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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy, Vrbenského 1, 831 53  Bratislava  

za školský rok 2020/2021 
   
 

Východiská a podklady: 

 

1.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

   č. 435/2020 z 18.12. 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

    jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Vyhodnotenie úloh z Koncepcie školy na roky 2020 – 2021 

3. Plán práce školy ZUŠ, Vrbenského 1, 831 53  Bratislava na školský rok 2020/2021 

4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy, predmetových komisií ZUŠ 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ, Vrbenského 1 

6. Ďalšie podklady z www.zusvrbenskeho.eu 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy, Vrbenského 1 za školský rok 2020/2021 

 

 

I. Základné informácie o škole 

 

a) Identifikačné údaje 

Názov školy: Základná umelecká škola 

Adresa: Vrbenského 1,  831 53  Bratislava 

Telefónne číslo: +4212/4488 4543 

Webové sídlo: www.zusvrbenskeho.eu 

Adresa elektronickej pošty: riaditel@zusvrbenskeho.eu 

                                             info@zusvrbenskeho.eu 

                        PaM - vrbenskehozus@gmail.com 

 

Mená a priezviská vedúcich pedagogických zamestnancov a ich funkcie: 

- Mgr. Vladislav Katrinec, riaditeľ 

 

Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy: 

- Miriama Chrappová – predseda - zástupca nepedagogických zamestnancov 

- Daniela Pokorná – podpredseda - zástupca rodičov 

- Milan Baďo, DiS. art. – člen - zástupca pedagogických zamestnancov  

- Mgr. art. Katarína Dibáková – člen - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

- Róbert Hammer – člen - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

- Mgr. Hedviga Hudáková – člen - zástupca rodičov 

- Ing. Klaudia Košíková – člen - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

- Mgr. Peter Pilinský – člen - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

- Ing. Milan Rybár – člen - zástupca rodičov 

- Mgr. Simona Uhríková – člen - zástupca rodičov 

- PaedDr. Marta Žáková – člen - zástupca pedagogických zamestnancov 

 

b) Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1 

Telefónne číslo: +421 259 356 111 (infolinka), +421 259 356 166 

Adresa elektronickej pošty: info@bratislava.sk 

 

c) Zasadnutia Rady školy a prerokované materiály v školskom roku 2020/2021 

 

15.10.2020 – Program: rokovanie Rady školy formou per rollam 

1. Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, 

Vrbenského 1, Bratislava za školský rok 2019/2020 

2. Prerokovanie Plánu práce a Plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti ZUŠ, Vrbenského 1, 

Bratislava na školský rok 2020/2021 

 

04.12.2020 – Program: rokovanie Rady školy formou per rollam 

1.  Prerokovanie inovácie Školského vzdelávacieho programu 

2. Prerokovanie Školského poriadku č. ŠP-001/2020 v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov 
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Iné poradné orgány riaditeľa školy: 

Pedagogická rada: 

Termíny zasadnutí v školskom roku 2020/2021 a základné témy rokovaní: 

 

10.09.2020 

Hlavné body programu: 

1. Otvorenie porady a privítanie prítomných 

2. Prednesenie a odsúhlasenie návrhu programu 

3. Poďakovanie prítomným za realizáciu prác spojených so začiatkom nového školského roka 

4. Pokyny a opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 

- informovanie o aktuálnych opatreniach na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré 

zverejnilo MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR. 

5. Pedagogické a organizačné pokyny 

- predmety PHV a HN sa začnú pri dodržaní aktuálnych opatrení vydaných ÚVZ SR vyučovať od 

pondelka 21. septembra 2020 

T: 21.09.2020                                                             Z: všetci triedni učitelia HO 

-  predmety ZS a KH sa do odvolania vyučovať nebudú, ak, tak v prípade KH iba v menších 

skupinkách 

T: do odvolania                                                          Z: dotknutí učitelia 

- hospitačná činnosť bude vykonávaná vedúcimi PK a vedením školy priebežne podľa plánu 

kontrolnej a hospitačnej činnosti 

T: priebežne       Z: vedúci PK a vedenie školy 

6.  Príprava podujatí školy 

7. Odsúhlasenie úloh 

8. Záver  

 

24.09.2020 

Hlavné body programu: 

Program:  

1. Otvorenie porady a privítanie prítomných 

2. Prednesenie a odsúhlasenie návrhu programu 

3. Informácie z riaditeľského aktívu 

4. Prevádzkové informácie a oboznámenie sa so Smernicou ohľadne COVID-19 

5. Riaditeľ školy predniesol na prerokovanie návrh Plánu práce na školský rok 2020/2021, 

následne návrh Plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti na školský rok 2020/2021 a napokon návrh 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy, Vrbenského 1  za školský rok 2019/2020. Pripomienky a návrhy zapracoval do 

pripravených materiálov.  

6. Rôzne 

7. Prijatie uznesení 

8. Záver  

 

05. – 09.11.2020 

Zápisnica z hlasovania pedagogickej rady formou „per rollam“ – uznesenia boli schválené: 

Uznesenie číslo 1A pedagogickej rady: 

„Pedagogická rada sa uzniesla na tom, že prerokovala Vnútorný školský poriadok č. ŠP-

001/2020 a odporúča riaditeľovi školy jeho schválenie.“ 
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Uznesenie číslo 2A pedagogickej rady: 

„Pedagogická rada sa uzniesla na tom, že prerokovala Rokovací poriadok č. RP-002/2020 

a odporúča riaditeľovi školy jeho schválenie.“ 

 

26. novembra 2020 

Zápisnica zo štvrťročnej klasifikačnej porady realizovanej „per rollam“ ku dňu 26. novembra 2020 

Hlavné body programu: 

1. Prítomní na hlasovaní, viď príloha – zápisnica z rokovania „per rollam“ 

2. Odoslanie návrhu programu a materiálov k rokovaniu, zapracovanie pripomienok 

– v utorok 24. 11. 2020 vyhlásený začiatok rokovania PR formou „per rollam“ a členom PR boli 

zaslané všetky materiály k prerokovaniu spolu s uzneseniami, s ktorými sa mohli oboznámiť už 

pri pripomienkovaní. Koniec rokovania PR bol vo štvrtok 26. 11. 2020. 

