.   
 
 
 
Členovia rady CVČ  
 
P. č Meno Priezvisko       Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1.  Katarína Illéšová predseda za rodičov 
2.  Ján Kopčok / do 31.12./ podpredseda  za pedagogických zamestnancov 
         Jozef Hoffmeister             člen                        za pedagogických zamestnancov       
3.  Anna Krupicová  člen za nepedagogických zamestnancov 
         Jarmila Ráczová                člen                       za nepedagogických zamestnancov       
4.  Martin Učeň člen za rodičov 
5.  Ing. Peter Hanulík člen za zriaďovateľa 
 
Nová školská rada bola volená  v decembri 2012.  
 
Informácia o činnosti Rady CVČ  
 
 Rada CVČ zasadala v školskom roku 2014/2015 celkom trikrát. Na zasadnutiach sa vyjadrovala :  
 ku koncepcii rozvoja školského zariadenia 
 k plánu činnosti CVČ 
 k informáciám o pedagogickom, organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho 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 pracovno-
právne otázky organizácie a mesačnú činnosť. Porady boli v uplynulom období zvolávané mesačne.  

– operatívna porada – je zložená pedagogického vedenia organizácie. Porada a operatívne riešila 
akútne problémy pri zabezpečovaní všetkých druhov činností organizácie, pokiaľ neboli prejednávané 
na pracovnej porade. V uplynulom školskom roku nebola zvolaná žiadna operatívna porada.  
 



 355  

Poradnými orgánmi, ktoré sú viazané na koordináciu určitých oblastí činnosti CVČ a zabezpečujú 
metodiku v práci s talentovanou mládežou, sú koordinačné rady predmetových olympiád, 
postupových súťaží a športových súťaží na školách. Sú zložené zo zástupcov škôl okresu Bratislava IV 
a lektorov pre príslušné súťaže. Koordinujú činnosť spoločne s pracovníkmi CVČ v zmysle poverenia 
školského úradu v Bratislave, resp. zriaďovateľom CVČ Klokan – Hlavným mestom SR. Stretávajú sa 
minimálne 3x do roka, pod vedením koordinátorov zabezpečujú komisie k súťažiam, pripravujú 
materiály, posudzujú priebeh a vypracovávajú hodnotenia príslušných súťaží, v spolupráci 
s koordinátormi súťaží – zástupcami CVČ.  
 
Ako poradný orgán riaditeľa v zmysle organizačného poriadku pôsobí:  
Rada CVČ – plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich a ostatných pracovníkov CVČ, riadi sa 
pravidlami, v zmysle jej štatútu.  
 
 
II. Údaje o deťoch centra voľného času  
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť Centra voľného času Klokan 
 bola realizovaná v týchto oblastiach:  
l. Pravidelná záujmová činnosť – záujmové útvary a krúžky, kluby,  
2. Príležitostná činnosť – predmetové olympiády a postupové súťaže, športové súťaže,  
    športové turnaje, výlety, podujatia a exkurzie, víkendové akcie 
3. Spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie, kurzy, workshopy, činnosť krúžkov  
    a vlastné projekty detí, vznik neformálnych skupín,  
4. Vzdelávacia a metodická činnosť,  
5. Prázdninová činnosť vo formách: denné tábory v mieste bydliska, rekreačne športové  
    tábory, sústredenia záujmových útvarov.  
Obsah činnosti v uvedených oblastiach zodpovedal rozdeleniu do štyroch štrukturálnych úsekov, za 
ktoré zodpovedali interní pedagogickí zamestnanci organizácie.  
 
a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti – záujmových útvaroch   
Počet záujmových útvarov: 42 krúžkov  
Počet členov záujmových útvarov: 406 detí a mládeže, z toho do 15 rokov: 374 
V školskom roku 2014/2015 bola činnosť realizovaná v záujmových útvaroch – krúžkoch. Centrum 
tvorilo priebežne počas školského roka 42 záujmových útvarov a 8 táborov  s celkovým počtom 490 
detí, mládeže a dospelých vo veku od 6 rokov. Boli to tieto záujmové útvary – v úsekoch:  

– výtvarných aktivít – keramika 12 detí, ilustrácie 6 detí, voľný výtvarný ateliér 8 detí, hrnčiarstvo 
19,  keramika 6 detí, predškoláci 6 detí, večerný výtvarný ateliér 8 členov,            Patchwork 8 , 
šikovné ruky 11 detí, 

– športových aktivít a súťaží – pohybová príprava 10 detí, prípravka hokejbal  8 detí, výlety - 
turistika  7 detí,  malí klokaníci 6 detí, posilňovňa 5 detí,  stolný tenis 5 detí, hokejbal 14 detí    
hokejbal II 8 detí, futbal II 8 detí,  stolný tenis 10,   hokejbal 14 detí,  lukostreľba 7 detí, joga Z 8 
členov,  joga S 12 členov, sebeobrana 7 detí, posilovňa 7,   joga T 12členov, 

– kultúrno-spoločenských aktivít – gitara 6 detí,       tanečná skupina M.A.G. 10 detí, breakdance 6 
detí, divadlo Úsmev 5 členov, hravo nemčina 11 detí, tanečná skupina  JUYCY 10, angličtina 4 detí, 
predškoláci 6 detí,  

– pravidelnej a nepravidelnej činnosti – Fandango 8 detí, nízkoprahoví 11 detí,     táborníci 9,  
šermiari 8, klub umeleckej tvorby 11,  Sova 9 detí, , detský parlament + klub 50 detí, matematika 
hravo 10 detí,              

Koncepcia CVČ dlhodobo rozvíjala činnosť úspešných záujmových krúžkov, skupín a klubov.  
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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 2014/2015 
Počet podujatí, akcií: 69 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 2790 z toho účastníkov do 15 rokov: 2720 
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 1 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 13 
z toho účastníkov do 15 rokov: 13   
Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin: 8  
z toho pre účastníkov do 15 rokov: 8 
Počet účastníkov v táboroch počas letných prázdnin: 84, z toho do 15 rokov: 81 
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 1 
Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavy: 8, z toho do 15 rokov: 8 
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III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci centra  
 
• Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30. 6. 2015:  
•  

Študijný 
odbor/oddelenie 

záujmových 
útvarov 

Fyzický 
počet PZ 

k 
15. 9. 2014 

Fyzický 
počet PZ 
k 30. 6. 
2015 

 

Počet 
tých, 
ktorí 
mali 

nižšiu 
vyučova

ciu 
povinno

sť 

Počet 
tých, 

ktorí mali 
vyššiu 

vyučovac
iu 

povinnos
ť 

Počet PZ, ktorí 
pracujú na 

dohodu 
o vykonaní práce 

(DVP) alebo 
dohodu 

o vykonaní 
činností (DVČ) 

Úsek výtvarných 
aktivít 

1 1 0 0 0 

Úsek športových 
aktivít a súťaží 

1 1 0 0 0 

Úsek kultúrno-
spoločenských 
aktivít 

1 1 0 0 0 

Úsek pravidelnej 
a neprav. klubovej 
činnosti 

1 1 1 0 16 

Spolu:  4 5 1 0 16 

•  
• Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:  
 
Komentár 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov bola 100%. Všetci majú odbornú spôsobilosť.  
 
• Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ (CVČ):  
•  

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá Vzdelávanie začalo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 
kontinuálne  0 0 0 0 

Špecializačné inovačné 0 0 0 0 

Špecializačné kvalifikačné 1 1 0 0 

Vzdeláv. ved. pedag. zamest.  0 0 0 0 

•  
Vo vzdelávaní zamestnancov Centrum využívalo vzdelávaciu ponuku a metodickú pomoc MPC 
Bratislava a iných organizácií.  
 
V školskom roku 2014/2015 boli naplánované vzdelávania inovačné, avšak pre nenaplnenosť sa 
neotvorili. Uskutočnené vzdelávanie na I. kvalifikačný stupeň. 
Mimoriadne ocenenia PZ CVČ Klokan:  
V CVČ neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenie zamestnancom.  
 
Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach:  



 358  

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 M. A. G. (uvádzame následne), 
ktorá získala na celoštátnej úrovni, v medzinárodných  súťažiach ( Česko, Holansko, Nemecko, kde 
obsadili I.,II. a III. miesta) a na svetovej úrovni v Los Angeles . 
•  
• Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15. 9. 2014 

CVČ 

Fyzický 
počet 
NZ.  

 

Z toho fyzický 
počet 

zamestnancov, 
ktorí 

vykonávajú v 
 základnom 
úväzku viac 

kumulovaných 
pracovných 
činností 

Počet NZ. , 
ktorí 

pracovali na 
kratší prac. 
úväzok ako 
je základný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 
pracovali na vyšší 

pracovný ako 
je základný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 
pracovali na 

dohodu 
o vykonaní práce 

alebo činností 

 3 1 1 0 3 

•  
• Údaje o počte NZ školy/ŠZ k 30. 6. 2015 

CVČ 
Fyzický 
počet 
NZ 

Z toho 
fyzický 

počet NZ, 
ktorí 

vykonávaj
ú v 

 základno
m úväzku 

viac 
kumulovan

ých 
pracovnýc
h činností 

Počet NZ, ktorí 
pracovali na 
kratší prac. 

úväzok ako je 
základný 
úväzok 

Počet NZ, ktorí 
pracovali na vyšší 

pracovný ako 
je základný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 
pracovali na 

dohodu 
o vykonaní práce 

alebo činností 

 3 1 1 0 3 

 



 359  

IV. Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ v školskom roku 2014/2015  
 

Názov aktivity Počet 
účastníkov 

 Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Nakuknite do CVČ 83 Otvorenie činnosti CVČ v novom školskom roku s 
nahliadnutím do činnosti krúžkov 

Stretnutie divadelníkov 65 Prezentácia s maskami, s besedou o divadelnom 
kumšte a  herectve 

Výstava Patchwork v Dúbravke  Prezentácia tvorivých výrobkov členov záujmového 
krúžku CVČ 

Stretnutie táborníkov 
 

28 Poprázdninové zážitkové rozprávanie spomínanie na 
pekné chvíľky 

Voľby v Detskom parlamente 37 Voľby, plány a prezentácia vízií školských detských 
parlamentov obvodu Bratislava IV 

So šarkanom v oblakoch 
 

23 Veselé súťaživé popoludnie v prírode za mestom a so 
sladkou odmenou 

Hallowen v CVČ 28 Veselo a sladko strávené popoludnie  
Hra s textom a rétorikou 28 Umenie vytvárať text a pútavo rozprávať príbeh 
Mikuláš na Pekníčke 185 Stretnutie, ktoré prináša radosť, humor a rozprávanie 

o vianočných zvykoch a darčeky  
S hrami a darčekmi v 
parlamente 

38 Veselá pošta, darčeky a  hry s priateľmi v detskom 
parlamente 

Divadelné Vianoce s darčekmi 27 S prianiami šťastných vianočných sviatkov s 
divadlom 

Vianoce, vianočné zvyky, 
vyrábame svietniky, keramiku a 
pečieme medovníky  

60 Vianočné darčeky - od pečenia medovníkov po  
keramické výrobky 

Novoročný turnaj v tenise  24 Súťaž o novoročnú odmenu 
Novoročné stretnutie táborníkov 15 Privítanie nového roka s prianiami a spoločnými 

plánmi 
Výlet na Biele skaly 13 Vnímame krásu v prírode a a jaj prekvapenia 
Valentínska diskotéka 16 Veselé chvíle a peknými želaniami pri disco 
Korčuľovanie na ľade  48 Autentický zážitok so stretnutím detí s programom na 

ľade 
 Tvorba textu a interpretácia 50 Spoznávanie kumštu pútavo predniesť text , 

spoznávanie "úskalí recitácie" 
Pečenie veľkonočných 
barančekov 

25 Naučili sme sa vytvoriť darček k veľkonočným 
zvykom 

Výlet na Devín a Devínsku 
kobylu 

50 Poznávame naše dejiny a krásu hôr 

MDD detí na Pekníkovej  
 

150 Oslujeme hravo, tvorivo i športom MDD s členmi 
detí  krúžkov 

Vernisáž, výstava výtvarných 
diel v záhrade, opekačka 

26 Prezentácia tvorivosti detí z výtvarných krúžkov a 
rozlúčkové posedenie detí s rodičmi 

Poznávame históriu  a 
krásyDúbravky  a karneval    +                         
a lúčime sa so školským rokom 
karnevalom  

28 Spoločné športovo-poznávacie aktivity a zábava 
zbližujú deti  

Fórum interpretov - víťazov 
postupových súťaží a olympiád 

51 V programe  sa stretli interpreti s hosťom Jánom 
Galovičom , aby si pohovorili si ceny za úspešné 
absolvovanie okresných postupových súťaží 

Ukončenie roka rozlúčka pred 
prázdninami  s táborníkmi i 
výtvarníkmi... 