3. Odsúhlasenie návrhu programu 

Hlasovanie 1A: „PR schválila program rokovania PR ako celku.“ 

4. Prerokovanie pozmeňujúcich návrhov k Školskému poriadku a Rokovaciemu poriadku 

Uznesenie 2A: „Pedagogická rada sa uzniesla na tom, že schvaľuje všetkých 14 

pozmeňujúcich návrhov k Školskému poriadku č. ŠP-001/2020 a Rokovaciemu poriadku č. 

RP-002/2020 a odporúča riaditeľovi ZUŠ predložiť Školský poriadok so schválenými 

zmenami Rade školy.“ 

5. Prerokovanie inovácie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Inovovaný ŠkVP tvoril 

elektronickú prílohu č. 3 k materiálom z rokovania.  

Uznesenie 3A: „Pedagogická rada sa uzniesla na tom, že prerokovala zmeny a inováciu 

ŠkVP č. ŠkVP-PK-1/2020 a odporúča ju riaditeľovi ZUŠ predložiť Rade školy.“ 

6. Výsledky VVČ za ostatné obdobie 

Uznesenie 4A: „Pedagogická rada berie na vedomie správy o činnosti predmetových 

komisií za 1. štvrťrok 2020/2021.“ 

7. Zmena Pracovného poriadku ZUŠ 

Uznesenie 5A: „Pedagogická rada sa uzniesla na tom, že prerokovala zmeny pracovného 

poriadku a odporúča riaditeľovi ZUŠ jeho schválenie.“ 

8. Príprava a realizácia najbližších podujatí školy 

Uznesenie 6A: „Pedagogická rada berie na vedomie správu riaditeľa ZUŠ o podujatiach 

školy a priebehu VVP.“ 

9. Klasifikačná časť, pedagogicko-organizačné informácie: a) štatistické údaje, b) návrhy 

výchovných opatrení podľa Školského poriadku - 001/2020 c) informácie zriaďovateľa 

Uznesenie 7A: „PR berie na vedomie uloženie výchovných opatrení podľa Čl. 8 Školského 

poriadku.“ Uznesenie 7B: „PR berie na vedomie informácie riaditeľa ZUŠ od 

zriaďovateľa.“ 

10. Rôzne 

11. Schválenie uznesení 

12. Vyhotovenie zápisnice z rokovania PR  

 

28.01.2021 

Zápisnica a uznesenia pedagogickej rady z polročnej klasifikačnej porady realizovanej „per 

rollam“ ku dňu 28. januára 2021 

Hlavné body programu: 

pripomienkovanie: 

1. Odoslanie návrhu programu a materiálov k rokovaniu, zapracovanie pripomienok 

2. Schválenie návrhu programu 

Hlasovanie 1A: „Pedagogická rada (PR) schválila program rokovania PR ako celku.“ 

3. Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za prvý polrok školského roka 
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Uznesenie 2A/01-2021: „Pedagogická rada berie na vedomie správy o činnosti 

predmetových komisií za 2. štvrťrok školského roka 2020/2021.“ 

4. Vyhodnotenie hospitácií a prijaté opatrenia 

5. Prerokovanie problematických výsledkov v jednotlivých oblastiach a návrhy na ich riešenie 

Uznesenie 3A/01-2021: „PR berie na vedomie uloženie výchovných opatrení podľa Čl. 8 

Školského poriadku a prednesené informácie o žiakoch.“ 

Uznesenie 3B/01-2021: „PR schvaľuje náhradné termíny hodnotenia za prvý polrok pre 

prednesených žiakov.“ 

6. Štatistické informácie 

Uznesenie 4A/01-2021: „PR berie na vedomie štatistické informácie za 1. polrok šk. roka.“ 

7. Formy realizácie VVČ v 1. polroku školského roka 2020/2021 

8. Informácie z porady riaditeľov 

Uznesenie 5A/01-2021: „PR berie na vedomie informácie riaditeľa ZUŠ od zriaďovateľa.“ 

9. Prerokovanie plánu podujatí na 2. polrok školského roka 

10. Príprava mesačného plánu činnosti na február 

Uznesenie 7A/01-2021: „Pedagogická rada berie na vedomie plán činnosti na mesiac 

február.“ 

11. Spôsob hodnotenia vyučovacích predmetov 

Uznesenie 8A/01-2021: „Pedagogická rada schvaľuje spôsob hodnotenia predmetov 

vymedzených v bode 11 odseku b).“ 

12. Informácie ku klasifikácii a pedagogicko-organizačné informácie 

Uznesenie 9A/01-2021: „Pedagogická rada berie na vedomie informácie ku klasifikácii a 

pedagogicko-organizačné informácie.“ 

13. Rôzne 

14. Schválenie a prijatie uznesení 

15. Vyhotovenie zápisnice z hlasovania PR formou „per rollam“ 

 

22. 04. 2021 

Hlavné body programu: 

Od poslednej prezenčnej schôdze Pedagogickej rady sa uskutočnili 3 rokovania a hlasovania 

prostredníctvom elektronických médií – „per rollam“. 

O všetkých troch rokovaniach a hlasovaniach sú spísané zápisnice a uložené v príslušnej agende.  

Všetky 3 hlasovania boli uznášaniaschopné a všetky navrhované uznesenia boli prijaté: 

- na hlasovaní „per rollam“ k 9. 11. 2020 sa zúčastnilo 24 členov pedagogickej rady 

z celkového počtu 27; za hlasovalo 24, proti 0 a zdržal sa 0; obe uznesenia boli schválené; 

- na hlasovaní „per rollam“ k 26. 11. 2020 sa zúčastnilo 27 členov pedagogickej rady 

z celkového počtu 27, hlasovanie jedného člena bolo neplatné; za prijatie všetkých 

uznesení hlasovalo 25 členov, pri jednom uznesení sa jeden člen zdržal; všetky uznesenia 

boli schválené; 

- na hlasovaní „per rollam“ k 28. 01. 2021 sa zúčastnilo 27 členov pedagogickej rady 

z celkového počtu 27, hlasovanie jedného člena bolo neplatné; za prijatie všetkých 

uznesení hlasovalo 26 členov; všetky uznesenia boli schválené. 

K bodu č. 4 

Hodnotenia 3. štvrťroku školského roka 2020/2021 sa ujal riaditeľ školy. Poďakoval sa tým, ktorí 

prispeli k príprave a realizácii nahrávky Veľkonočného benefičného koncertu v Katedrále sv. 

Šebastiána. S podporou MČ Bratislava-Rača, Vydavateľstva „Moja kultúra“ a správcu Katedrály 

sv. Šebastiána si 4. apríla 2021 mohli milovníci hudby pozrieť a vypočuť na YouTube a Facebook 

profile MČ Rača koncert. Ďalšie poďakovanie patrilo PaedDr. Barbore Macánkovej a žiakom 
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výtvarného odboru, ktorí aj napriek sťaženým podmienkam súvisiacim s rôznymi 

epidemiologickými obmedzeniami pripravili viacero výtvarných prác, s ktorými sa zapojili do 

výtvarných súťaží. Pri tejto príležitosti zablahoželal riaditeľ školy PaedDr. Barbore Macánkovej 

k oceneniu, ktoré jej v rámci osláv Dňa učiteľov udelil primátor Bratislavy Matúš Vallo. 

V závere hodnotenia otvoril riaditeľ školy priestor pre klasifikáciu 3. štvrťroku 2020/2021. 

Postupne sa jednotliví učitelia vyjadrovali k hodnoteniu svojich tried. Všetky prípady, pri ktorých 

mal triedny učiteľ nejasnosť v súvislosti s hodnotením, sa operatívne vyriešili a nakoľko sa 

neobjavil v žiadnej triede zásadný problém, klasifikácia sa mohla úspešne ukončiť. 

K bodu č. 5 

V tomto bode informoval riaditeľ školy o ďalších krokoch vedenia školy pre zabezpečenie 

adekvátnych podmienok pre VVČ. Informoval o zámere prenajať učebné priestory v CVČ na 

Hliníckej ulici, ktoré by pomohli napĺňať požiadavky zahrnuté v ŠVP pre ZUŠ a zmiernili by tlak 

na využívanie učební v hlavnej budove školy. Informoval, že v novovzniknutom elokovanom 

pracovisku by sme našli priestor pre výtvarný odbor a pre učebne hudobného odboru.  

 

K bodu č. 6 

- príprava záveru šk. roka, príprava záverečných hodnotení zamestnancov atď. 

 

23.06.2021 – klasifikačná porada 

Hlavné body programu: 

V bode hodnotenia ostatného obdobia sa riaditeľ školy poďakoval za splnenie úloh vo 4. štvrťroku 

školského roka 2020/2021 okrem iného: 

- všetkým zamestnancom školy za prípravu a obnovenie individuálneho vyučovania ku dňu 10. 

mája 2021; 

- za realizáciu absolventských a záverečných skúšok; 

- za realizáciu prijímacích talentových skúšok. 

V závere sa riaditeľ školy poďakoval všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom 

školy za zvládnutie úloh spojených so snahou o zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 

a prispôsobenie sa daným náročným podmienkam počas celého školského roka 2020/2021.  

K bodu č. 4 

Bod týkajúci sa klasifikácie žiakov a pedagogickej agendy viedol Bc. Andrej Macho: 

- vyhodnotenie jednotlivých správ vedúcich PK za 4. štvrťrok 2020/2021. Na základe týchto správ 

sa potom venoval jednotlivým triednym učiteľom a spoločne sa prerokovali prípady žiakov, ktorí 

z rôznych dôvodov nespĺňali podmienky pre klasifikáciu; 

-  poďakoval sa PZ za uzatvorenie hodnotenia žiakov a pripomenul, že niektoré predmety sa za 

tento školský rok nebudú klasifikovať v zmysle Metodického usmernenia; 

- hodnotiace pohovory PZ, ktoré musí vedenie školy zo zákona urobiť raz ročne, sa realizovali od 

18. júna 2021 a podľa rozpisu už zostáva iba malá časť učiteľov. 

 

K bodu č. 5 

Riaditeľ školy potom prečítal znenie prijatých úloh a termínov. V hlasovaní za ich prijatie nemal 

nik voči ich zneniu výhrady a boli prijaté jednohlasne. 
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06.07.2021 – hodnotiaca porada 

Hlavné body programu: 

1. Otvorenie porady a privítanie prítomných 

2. Prednesenie a odsúhlasenie návrhu programu 

3. Hodnotenie školského roka 2020/2021 

4. Pokyny k ukončeniu školského roka 

5. Záver  

 

K bodu č. 3 

V tomto bode sa riaditeľ školy poďakoval za zvládnutie náročného školského roka 2020/2021: 

- všetkým zamestnancom školy za rešpektovanie a plnenie nariadení zo strany zamestnávateľa, 

zriaďovateľa školy, ÚVZ a MŠVVaŠ SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19; 

- všetkým zamestnancom školy za prípravu a obnovenie individuálneho vyučovania ku dňu 10. 

mája 2021; 

- všetkým PZ za realizáciu online výučby v čase pandémie pri využití dostupných sociálnych 

aplikácií a za ich flexibilnosť, potrebné nasadenie a kreativitu. 

 

V závere sa riaditeľ školy poďakoval všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom 

školy za zvládnutie úloh spojených so snahou o zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 

a prispôsobenie sa daným náročným podmienkam počas celého školského roka 2020/2021.  