56 Záver školského roka s členmi záujmových útvarov 
CVČ 
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Plavecký denný tábor                      10 Plavecký výcvik, koordinačné cvičenia a športové hry 
Vesmírne dobrodružstvo 9 Návšteva hvezdárne,hľadanie meteoritu,laser aréna, 

dielničky zamerané na poznatky z vesmíru a 
kúpalisko Rosnička 

Tvorivý výtvarný tábor Blinker 19 Získanie zručnosti v sochárskej tvorbe, krajinomaľbe 
textilnej tvorbe a celodenný výlet loďou 
 

Letná ninja akadémia  9 Od ovládania techník ninjutsu k sebeobrane , boju na 
zemi a rozvoju postrehu  

Dobrodružstvo v múzeách 11 Návštevy zaujímavých múzeí Bratislavy spojené s 
dielňami: archeologické múzeum, múzeum hodín, 
lekárske múzeum, múzeum hodín spojené s výletmi 
do okolia.  

Tanečné letné dobrodružstvo 10 Pohybové hry v prírode, tanečné štýly, vytvorenie 
choreografie a pobyt v prírode s poznávaním krás 
Slovenska   

 Netopier  -  Chata Predhorie  
rekreačný pobytový tábor                             

8 Tajomstvá jaskyne netopierov, hry, plávanie, zábava, 
oddych 

Ninja akadémia  8 Techniky ninjutsu, vrhanie hviezdíc,základy 
sebaobrany sebaobrana s krátkou palicou ,hry na 
rozvoj postrehu, flexibilitya sily 

 1238  
 
 
Predmetové olympiády (obvodné kolá) v koordinácii CVČ: PODPORA TALENTOV 
  

Názov aktivity Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Matematická olympiáda  Z5-Z9 Z-6, 
7, 8                                      2 x 

136 

Pytagoriáda                      P3-P8 2x  164 

Olympiáda z fyziky          E-F 11 
Chemická olympiáda        Dz 9 
Geografická olympiáda      83 
Biologická olympiáda      C,D,E 23 
Olympiáda v nemeckom jazyku 27 
Olympiáda v anglickom jazyku 11 
Olympiáda  v slovenskom jazyku 
a literatúre   

20 

Olympiáda v dejepise  36 

Aktivity podporili rozvoj talentov detí 

 520  
 
Postupové súťaže (obvodné kolá) 
 

Názov aktivity Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Šaliansky Maťko – prednes 
slovenskej povesti 

26 

Hviezdoslavov Kubín – umelecký 
prednes poézie a prózy   3 x 

62 

Štúrov Zvolen – rétorika 
a interpretácia textu 

21 

Rozprávkové vretienko 14 

Súťaže podporili záujem o interpretáciu 
umeleckého slova, tvorivý prejav v rétorike a 

interpretáciu slovenskej ľudovej piesne 
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Slávik Slovenska – interpretácia 
ľudovej piesne 

23 

 146  
 
Športové súťaže (obvodné kolá) SAŠŠ 
   

Názov aktivity Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Basketbal     2 x chlapci, dievčatá 77 
Hádzaná  chlapci, dievčatá 95 
Vybíjaná   dievčatá  69 
Volejbal   chlapci, dievčatá 83 
Florbal                          chlapci, dievčatá 203 
Atletika chlapci, dievčatá 178 
Stolný tenis   2 x               chlapci, dievčatá  34 
Futsal chlapci, dievčatá 42 
Jednota cupfut3x chlapci, dievčatá 201 
Cezpoľný beh      chlapci, dievčatá 107 

Deti preukázali v súťažiach veľký záujem o 
športovanie  

  1089  
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo 

Názov aktivity Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Pillow fighl Bratislava    cca 120... Spontánna aktivita detských parlamentov mesta 
Vianočné dielne v prostredí 
bratislavskej radnice 

cca..90  Darčeky vyrobené vlastnými rukami urobia radosť 
deťom aj rodičom ( prezentácia CVČ) 

Bratislava pre všetkých - dni 
otvorených dverí samosprávy 
hl. nesta Bratislavy 

ccz 200... 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 

MŠVVŠ SR 
 

ORION  FLORBAL 
CUP 
 

Aktivizovať deti ZŠ/G 
k rozvíjaniu pohybovej 
kultúry  

I.–V. 2015 

Ministerium mit 
Familie, Kinder...  

Schuler Begegnung 
mit OstEuropa 

Rozvíjanie jazykovej kultúry 
v nemeckom jazyku 
a konverzácii u detí ZŠ/G 

I.–V. 2015 

MŠVVŠ SR JEDNOTA FUTBAL 
CUP 

Vzbudiť záujem o malý 
futbal u detí ZŠ/G 

I.–V. 2015 

 
 
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 M. A. G. získala na medzinárodnej nezávislej súťaži moderného a módneho tanca 
TOP DANCING 2015 v Topoľčanoch III. miesto v hip-hop choreografii juniorov, na bratislavskej 
súťaži moderného tanca I. miesto a ocenenie "Skupina roka", na medzinárodnej súťaži moderného 
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tanca v Prahe I. miesto a ocenenie "Skupina roka", na medzinárodnej HT Cup World Updance v 
Nemecku II. miesto a Holansku II.miesto, na majstrovstvách Slovenska v hip-hope v Košiciach 
M.A.G. 1  obsadilo III. miesto a  M.A.G. 2 - III. miesto. M.A.G. reprezentovalo CVČ ,  Bratislavu a 
Slovensko v roku 2015 na svetovej súťaži v modernom tanci v Los Angeles.      
   