 

30.08.2021 

Hlavné body programu: 

V bode hodnotenia a uzatvorenia školského roku 2020/2021 sa riaditeľ školy poďakoval: 

- všetkým zamestnancom za realizáciu administratívnych úloh, súvisiacich s ukončením školského 

roka. Za neformálnu účasť na osobnom hodnotení s vedením školy. Ďalej za prípravu 

a zabezpečenie prijímacích talentových skúšok, záverečných a absolventských skúšok a koncertov 

a za prípravu administratívnych podkladov potrebných pre otvorenie nového školského roka. 

 

K bodu č. 4 

Bod súvisiaci so zápisom žiakov viedol Bc. Andrej Macho. Z jeho usmernení: 

-   zápis žiakov sa bude realizovať vo štvrtok 2. septembra a v piatok 3. septembra 2021; 

T: 02., resp. 03.09.2021                                                                                    Z: všetci PZ 

-   záznam o kontrole TK a prijatých opatreniach, ako aj ich archiváciu zabezpečí vedenie školy; 

-   predmet HN a skupinové predmety v HO sa začnú vyučovať od 13.09.2021; 

-  povinnosťou rodičov bude odovzdať pri nástupe čestné prehlásenie o bezpríznakovosti žiaka 

a pravidelne ho podpisovať. Triedny učiteľ má povinnosť toto prehlásenie kontrolovať. 

 

K bodu č. 5 

V bode rôzne sa komunikovali tieto otázky učiteľov: 

-   parkovacia politika mesta od 01.10.2021; 

-   informácie o podujatiach, do ktorých sa škola v minulosti pravidelne zapájala; 

-   termíny súťaží žiakov. 
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Umelecká rada:   

 

Termíny zasadnutí v školskom roku 2020/2021 a základné témy rokovaní: 

 

24. september 2020 – Program: 1. Privítanie prítomných a otvorenie zasadnutia, 2. Prednesenie 

návrhu rokovania a jeho následné schválenie, 3. Informácie zo zasadnutia riaditeľov ZUŠ 

s vedením mesta, 4. Organizačné pokyny, 5. Príprava koncertu k výročiu založenia školy, 6. 

Príprava mesačného plánu na mesiac október 2020, 7. Rôzne, 8. Záver a poďakovanie prítomným 

za účasť. 

 

22. október 2020 

- témou zasadnutia Umeleckej rady bola príprava štvrťročnej klasifikácie a priebeh dištančného 

vzdelávania od 26.10.2020. 

 

31. marec 2021 

- témou zasadnutia Umeleckej rady bola príprava trištvrteročnej klasifikácie, zhodnotenie priebehu 

dištančného vzdelávania, príprava podujatí a režim školy v ďalšom období. 

 

27. máj 2021 o 10.30 h – prezenčná a dištančná forma  

Program: 

1. Otvorenie porady  a privítanie prítomných, 2. Prednesenie a odsúhlasenie návrhu programu, 

3. Poďakovanie za realizáciu súťaží a účasť na vzdelávaniach, 4. Pedagogicko-organizačné 

pokyny, 5. Záver. 

 

24. jún 2021 – Program:  

1. Privítanie prítomných a otvorenie zasadnutia, 2. Prednesenie návrhu programu zasadnutia a jeho 

schválenie, 3. Príprava a spôsob hodnotenia štvrtého štvrťroka školského roku 2020/2021, 4. 

Príprava klasifikácie a usmernenia k uzatváraniu triednych dokumentácií, 5. Rôzne, 6. 

Odsúhlasenie úloh z rokovania, 7. Záver. 

 

 

Predmetové komisie: 

 

Termíny zasadnutí podľa plánov práce jednotlivých PK, najmenej raz mesačne. 

 

Základné témy rokovaní: 

- priebežné hodnotenie plnenia plánov jednotlivých PK;  

- zapracovávanie nových návrhov do plánov činnosti;  

- príprava a schvaľovanie účasti žiakov na podujatiach školy;  

- príprava, schvaľovanie a predkladanie návrhov vedeniu školy na účasť žiakov na podujatiach 

organizovaných inými subjektmi;  

- príprava a predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti na rokovania 

Umeleckej rady; 

- hodnotenie vedenia triednych dokumentácií pedagógov vedúcimi jednotlivých PK. 
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d) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch ZUŠ 

 

Žiaci ZUŠ 

Údaje o počte žiakov k 15.09.2020 Údaje o počte žiakov k 

15.09.2020 /žiak je len raz 

započítaný/ 

 

 

 

 

 

     ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho žiakov v jednotlivých 

odboroch 
T

an
eč

n
ý

 

             V
ý
tv

ar
n
ý

 

L
it

er
ár

n
o
-d

ra
m

at
ic

k
ý

 

H
u
d
o
b
n
ý

 

A
u
d
io

v
iz

u
ál

n
ej

 

a 
m

u
lt

im
ed

iá
ln

ej
 t

v
o
rb

y
 

       

 

 

 

 

 

Počet 

žiakov 

spolu 

/stĺpce 2-

6/ 

 

In
d
iv

id
u
ál

n
a 

fo
rm

a 
v
y
u

čo
v
an

ia
 

S
k
u
p
in

o
v
á 

fo
rm

a 
v
y
u
čo

v
an

ia
 

 

 

 

 

Počet 

žiakov 

spolu /stĺ. 

8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 54 93 37 356 0 540 318 148 466 

 

Celkový počet žiakov k 15. 09. 2020: 540 

 

 

 

Žiaci ZUŠ 

Údaje o počte žiakov k 30.06.2021 Údaje o počte žiakov k 

30.06.2021 /žiak je len raz 

započítaný/ 

 

 

 

 

 

     ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho žiakov v jednotlivých 

odboroch 

T
an

eč
n
ý

 

             V
ý
tv

ar
n
ý

 

L
it

er
ár

n
o
-d

ra
m

at
ic

k
ý

 

H
u
d
o
b
n
ý
 

A
u
d
io

v
iz

u
ál

n
ej

 

a 
m

u
lt

im
ed

iá
ln

ej
 t

v
o
rb

y
 

       

 

 

 

 

 

Počet 

žiakov 

spolu 

/stĺpce 2-

6/ 

 

In
d
iv

id
u
ál

n
a 

fo
rm

a 
v
y
u

čo
v
an

ia
 

S
k
u
p
in

o
v
á 

fo
rm

a 
v
y
u
čo

v
an

ia
 

 

 

 

 

Počet 

žiakov 

spolu /stĺ. 

8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 49 90 32 337 0 508 303 136 439 
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Hudobný odbor: 356      Stav k 30. 06. 2021: 337   

PŠ: 38                    Počet žiakov:   30 

I. stupeň 

- 1. časť: 200   z toho absolventi k 30. 06. 2021: 31   Počet žiakov: 197 

- 2. časť:  78   z toho absolventi k 30. 06. 2021: 11   Počet žiakov:   75 

II. stupeň: 10    z toho absolventi k 30.06.2021:     1  Počet žiakov:     9  

ŠPD:      30   z toho absolventi k 30. 06. 2021:   2   Počet žiakov:   26 

Rozšírené štúdium: 0    

 

Tanečný odbor: 54       Stav k 30. 06. 2021:    49 

PŠ: 25          Počet žiakov:    26 

I. stupeň: 28   z toho absolventi k 30. 06. 2021: 4  Počet žiakov :   22 

II. stupeň: 1   z toho absolventi k 30. 06. 2021: 0  Počet žiakov:      1                                                                                

ŠPD: 0    z toho absolventi k 30. 06. 2021: 0  Počet žiakov:      0 

 

Výtvarný odbor: 93       Stav k 30. 06. 2021:    90  

PŠ: 0          Počet žiakov:      0  

I. stupeň: 91   z toho absolventi k 30. 06. 2021: 11  Počet žiakov:    88 

II. stupeň: 2   z toho absolventi k 30. 06. 2021:   0  Počet žiakov:      2 

ŠPD: 0    z toho absolventi k 30. 06. 2021:   0  Počet žiakov:      0 

 

Literárno-dramatický odbor: 37     Stav k 30. 06. 2021:    32  

PŠ: 3          Počet žiakov:      1 

I. stupeň: 34   z toho absolventi k 30. 06. 2021: 2  Počet žiakov:    31 

II. stupeň: 0   z toho absolventi k 30. 06. 2021: 0  Počet žiakov:     0                                                                                

ŠPD: 0    z toho absolventi k 30. 06. 2021: 0  Počet žiakov:     0 

 

 

 

Absolventi ZUŠ 

Údaje o počte absolventov k 30.06.2021 

 

 

 

 

 

     ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho žiakov v jednotlivých odboroch 

T
an

eč
n
ý

 

             V
ý
tv

ar
n
ý

 

L
it

er
ár

n
o
-d

ra
m

at
ic

k
ý

 

H
u
d
o
b
n
ý
 

A
u
d
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v
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u
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n
ej

 

a 
m

u
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iá
ln

ej
 t

v
o
rb

y
 

       

 

 

 

 

 

Počet žiakov 

spolu 

/stĺpce 2-6/ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 4 11 2 45 0 62 
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Primárne umelecké vzdelanie získalo: 48 žiakov. 

Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získalo: 11 žiakov. 

II. stupeň základného vzdelávania: 

- Údaje o počte žiakov, ktorí ukončili II. stupeň: 1 

 

Talentové skúšky na ZUŠ Vrbenského prebiehali v dňoch 24. – 28. augusta 2020. 

Počet neprijatých uchádzačov o štúdium v šk. roku 2020/2021: 62 

 

 

Klasifikovaných žiakov: 451       

Prípravné štúdium absolvovalo: 57 detí 

 

 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

411 22 4 14 

 

 

Vyhodnotenie a komentár: 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov boli v súlade s metodickými pokynmi č. 21/2009–R, 

schválenými MŠVVaŠ SR zo dňa 22. decembra 2009 pre ZUŠ, ako aj v súlade s metodickým 

pokynom riaditeľa ZUŠ č. 01/05-21/NR k organizácii záverečných skúšok a záverečnému 

hodnoteniu v školskom roku 2020/2021. 

Kvalita vedomostí, zručností a návykov žiakov získaných v jednotlivých odboroch bola v súlade 

so ŠkVP pre jednotlivé odbory a výsledky klasifikácie sú odrazom mimoriadne kvalitnej práce 

a prípravy žiakov. 

 

 

Noví žiaci ZUŠ 

Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2020 

 

 

 

 

 

     ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho žiakov v jednotlivých 

odboroch 

T
an

eč
n
ý

 

             V
ý
tv

ar
n
ý

 

L
it

er
ár

n
o
-d

ra
m

at
ic

k
ý

 

H
u
d
o
b
n
ý

 

A
u
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v
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u
ál

n
ej
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m

u
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iá
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v
o
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y
 

       

 

 

 

 

 

Počet 

žiakov 

spolu 

/stĺpce 2-

6/ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 31 18 13 80 0 142 

 

Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v ZUŠ 

ZUŠ v školskom roku 2020/2021 nezaložila nový ani nezrušila existujúci študijný, resp. umelecký 

odbor. 
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e) Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov 

 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15. 09. 2020 

 

           ZUŠ 

Pedagogickí zamestnanci 

Fyzický počet Prep. počet 
 

Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický počet Prep. počet 
 

Vrbenského 1 27 25,9130 4 4 

 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 30. 6. 2021 

 

           ZUŠ 

Pedagogickí zamestnanci 

Fyzický počet Prep. počet 
 

Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický počet Prep. počet 
 

Vrbenského 1 27 25,7826 4 4 

 

Počet pedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2020 

 

 

 

Študijný 

odbor/oddelenie 

 

 

 

 

 

 

Fyzický 

počet PZ k  

15.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Fyzický 

počet PZ k 

 30.06.2021 

 

 