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 2014/2015. 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 klubov. Na verejnosti  
prezentovala svoju činnosť tanečná skupina M. A. G., v tímovej tvorbe si vyskúšali svoje schopnosti 
mladé choreografky mladé choreografky, členky skupiny Fandango i šermiarske divadlo.  
TS MAG  vystupovala na podujatiach Bratislavy, súťažných prehliadkach na Slovensku a v zahraničí. 
Prezentovali svoju tvorivosť i na vystúpeniach pre rodičov a blízku verejnosť. Patchwork klub 
usporiadal výstavu svojich prác s veľkým ohlasom v DK Dúbravka.  
Výtvarné aktivity boli realizované v interiéroch a exteriéroch CVČ a v priestoroch iných organizácií. 
Divadlo Úsmev prezentovalo svoj program pre deti onkologických ochorení, mentálne postihnuté deti 
i pre teenagerov v divadle Loď i na Kultúrnom lete Bratislavy.  
Záujem verejnosti naďalej vzbudzovali ojedinelé záujmové útvary:  Patchwork, šermiari, aj tradičné 
modelovanie z hliny a točenie na hrnčiarskom kruhu. Okrem tradičných krúžkov futbalu, hokejbalu, 
zaujala lukostreľba. Pozornosť CVČ venovalo aj "deťom z ulice - nízkoprahovým". Snažilo sa ich 
zaujať výberom činností.    
Deti a mládež oslovili verejnosť aj výtvarnými aktivitami aj na Vianočných dielňach. Účastníci si 
prezreli ich výtvarné práce na výstave v CVČ. Ľudové zvyky a tradície boli v ponuke CVČ zastúpené 
v podujatiach a činnosti krúžkov: hrnčiarstvo, keramika a klube Sova.  
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. Vyvrcholenie bolo v posedení pod jedličkou. Podujatia 
výtvarných krúžkov, keramických a hrnčiarskych prác, boli tematicky zamerané na hodnoty, ktoré 
prinášajú sviatky pokoja a mieru. V období Vianoc sa uskutočnili stretnutia, na ktorých si deti i 
mládež odovzdávali výrobky a darčeky, čo umocnilo vianočnú atmosféru medzi rovesníkmi. Pri 
príležitosti vianočných sviatkov boli organizované športové turnaje a stretnutia.  
Veľkonočné sviatky oboznamovali svojou tematikou deti, mládež aj dospelých o tradíciách, výtvarné 
aktivity boli zamerané na jarné maľovanie vajíčok a ďalšie výtvarné prejavy detí. Súčasťou tejto 
činnosti boli prezentácie, výstavky.  
Kľúčovou súčasťou činnosti CVČ je práca s talentovanými deťmi a  koordinácia obvodných kôl 
predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží. Vrcholným podujatím je fórum 
interpretov - víťazov postupových súťaží, na ktorom prebieha okrem interpretácií tvorivá diskusia 
účastníkov k tematike súťaží. Hosťom fóra interpretov bol herec Ján Galovič. 
V športovej činnosti zaujalo pohybová príprava  a prípravka na hokejbal s prezentáciou pred rodičmi.          
V rámci športových aktivít sme sa zamerali aj na tradičné a netradičné športové podujatia; turnaje vo 
futbale pre mladších žiakov v hokejbale a floorbale. Súčasne sa odstraňovali generačné bariéry tým, že 
sa s deťmi  zapájali do športovania aj rodičia, alebo starí rodičia.  
Aj tento rok kooperoval Detský parlament BA IV so školskými parlamentmi obvodu a participoval na 
živote mestských častí aj mesta Bratislavy. Mimoriadny ohlas mala návšteva Parlamentu SR, kde mali 
deti možnosť nahliadnuť do práce politikov. Spolurealizoval projekt Pillow fight.  
 
Poradenská a metodická pomoc  
boli poskytované deťom a učiteľom, študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie a vysokoškolským 
študentom zaoberajúcim sa pedagogikou voľného času, priebežne počas školského roka. Pomoc 
poskytovali pedagogickí zamestnancami Centra i členovia komisií–lektori pre príslušnú oblasť.  
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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 2014/2015 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 2014/2015 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola v CVČ . 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
 
Materiálno-technické vybavenie je na nezmenenej úrovni, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov 
rozpočtu. Zloženie záujmových útvarov je podmienené aj priestorovými a personálnymi 
podmienkami. Jednotlivé druhy činnosti sa realizovali v priestoroch budovy na Peknikovej ul. č. 2 
v Dúbravke a v malej a veľkej telocvični na Batkovej ulici v Dúbravke. V budove na Peknikovej ul. 
č. 2 máme k dispozícii 8 miestností pre činnosť s deťmi:  
 tanečné sály: 2 
 dielňa: 1 
 vypaľovacia pec s hrnčiarskym kruhom: 1 
 spoločenská sála: 1 
 výtvarné ateliéry: 2 
 stolnotenisová miestnosť: 1  
 
V budove na Batkovej ulici sú k dispozícii dve telocvične pre potreby športových krúžkov CVČ 
v pevne stanovených časoch a v zmysle zmlúv z Magistrátom hl. mesta.  
Tieto priestory by centrum dokázalo viac využiť pre svoju činnosť, keby bolo možné umiestniť do 
malej telocvične zrkadlá pre tanečné súbory. CVČ by pomohla vlastná telocvičňa, nakoľko je 
odkázané pri poskytovaní na zriaďovateľa, využívajúceho telocvičňu na komerčné účely. CVČ 
využívalo na niektoré podujatia – predmetové olympiády, postupové súťaže, športové súťaže, 
priestory základných škôl obvodu, ZUŠ, Dom kultúry v Dúbravke a výstavné priestory iných 
inštitúcií. Centrum si sponzorsky zabezpečuje niektoré materiály k tvorbe v oblasti výtvarných aktivít, 
propagačnú činnosť a  na odmeny súťažiacim na podujatiach.  
Budova nutne potrebuje plošnú rekonštrukciu fasády a čiastočnú opravu strechy. Vlastná kotolňa by 
vyriešila neúmerné náklady na vykurovanie.  
 
VIII. Údaje o finan čnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 
 
Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti CVČ – z rozpočtu zriaďovateľa:  
Mzdy: 70 295,- € 
Náklady na prevádzku a odvody: 95 055,- € 
Príjmy: 11 500,- € 
Spolu: 165 350,- € 
 
Finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu:  
– za vzdelávacie poukazy: 843,- € 
– na olympiády a postupové súťaže: 2 963,- € 
– na športové súťaže: 1219,- € 
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IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na rok 2014/2015 
a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Prvý zámer Centra, vytvoriť reprezentatívny, variabilný priestor pre Detský parlament Bratislava IV.  
Cieľ nesplnený.  
  
Druhý zámer pod názvom: Priestor a Čas – Centrum Ateliér tvorivosti realizovali všetky vekové 
kategórie členov výtvarných krúžkov a klubov. Ich výtvarné riešenia priestorov,  práce, vernisáž a 
výstavy boli uskutočnené v interiéroch. Výtvarné workshopy i činnosť s deťmi sa diali aj v exteriéroch 
Centra. Podujatia mali tvorivú atmosféru. Na pretvorení posilňovne sa podielali členovia klubu.  
Cieľ sa priebežne plní. 
  
Tretí zámer s názvom: To sme my – bol realizovaný propagačnými formami – zverejňovaním 
propagačných materiálov o činnosti Centra pred vstupom do areálu a inštalovaním propagačných 
panelov, výrobou propagačných materiálov plagátov, letákov a letáčikov vyrobených pracovníkmi 
CVČ a v tlačiarenských firmách. Upútavací charakter propagácie narušila zmena názvu CVČ, pričom 
bol z názvu vypustený symbol CVČ Klokan. Na základe ohlasov verejnosti je žiadúce pre CVČ 
navrátenie pôvodného názvu. V tejto dobe je vyhlásená súťaž o vytvorenie nového loga CVČ. Bude 
pozmenená aj maľba na priečelí budovy. Priebežne bola kultivovaná zeleň v exteriéroch územia 
Centra.  
Cieľ plnený priebežne.  
 