Počet tých, 

ktorí mali 

nižšiu 

vyučovaciu 

povinnosť 

k 15.09.2020 

 

 

Počet tých, 

ktorí mali 

vyššiu 

vyučovaciu 

povinnosť  

k 15.09.2019 

Počet PZ,  

ktorí 

pracujú na 

dohodu 

o vykonaní 

práce DVP 

alebo 

o vykonaní 

činnosti 

HO 24 24 

 

5 19 0 

TO 1 1 

 

0 1 0 

VO 1 1 

 

0 1 0 

LDO 1 1 

 

0 1 0 

Spolu: 27 27 5 22 0 

 

 

Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 15.09.2020 

ZUŠ Fyzický 

počet NZ 

Z toho fyzický 

počet 

zamestnancov, 

ktorí 

vykonávajú 

v základnom 

úväzku viac 

kumulovaných 

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 

na dohodu o 

činnosti 

Vrbenského 4 3 0 0 0 

 

 

f) Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:  

Kvalifikačný predpoklad spĺňajú všetci PZ školy. 
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Vyhodnotenie vzdelávania v profesijnom rozvoji PZ ZUŠ: 

 

FORMA VZDELÁVANIA 

Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania v šk. roku 2020/2021                     

 

Druh 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

začaté 

Vzdelávanie 

trvá 

Vzdelávanie 

ukončené 

Adaptačné 0 0 0 0 

Kvalifikačné 0 0 0 0 

Inovačné 3 3 0 3 

Špecializačné  0 0 0 0 

Funkčné  1 1 0 1 

Aktualizačné 27 27 0 27 

Predatestačné 1 1 1 0 

Atestácie 0 0 0 0 

 

 

Priebežné vzdelávanie na seminároch a kurzoch: 

Majstrovské kurzy svetových virtuózov 

11. – 12. júl 2021 

PaedDr. Marta Žáková sa ako pozorovateľ zúčastnila na Majstrovských kurzoch svetových 

virtuózov s renomovaným huslistom Vadimom Gluzmanom v Bratislave. 

 

Vyšehradské hudobné majstrovské kurzy 

22. - 27. august 2021 

Pedagógovia našej školy Milan Baďo, DiS. art. a Mgr. art. Martin Smolko so žiakmi sa ako 

pozorovatelia zúčastnili Vyšehradských hudobných majstrovských kurzov v Modre v hre na 

dychových a strunových nástrojoch, ktoré viedli významní slovenskí a zahraniční umelci. 

 

 

g) Aktivity školy 

 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2020/2021 

 

Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Videokoncert a videovýstava 

október a november 2020 

webová stránka školy 

 

 
 

 Po zavedení opatrení na zabránenie šírenia 

ochorenia COVID-19 sa pre našich žiakov stala 

koncertnou a výstavnou sálou webová stránka 

školy. Práve na nej si výsledky ich umeleckého 

snaženia mohol pozrieť každý, kto si pustil 

nahrávku videokoncertu alebo videovýstavy. 

Videoprezentácia literárno-

dramatického odboru 

21. december 2020 

 

 

 

 Aj žiaci literárno-dramatického odboru preniesli 

výsledky svojho umeleckého snaženia do sveta 

digitálneho priestoru. Pod vedením svojho p. 

učiteľa Mgr. Filipa Čechoviča, DiS. art., 

pripravili a zverejnili videoprezentáciu, v ktorej 

ponúkajú ukážky hereckých etud, prednesov 
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poézie a prózy, speváckych vystúpení, ale aj 

krátky film. Niečo z toho, čo pripravovali v čase 

dištančného vzdelávania počas jesenných 

mesiacov.  

Videovýstava  

Technika pastelu 

25. január 2021 

 

 

 Do ukončenia 1. polroka sa žiakom výtvarného 

odboru podarilo pripraviť už druhú 

videovýstavu, ktorú zverejnili na konci januára. 

Ich práce boli výsledkom zvládnutia techniky 

suchého pastelu. Videovýstavu prác žiakov aj 

v tomto prípade pripravila PaedDr. Barbora 

Macánková. 

Môj prvý koncert I. a II. 

15. a 17. jún 2021 

Koncertná sála ZUŠ 

 

 

 

80 Na tradičný koncert našej školy pre najmladších 

žiakov hudobného odboru boli pre vysoký počet 

účinkujúcich vyhradené až dva termíny. Koncert 

takmer šestdesiatich malých umelcov sa konal 

len ako verejná nahrávka s obmedzeným počtom 

prítomných. No aj napriek obmedzeniam si 

všetci účinkujúci zaslúžili veľké uznanie. 

Prekonali samých seba a prvé verejné 

vystúpenie majú za sebou. Zistili, že čas 

venovaný niekoľkomesačnej príprave mal 

zmysel a môžu sa tešiť na ďalšie vystúpenia. 

Nahrávky koncertov si mohli záujemcovia 

pozrieť a vypočuť na stránke školy do 31. 

augusta 2021. 

Dievčenská šatňa 

16. jún 2021 

Koncertná sála ZUŠ 

 

 

 

 

40 Komédia Arnošta Goldflama Dievčenská šatňa 

bola absolventskou hrou pre štyri absolventky I. 

stupňa literárno-dramatického odboru. 

V postavách štyroch herečiek, z ktorých každá 

má svoj vlastný príbeh, sa predstavili Barbora 

Marková, Silvia Kamenárová, Bianka Belasová 

a Veronika Uhríková. Hru s nimi pripravil ich 

pedagóg Mgr. Filip Čechovič, DiS. art., ktorý 

bol v jednej osobe aj režisérom, dramaturgom 

a scenáristom. Hra plná skrytého vtipu 

a životných skúseností dala vyniknúť žiačkám, 

ktoré vďaka svojej niekoľkoročnej príprave 

vôbec nepôsobili rozpačitým dojmom. 