Štvrtý zámer s názvom: Nakuknite... sa realizoval v krúžkoch. Do činnosti sa zapájali záujemcovia 
„neprebudení, nerozhodní, nízkoprahoví, skúšali aktivity z ponuky Centra. Možnosť „nakuknutia“ im 
umožňuje komunikovať s pedagógmi a členmi krúžkov. Súčasne sme čerpali inšpiráciu z ich spätnej 
väzby a reagovali sme na nové návrhy.  
Cieľ splnený formou práce streetworkera .  
 
 
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, 
– záujem základných škôl a verejnosti o naše jednorazové podujatia, 
– všetka činnosť je prevenčnou činnosťou voči negatívnym javom spoločnosti (kriminalita, drogy). 
 
 
Slabé stránky:  
– nutné vytváranie a ponúkanie aktivít prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch, 
– nedostatok finančných prostriedkov na propagáciu činnosti, na zabezpečenie kvalitnejších 

materiálov na krúžky a na obnovu a rekonštrukciu budovy, 
– vysoké náklady na prevádzku budovy. 
 
Príležitosti: 
– rast počtu ponúk, 
– vznik  nových záujmových skupín, 
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– podpora činnosti klientov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
– možnosť rozvrhnutia vlastných časových dotácií krúžkov, 
– možnosť uplatniť individualitu osobnosti a vlastných tvorivých nápadov, 
– zosúladenie záujmu regiónu a požiadaviek škôl o požadované vzdelávania a aktivity, 
– vypracovanie vhodných projektov na získanie finančných prostriedkov. 
 
 
Riziká: 
– nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy a dvora, 
– hospodárska recesia, 
– nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, 
– problémy s obnovou pedagogického zboru, 
– nedostatočný záujem cieľovej skupiny o ponúkané aktivity, 
– nedôverčivý postoj verejnosti k lacným krúžkom, 
– rozhodovanie rodičov o umiestnení dieťaťa do krúžku podľa zamestnania rodičov a bydliska 

prarodičov, 
– konkurencia súkromných krúžkov – prestíž. 
 
Centrum voľného času je obmedzované legislatívou, či už na úseku zamestnancov (zákonník práce, 
školský zákon, zákon o pedagogických zamestnancoch, alebo na úseku finančnom (VZN o poplatkoch 
za činnosť, nedostatok finančných prostriedkov na činnosť a prevádzku budovy).  
 
  
XI. Ďalšie informácie o CVČ 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v centre voľného času 
 
Upratovanie je zabezpečené vlastnou upratovačkou denne. Hygienický štandard zariadenia bol počas 
školského roka na dostatočnej úrovni. 
 
2. Spolupráca CVČ 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Vzájomné vzťahy medzi CVČ, deťmi, rodičmi a sú štandardne dobré. Centrum akceptuje pripomienky 
rodičov i verejnosti. Rodičia spolupracujú s Centrom na podujatiach. Dobrovoľne sa zúčastňujú ako 
dozor na podujatiach, ktoré si vyžadujú pomoc. Sú zastúpení v Rade CVČ. Pomáhajú v niektorých 
druhoch činnosti aj materiálnym zabezpečením. Radi sa zúčastňujú priamo na činnosti a komunikujú 
s deťmi o jej obsahu.  
Pracovníci Centra sú počas celého roka v kontakte s rodičmi detí, ktoré navštevujúci krúžky,  
poskytujú im informácie o činnosti. a snažia sa spoločne vytvárať atmosféru porozumenia.  
2.2. 
Centrum spolupracovalo na veľmi úspešných podujatiach organizovaných inými organizáciami. 
Členovia tanečných, výtvarných a ďalších krúžkov účinkovali na podujatiach mestských častí 
a veľkých podujatiach Bratislavy. Úzko spolupracovalo so ZŠ a gymnáziami. 
Skvalitňovalo propagáciu všetkých druhov činností a prezentáciou svojej činnosti na verejnosti si 
posilňovalo svoju pozíciu v mestských častiach obvodu Bratislava IV i na území Bratislavy. Centrum 
 kooperovalo s  Magistrátom Hl. mesta Bratislavy, s Obvodným školským úradom, Miestnymi úradmi 
Dúbravky, Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi, Lamača a Devína, Záhorkou Bystricou, Pedagogickou 
a sociálnou akadémiou v Dúbravke a Domom kultúry v Dúbravke. Pri zabezpečení podujatí centrum 
materiálne podporili OKAT, SLOVART, McDonalds a ďalšími organizácie.   
Deti zo ZŠ mestských častí Dúbravka, Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Lamač, Devín a Záhorská 
Bystrica reprezentujú svoju školu aj Mestskom parlamente Bratislavy. Na pôde Detského parlamentu 
rezonujú také závažné spoločenské témy ako drogy a šikanovanie na školách.  
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Centra voľného času, 
Gessayova 6, Bratislava za školský rok 2014/2015 

 
• Úvod: 
Centrum voľného času v školskom roku 2014/2015 uskutočnilo 16 podujatí príležitostnej činnosti 
s počtom 490 účastníkov. CVČ koordinovalo a organizovalo postupové športové súťaže v 14-tich 
športoch s 1108 účastníkmi. Ďalej sme koordinovali a organizovali 16 predmetových olympiád 
s účasťou 862 žiakov. Prostredníctvom rodičovského združenia cez granty Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy sme uskutočnili projekty Daruj svoj čas, Každý deň s úsmevom, Letný tábor mladý 
záchranár a Túlavé topánky. Prostredníctvom pomoci od Raiffeisen banky sme uskutočnili Tvorivé 
dielne pre deti a taktiež Dni dobrovoľníctva v celkovej hodnote 2800,-€. Uskutočnili sme 14 letných 
táborov s 317-timi deťmi. Veľmi úspešný bol jesenný prázdninový Tekvicový deň, ktorý vyvrcholil 
slávnostným odovzdaním detských kníh predstaviteľom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 
menšiny do Spišskej Novej Vsi. Odovzdali sme 1500 kníh. Centrum sa prezentovalo v rámci podujatí: 
Bratislava pre všetkých, Vianočné dielne v Justiho sieni, Živého námestia a Futbalového turnaja 
Penalta v rámci Dní Petržalky.  
•  
• I. Základné informácie o ŠZ 
•  
• a) Identifika čné údaje 
• Zriaďovateľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 
1 
• Názov školy:     Centrum voľného času 
• Adresa:             Gessayova 6, 851 03 Bratislava 
• Kontakty: 

• tel.:    02/62315979 
• www :   www.cvcgessayova.sk 
• e-mail:   riaditel@cvcgessayova.eu 
•               zastupca@cvcgessayova.sk  