Umenie má imunitU – obraz, 

ktorý ožíva 

Výstava žiakov výtvarného 

odboru 

18. jún 2021 

Koncertná sála ZUŠ 

60 Forma dištančného vzdelávania nemusela 

žiakov nutne izolovať a oberať ich o tvorivosť 

a hľadanie nových postupov. Dôkazom je 

realizovaný zámer PaedDr. Barbory 

Macánkovej, ktorá pripravila pre svojich žiakov 

zaujímavú úlohu. Mali si vyhľadať obraz 

slávneho autora a prepracovať ho tak, aby sa 

časť pôvodného obrazu stala ako reprodukcia 

časťou nového diela a vlastný umelecký zámer 

ho mal doplniť do zmysluplného výtvarného 

celku. Ale to nebolo všetko. Z vytvorenej 

parafrázy si následne mali žiaci vybrať 

zaujímavý detail a stvárniť ho v trojrozmernej 
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podobe. Vznikli tak mimoriadne nápadité a 

originálne diela vytvorené rôznymi technikami – 

od keramiky cez quilling, prácu s drevom 

a textilom, až po japonské origami. Na vernisáži 

v záhrade školy výstavu otvorili riaditeľ ZUŠ 

Mgr. Vladislav Katrinec a p. učiteľka PaedDr. 

Barbora Macánková. O autentické pohľady na 

proces vzniku výtvarných diel sa s prítomnými 

podelila žiačka Anna Oleárová. Príjemnú 

atmosféru vernisáže dotvorilo husľové trio v 

zložení Matúš Lučenič – Karla Mozolová – 

Vratko Vrbatovič z triedy p. uč. Zity Janákovej, 

DiS. art. 

Absolventský koncert žiakov 

hudobného a literárno-

dramatického odboru 

22. jún 2021 

Koncertná sála ZUŠ 

 

50 V programe absolventského koncertu v závere 

školského roka sa mali možnosť predstaviť žiaci 

posledných ročníkov I. stupňa hudobného 

a literárno-dramatického odboru. Bola to 

satisfakcia pre silný ročník v oboch odboroch, 

pretože v období dlhšom ako jeden kalendárny 

rok im práve kontakt s verejnosťou bol 

takpovediac odopretý. 

Hrou na trúbke sa predstavil Martin Rybár z 

triedy Milana Baďa, DiS. art. Na husliach hrali 

Aneta Oujezdská z triedy PaedDr. Marty 

Žákovej a Boris Botka z triedy Mgr. art. Martina 

Smolka. V hre na klavíri sa predstavili 

absolventky Natalia Poláková z triedy MgA. 

Jany Ignácovej, Ester Chovancová z triedy 

PhDr. Oľgy Duchovej a Sandra Bondorová z 

triedy Melindy Dvořákovej, DiS. art., ktorá 

účinkovala spolu s flautistkou Dášou Pokornou 

z triedy p. uč. Rudolfa Cikatricisa. Žiaci 

literárno-dramatického odboru Michal Juraj 

Vrábeľ, Peter Tarovský a Jakub Bolerázsky 

naštudovali pôsobivé predstavenie Osvienčim na 

text básne Mikuláša Kováča. Dramaturgom a 

režisérom predstavenia bol ich pedagóg Mgr. 

Filip Čechovič, DiS. art. Spoluúčinkovali 

Kristína Špulerová (sólové husle) a sláčikové 

kvinteto. Pod ich prípravu sa podpísali PaedDr. 

Marta Žáková a Mgr. art. Martin Smolko. 

 

 

 

h) Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 

 

Názov aktivity  Počet 

účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 

žiakov 

Príprava a otvorenie výstavy 

„Padajú listy, farby jesene“ 

5. november 2020 

40 Z iniciatívy vedenia DSS a zariadenia pre 

seniorov na ul. Pri vinohradoch 267 

v Bratislave-Rači pripravili žiaci našej školy pod 
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Domov sociálnych služieb 

a zariadenie pre seniorov, 

Pri vinohradoch 267, 

Bratislava-Rača 

 

vedením PaedDr. Barbory Macánkovej pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším výstavu 

svojich výtvarných prác. Výstava sa medzi 

seniormi a pracovníkmi zariadenia stretla 

s vrelým prijatím. V ďakovnom liste Mgr. 

Daniely Nižňanskej adresovanom našej škole sa 

okrem iného uvádza: „Priniesli ste nám touto 

spoluprácou potešenie a radosť.“ A to bol jeden 

z cieľov našich výtvarníkov, prezentovať 

výsledky svojich umeleckých snáh, potešiť 

návštevníkov výstavy a zároveň si prehlbovať 

úctu k starším a budovať tak pozitívne 

medzigeneračné vzťahy.  

10. ročník celoslovenskej 

súťažnej prehliadky žiakov 

ZUŠ v sólovej hre na cimbale 

„Cimbalový Prešporok“ 

27. november 2020 

ZUŠ Jozefa Kresánka, 

Karloveská 3, Bratislava 

 

 

 
 

 

 

 

 Jubilejný 10. ročník celoslovenskej súťažnej 

prehliadky žiakov ZUŠ v sólovej hre na cimbale 

„Cimbalový Prešporok“ sa v tomto roku 

uskutočnil formou hodnotenia videonahrávok. 

Odborná porota si 27. novembra 2020 vypočula 

až 33 sólových výkonov žiakov z 15 

prihlásených ZUŠ z celého Slovenska. 

Súťažiacich žiakov našej školy pripravila Mgr. 

art. Martina Sanitrárová. Ich umelecké výkony 

ocenila porota nasledovne: 

zlaté pásmo Lara Krajňaková, Matúš Sanitrár a 

Constance Comendant. Posledne menovaná 

získala aj Cenu EMCY Slovakia za objavnú 

dramaturgiu. 

Zostáva veriť, že tieto úspechy budú motiváciou 

do ďalšej práce nielen pre našich cimbalistov. 