• b)Vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia 
• Meno riaditeľa:      Mgr. Katarína Búliková, od 19.2.2015 dlhodobo PN 
• Volebné obdobie : od 1.7. 2014       
• Ďalší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s určením ich funkcie: 

•        Mgr. Oľga Švecová , zástupkyňa riaditeľky - poverená riadením CVČ 
•        od 19.2.2015                 

•  
• c) Údaje o rade školy  
• Mgr.  Anna Hrabková - delegovaná za pedagogických 
zamestnancov, predseda Rady školy 
• MUDr. Iveta Plšeková - delegovaná za zriaďovateľa 
• Mgr. Jana Panáková - delegovaná za zriaďovateľa 
• Mgr. Zuzana Miškolci - delegovaná za rodičov 
• Peter Danihel - delegovaný za rodičov 
• Mgr. Ľudmila Kútiková - delegovaná za pedagogických zamestnancov 
• Jana  Valachyová - delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
•  
• Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2014/2015: 
•  
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10.10.2014 
 - Otvorenie 
                - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za šk. rok 2013/2014 
                - Výchovno-vzdelávací program CVČ na šk. rok 2014/2015 
                - Výchovný program CVČ na roky 2013-2017 
                - Informácia o letnej činnosti za rok 2014 
                - Informácia o plnení rozpočtu 
                - Návrh plánu práce Rady školského zariadenia CVČ 
                - Rôzne, diskusia 
   
19.2. 2015  
 - Otvorenie 
                - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok 2013/2014 
                - Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 
                - Priebežné hodnotenie činnosti Rady CVČ 
 
24.9.2015 
 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015  
 - Výchovno-vzdelávací program na šk. rok 2015/2016 
 - Informácia o čerpaní rozpočtu 
 - Vyhodnotenie letnej činnosti 
 - Návrh plánu práce Rady školského zariadenia CVČ na šk. rok 2015/2016 
 - Príprava nového šk. roka 2015/2016 
 
• d) Iné poradné orgány riaditeľa CVČ 
•  Pedagogická rada CVČ 
•  24.9.2014 -  Hlavné úlohy a plán práce CVČ na školský rok 2014/2015 
•  14.2.2015 - Vyhodnotenie plnenia plánu výchovnej činnosti za 1. polrok 

školského roka 2014/2015 
•  25.6.2014 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 

2014/2015, okrem letnej prázdninovej činnosti, doplniť po skončení  
•   Schválenie plánu letnej činnosti 
•  
• II. Údaje o deťoch CVČ 
• (K termínom 15. 9. 2014 a  k 30. 6. 2015)  
•  
• Školský rok začalo 391 detí a  mládeže v 42 útvaroch. (zapísaných 630 detí) 
• Počet účastníkov v priamej činnosti sa počas roka menil. Niektoré ZÚ sme pre 
nerentabilnosť zrušili, resp. ponúkli účastníkom inú činnosť , v inom ZÚ. Taktiež pokračovala činnosť 
v ZÚ v elokovaných pracoviskách v ZŠ Budatínska a Nobelovo námestie. Pokračujeme v  činnosti 
v elokovanom pracovisku na ZŠ a MŠ Vývojová v Rusovciach dvomi ZÚ keramika v MŠ. 
• Školský rok ukončilo 288 detí a mládeže v 34 krúžkoch. 
•  
•  
• b) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2014/2015) 
•  
• V šk. roku 2014/2015 bol novootvorený záujmový útvar drôtikárstvo. Zrušených v tomto 
šk. roku bolo 8 záujmových útvarov poväčšine športové, v ktorých poklesol počet detí a ich prevádzka 
bola neekonomická. 
•  
• III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  
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• V školskom roku pracovalo 6 interných pedagogických zamestnancov, nepedagogickí 
zamestnanci 5 a 11 pedagogických zamestnancov na dohodu. Prepočítaním bolo pedagogických 
zamestnancov 5,33  a nepedagogických 3,86 zamestnanca. 
•  
• Letnú činnosť zabezpečovalo 43 pracovníkov na dohodu spolu s internými zamestnancami. 
•  
•  
• Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 

• Všetci pedagogickí zamestnanci zodpovedajú kvalifikačným predpokladom, majú príslušné 
pedagogické a odborné vzdelanie na výkon. 
•  
• Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ(CVČ): 

• Pedagogickí zamestnanci využívajú ponuku MPC Bratislava.  Všetky vzdelávania boli 
schválené vedením CVČ, pokiaľ niekto mal záujem o také vzdelávanie, ktoré nesúvisí bezprostredne 
s výkonom práce, musel ho absolvovať vo svojom voľnom čase. Nevzdelávali sa dvaja pracovníci. 
•  
• Mimoriadne  ocenenia PZ CVČ: 
• Neboli. 
•  
• Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ (CVČ) na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
• PZ CVČ nereprezentovali na žiadnych celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach. 
•  
• IV. Aktivity CV Č 
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré 
organizovala škola/ŠZ v školskom roku 2014/2015 
Centrum v školskom roku uskutočnilo 16 podujatí príležitostnej činnosti s celkovým počtom 490 
účastníkov, z toho 426 účastníkov do 15 rokov. Centrum  bolo koordinátorom a organizátorom 
postupových predmetových i športových súťaží. 

Športových súťaží sa zúčastnilo 1108 účastníkov v 14 športoch. 
Zorganizovali a koordinovali sme 16 predmetových olympiád na ktorých sa zúčastnilo 862 

žiakov. 
Organizujeme obľúbené a žiadané tematické tvorivé dielne, ktorých sa zúčastňuje veľa detí ale 
i rodičov. Sú zamerané na vianočné a veľkonočné tradície. 
Obľubu si získal počas jesenných prázdnin Tekvicový deň. V novembri sme uskutočnili slávnostné 
odovzdanie detských kníh predstaviteľom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske menšiny. Do 
rozvozu 1500 kníh do Spišskej Novej Vsi sa nám podarilo zapojiť poslancov NR SR, ktorí tento 
projekt pre rómske menšiny veľmi privítali.  
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa centrum zapojilo  
Centrum sa prezentovalo v rámci Bratislavy pre všetkých a taktiež sme sa zapojili aj do Vianočných 
dielní v Justiho sieni, aktívne sme sa zúčastnili aj Živého námestia, kde sme inštalovali práce detí. Boli 
sme opäť spoluorganizátormi PENALTY-futbalový turnaj žiakov v rámci Dní Petržalky(pôvodne 
akcia CVČ) 
•  
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov CVČ 
 
Projekty prostredníctvom RZ pri CVČ v školskom roku 2014/2015 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 
školy/CVČ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 
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Magistrát hl.mesta SR Daruj svoj čas Tvorivé aktivity  30.9.-
12.12.2014 

 Každý deň s úsmevom Pre deti s Detského domova v Lipt. 
Hrádku- výtvarné aktivity 

Máj- december 
2015 

 Mladý záchranár Letný tábor Júl 2015 

 Denné tábory Autobusové výlety Júl - august 

Raiffeisen bank Tvorivé dielne Sobotné podujatia pre deti 2015 

Prostredníctvom RZ sú každoročne tvorené projekty predovšetkým na letnú prázdninovú 
činnosť ale i na činnosť počas roka. Všetky projekty sa zrealizovali, v tomto roku boli schválené 
všetky projekty v celkovej hodnote 2800 €- €. Pomohli skvalitniť našu činnosť a možnosťou úhrady 
niektorých výdavkov z projektu nemusíme zvyšovať poplatok za týždňový turnus. Tieto činnosti – 
tábory, tvorivé dielne , na ktoré orientujeme projekty, sú veľmi obľúbené a žiadané.  

V lete 2015 sme odrekreovali v denných táboroch  317 detí v športových, umeleckých, 
záchranárskych, poznávacích, tanečných a pod. Spolu pracovalo 13 interných a 30 externých 
pracovníkov 
•   
• V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
• Neuskutočnila sa. 
•  
• VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v CVČ 
• Neuskutočnila sa. 
•  
• VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy/CVČ 

CVČ vykonáva svoju činnosť v budove na Gessayovej ul.6 a v budove na Hrobákovej ul.5., 
využíva aj priestory dvora a záhrad oboch objektov. Krúžky sa realizovali aj v priestoroch ZŠ 
Budatínska ,  Nobelovo námestie a Rusovce. Plne boli využívané aj dve mobilné keramické 
vypaľovacie pece v elokovaných pracoviskách Budatínska a Nobelovo námestie./ Elokované 
pracoviská v Petržalke k 30.6.2015 zrušené . 
Priestorové podmienky CVČ sa v minulom školskom roku podstatne nezmenili, na záujmovú činnosť 
boli využívané všetky priestory, ktoré máme k dispozícii na  výchovno- vzdelávacie programy na PC, 
výtvarnej, pracovnej výchovy a prírodovedy ( alternatívna forma výučby), obvodné súťaže, vlastné 
podujatia CVČ ( tvorivé dielne, športové turnaje, a pod.).  
Vzhľadom na odchod odbornej pracovníčky na PC sa nedarilo v plnej miere využiť priestory 
v počítačovej učebne. 
 V budove na Hrobákovej ulici, zameranej na športové  a pohybové aktivity, je časť 
priestorov na poschodí  prenajatá OZ TOPCENTRUM. Na prízemí je bývalý technický trakt ( 
pôvodná kuchyňa, sklady ) prenajatý občianskemu združeniu KK SPOJE , ktoré v zmysle nájomnej 
zmluvy plánuje prepojenie s budúcou  kolkárskou halou.   

V auguste 2014 sme požiadali  Magistrát hl. mesta SR o odzverenie budovy na Hrobákovej 5 
a požiadali sme o prenájom nami využívaných priestorov. Toto je v štádiu riešenia. 

Podporu máme aj zo strany rodičov detí navštevujúcich krúžky (z 2 % z daní ), ako aj 
z grantov a príspevkov sponzorov.   

Pretrváva však zlá situácia s vonkajšími priestormi - budovy sú  vekom veľmi opotrebované, 
vonkajší plášť oboch budov je popraskaný a schátralý. Tento stav je zapracovaný do návrhu  rozpočtu 
centra na roky 2014 – 2015, zatiaľ je  stav nezmenený. 

Voľné priestory mimo činnosti CVČ ponúkame na krátkodobé  prenájmy ( Joga,  Kurz hravej 
angličtiny). 
•  
•  
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• VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy/ŠZ v roku 
2014 

� Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: granty – 2800 € 
� Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 39494,6 € 
� Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 404 € 
� Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 1653,59 € 
� Iné finančné prostriedky: súťaže – 6044 € 

•  
 
IX. Ciele, ktoré si škola/ŠZ určila v koncepcii rozvoja školy/ŠZ na školský rok 2014/2015 
a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 

� 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.  
� Pokračovať v organizovaní osvedčených a žiadaných aktivít typu tvorivé dielne nielen 

v predvianočnom a predveľkonočnom období 

� Okrem tradičných tematických tvorivých dielní sme uskutočnili tvorivé dielne i v ZŠ Rusovce, 
ZŠ Turnianska, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Budatínska. 

 

� Rozšíriť ponuku výučbových programov (VVP) 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, počítačové programy a pod. 

 Výchovno-vzdelávacie programy 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 

 

� Naďalej koordinovať a podieľať sa na príprave a organizovaní predmetových olympiád  
a postupových súťaží v úzkej spolupráci s ObÚ, ZŠ, SŠ a ostatných spoluorganizátorov. 

 Každoročne klesá rozpočet na postupové súťaže a predmetové olympiády, pretože sa    
 tak okliešťuje práca s talentovanými deťmi. Koordinácia a organizácia zo strany centra  
 je vždy zabezpečená, ako i spolupráca so školami.  

 
� Úspešne začať činnosť v elokovaných pracoviskách ZŠ Budatínska, Turnianska, Nobelovo 

nám. a ZŠ s MŠ Vývojová v Rusovciach  
 Činnosť na ZŠ Budatínsja a Nobelovo nám. skončila 30.6.2015 

� Za účelom skvalitnenia propagácie a informovanosti verejnosti skvalitňovať vzhľad  web-
stránky, pružnejšie aktualizovať informácie,  urobiť ju príťažlivejšou, využiť všetky dostupné 
bezplatné vebhostingy, média a tlač 
 

� Využívať možnosti na získanie finančných prostriedkov prostredníctvom nových projektov na 
aktivity a metriálno-technické vybavenie. 
Všetky podané projekty boli schválené a prispeli ku kvalite našej činnosti. 

 

� Prezentovať činnosť CVČ počas podujatí v Bratislave – napr. Bratislava pre všetkých –  
Námestie deťom, Vianoce na Magistráte Dni Petržalky – PENALTA, tradičný futbalový turnaj 
žiakov ZŠ  a MINI penalta prezentáciou činnosti záujmových útvarov na verejnosti 
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� V spolupráci s OZ Kolkársky klub TJ Spoje Bratislava uskutočniť po výstavbe haly 
revitalizáciu areálu na Hrobákovej ulici, spracovať investičný projekt 
 

� Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu, záujmovú , rekreačnú a športovú činnosť pre deti, mládež a 
dospelých počas celého roka 

 Po  ukončení školského roka pokračovala činnosť počas letných prázdnin,   kedy sme 
realizovali   13 foriem prázdninovej činnosti s rôznym zameraním a  odrekreovali sme 317 detí. 
 
X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2014/2015, a oblasti, 
v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení v školskom roku 2015/2016 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 

• Prezentácia činnosti na verejnosti 
organizovaním veľkých podujatí- 
pravidelné soboty v CVČ 

• Orientácia na ľudové remeslá a keramiku 
• Tvorba a realizácia projektov, získavanie 

finančných prostriedkov na ich realizáciu. 
• Organizácia prázdninovej činnosti. 
• Organizácia obvodných kôl 

predmetových olympiád a postupových 
súťaží. 

• Spolupráca s rodičmi. 
• Čiastočné vymaľovanie priestorov 

 
 
 
 
 

SLABÉ STRÁNKY 
• Zlý technický stav oboch objektov centra, 

ich energetická náročnosť,          ( okná, 
fasády). 

• Nedostatok finančných prostriedkov na 
údržbu a opravy centra. 

• Vymaľovanie vnútorných priestorov 
      oboch budov CVČ 
• Starnúce technické vybavenie. 
• Podmienky štátneho programu finančnej 

podpory záujmového vzdelávania „ 
vzdelávacie poukazy“ sú pre CVČ 
nespravodlivé. 

� Ponuka pravidelnej záujmovej činnosti 
oslovuje skôr deti ZŠ 

� Potreba omladenia kolektívu 

PRÍLEŽITOSTI 
• Nárast demografickej krivky. 
• Získavanie mimorozpočtových prostriedkov 

na skvalitnenie materiálno-technického 
vybavenia a  technického zhodnotenia budov. 

• Podpora ďalšieho vzdelávania  
a sebavzdelávania pedagogických    
zamestnancov. 

• Zriaďovanie elokovaných pracovísk a ich 
rozvíjanie 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

•  
• 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): Tento druh štatistiky u nás neevidujeme. 
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• Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí (meno žiaka, 
názov školy): Tento druh štatistiky u nás neevidujeme. 
 
XI.  Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom zariadení. 

 
Priestory CVČ sú po hygienickej stránke udržiavané tak, aby vyhovovali výchovno- vzdelávacej 
činnosti pre deti. 
2 x ročne zabezpečujeme deratizáciu priestorov v oboch objektoch CVČ.  
Dôsledne dbáme na dezinfekciu sociálnych zariadení a v MINIZOO používaním odporučených 
dezinfekčných prostriedkov a vypracovaného prevádzkového poriadku. 
 
Zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola v júli 2015 vykonaná   kontrola zameraná 
na prebiehajúce letné prímestské tábory.  
Záver:  
Znova nám vytkla, že nemáme v norme vetranie sociálnych zariadení/WC/. Toto nevieme vyriešiť, 
nakoľko v budove nie je zo sociálnych zariadení vývod na vetranie.  
Odporučenie:  
K dobrému stavu objektu CVČ Gessayovej a na Hrobákovej ulici, by prispelo vymaľovanie 
priestorov, výmena šatníkových skriniek, vymeniť podlahovú  krytinu v šatniach, úprava umyvárne 
a WC. 
Naďalej pretrváva nebezpečný stav na fasádach budov, kde opadávajú kusy omietky zo schodíšť, 
nájazdových rámp, z fasády budovy na terasu kde mávame rôzne činnosti pre deti. 
Je zvýšený odber energií na teplo zo starých hliníkových okien ,ktoré nejdú otvoriť ani na núdzové 
vetranie učební / vylomené kľuky na vetranie/.  
 
Zámenou miestností , čiastočným vymaľovaním priestorov a výmenou pokrytia podláh vznikli útulné, 
vzdušné a svetlé miestnosti pre priamu činnosť s deťmi ale i vhodné pracovné prostredie pre 
pedagogických zamestnancov.. 
 
2. Spolupráca školy  
 
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 a pod. Pokračujeme v tradícii- oslava MDD a záver školského roka v  centre už piaty rok sa 
koná formou záhradnej slávnosti pod tematickými názvami, tohto roku pod názvom Mama a ja. 
Zároveň bola vyhlásená zbierka kníh 
  
2.2. Spolupráca s právnickými osobami ( neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami.) 
 
 
 
2.3.   Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom. 
 Spolupráca CVČ s  magistrátom hlavného mesta SR je na dobrej úrovni. Spolupracujeme 
hlavne s finančným oddelením a oddelením kultúry, školstva , športu a mládeže.  
 
2.4. Iná spolupráca 

 
Spolupráca s MŠ: V dôsledku nepovolenia elokovaných pracovísk v MŠ uplynulá veľmi dobrá 
spolupráca sa uskutočňuje len individuálnou formou V rámci environmentálnej výchovy s MŠ sme  
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realizovali  podľa záujmu výchovno-vzdelávacie programy na PC, stretnutia so zvieratkami v Minizoo 
a v téme Ľudové remeslá  keramiku 
Spolupráca so ZŠ, ŠKD, neštátnymi školami územnej pôsobnosti Petržalky: ťažisko spočíva 
v spoločných projektoch, v spoločnom organizovaní obvodných kôl predmetových olympiád 
a postupových súťaží, ako aj športových súťaží pre ZŠ. 
Účasť škôl a ŠKD na výchovno- vzdelávacích programoch, ako alternatívnej možnosti overenia 
a utvrdenia učiva. Prínosom sú praktické aktivity s deťmi. 
Spolupráca s MÚ MČ Petržalka – MÚ, oddelenie školstva prestalo pozývať na riaditeľské aktívy 
riaditeľa CVČ, čím sa narušila kontinuita informovanosti, školy nemôžu s nami spolupracovať ako 
v minulosti, MÚ sa snaží všetku záujmovú činnosť realizovať v školách, pričom deti nemajú možnosť 
navštíviť také ZÚ, o ktoré by mali záujem.  26- ročná spolupráca pri organizovaní futbalových súťaží 
pre mladších a starších žiakov ZŠ a OGY pod názvom Penalta, Minipenalta, najnovšie aj Ladypenalta 
– súťaž pre dievčatá, ktorých finále sa tradične koná v rámci osláv Dní Petržalky.  
Spolupráca s PSA na Bullovej ulici trvá už niekoľko rokov. Zameraná ja na vedenie pedagogickej 
praxe študentov tejto školy a ich pomoc pri organizovaní niektorých podujatí CVČ. Každý rok sa 
praxe zúčastní  8 -12 študentov. Okrem toho praxujú u nás aj poslucháči pedagogických fakúlt 
vysokých škôl. 
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  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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