Vianočný les, súčasť 

podujatia Advent v meste 

4. – 18. december 2020 

Hlavné mesto SR Bratislava, 

Kultúrne a informačné 

stredisko 

Hlavné námestie v Bratislave 

 

 

 

 

250 Už 4. rok po sebe bol projekt BKIS „Vianočný 

les“ súčasťou vianočných podujatí v našom 

hlavnom meste. Jeho náplňou bolo vybrať ten 

najkrajšie vyzdobený stromček niektorej 

z bratislavských škôlok a škôl. Stromček našej 

školy vyzdobili aj tento rok žiaci VO pod 

vedením PaedDr. Barbory Macánkovej. Ich 

ozdoby vytvorené z prírodných materiálov 

návštevníkov zaujali natoľko, že v konkurencii 

desiatok stromčekov dostal ten „náš“ druhý 

najvyšší počet hlasov. Výsledok umeleckého 

snaženia, tvorivosti a pracovitosti potešil nielen 

návštevníkov Hlavného námestia. Po období 

adventu sa totiž stromčeky „rozutekali“ do 

charitatívnych organizácií, domovov 

dôchodcov, do príbytkov rodín v núdzi či do 

priestorov, kde svoje Vianoce prežívali ľudia 

bez domova. Ten náš stromček si našiel miesto 

vďaka nápadu p. učiteľky Michaely Brusnickej, 

DiS. art. v priestoroch Spojenej školy pre 

hendikepované deti so sídlom na Dúbravskej 

ceste 1 v Bratislave. 
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Modrý svet očami umenia 

18. december 2020 

Súkromná základná 

umelecká škola, Dlhý rad 30, 

Bardejov 

 

 

 V čase pandémie vyhlásila Súkromná základná 

umelecká škola so sídlom na adrese Dlhý rad 30, 

Bardejov dištančnú súťaž pre žiakov ZUŠ 

v štyroch umeleckých odboroch pod názvom 

Modrý svet očami umenia. 

V hudobnom odbore sa zapojili aj naši žiaci. Ich 

výkony zaznamenané a zaslané na 

videonahrávkach boli hodnotené v duchu 

samotného názvu témy: „Takto túto skladbu 

interpretujem ja“. Odborná porota sa po 

vypočutí nahrávok rozhodla, že v zlatom pásme 

sa umiestní z našich žiakov gitarista Emanuel 

Gabriel Dvořák z triedy Juraja Zaujeca, DiS. art. 

a žiaci p. učiteľa Rudolfa Cikatricisa flautistka 

Dáša Pokorná a klarinetista Matej Zigo.  

Strieborné pásmo obsadili Nina Klikušovská, 

Lívia Dávidová a Viktória Sedláčková.   

V bronzovom pásme sa umiestnila  Barbora 

Podolinská, všetci z triedy p. učiteľa Rudolfa 

Cikatricisa.  

Za prezentáciu na tému: „Čo mi hudba 

rozprávala“ sa v zlatom pásme umiestnila 

Kristína Špulerová a za úvahu vo veršoch na 

tému: „Môj najkrajší zážitok s hudbou“ získala 

strieborné pásmo Martina Hudáková, obe z 

husľovej triedy PaedDr. Marty Žákovej.  

Vo výtvarnom odbore sa tešíme z 2. miesta 

Terézie Dilongovej z triedy PaedDr. Barbory 

Macánkovej. 

Úspech zmyslu súťaže bol jasný a chvályhodný: 

motivovať čo najviac žiakov. Primäť ich k tomu, 

aby využívali svoj čas na tvorivú činnosť a na 

kontakt so svojimi učiteľmi a rovesníkmi. 
Rodina bez cigariet 

9. ročník celoslovenskej 

výtvarnej súťaže 

21. február 2021 

OZ Rodina a spoločnosť so 

sídlom v Skalici 

 

 

 

 Do celoslovenskej umeleckej kategórie tejto 

súťaže zaslali svoje práce aj žiačky výtvarného 

odboru našej školy Lenka Adame a Ivana 

Scholtzová. O poradí v tejto kategórii 

rozhodovala odborná porota a naše účastníčky sa 

umiestnili na 11. až 25. mieste bez určenia 

poradia. Žiačky pripravovala PaedDr. Barbora 

Macánková. Poslaním súťaže je viesť mladých 

ľudí k hodnotám zdravého životného štýlu už 

v rodinách. 

Ocenenie ku Dňu učiteľov 

29. marec 2021 

Online stretnutie 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa pri 

príležitosti Dňa učiteľov spojil formou online 

stretnutia s pedagogickými zamestnancami 

bratislavských ZUŠ a CVČ. Poďakoval sa im za 

prácu v zložitých podmienkach pandémie 

a ocenil 24 z navrhnutých učiteliek a učiteľov. 

Medzi nimi ocenil aj našu PaedDr. Barboru 

Macánkovú. Pri tejto príležitosti jej udelil 
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Ďakovný list za významný podiel na rozvoji 

školstva v hlavnom meste SR Bratislave. 
 

Tóny nádeje 

Veľkonočný benefičný 

koncert 

4. apríl 2021 

MČ Bratislava-Rača 

Katedrála sv. Šebastiána 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomienky na Vianoce 2020 

6. apríl 2021 

Regionálna výtvarná súťaž 

Centrum voľného času na 

ulici K. Novackého 14  

v Prievidzi 

 

 
  
 

Výstava prác žiakov VO  

„Kreativite sa medze 

nekladú“ 

7. apríl 2021 

Domov sociálnych služieb 

a zariadenie pre seniorov 

Podbrezovská 28, 

Bratislava-Rača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

V utorok 23. marca 2021 sa v Katedrále sv. 

Šebastiána v Bratislave realizovala nahrávka 

Veľkonočného benefičného koncertu. 

Popri významných umelcoch Jolane Fogašovej, 

Petrovi Mikulášovi a Marekovi Vrábelovi sa 

v programe koncertu predstavili aj žiaci našej 

školy: Zara Bianka Bubnič a Alja Elissa Bubnič 

zo speváckej triedy Mgr. Michaely Herákovej, 

violončelové duo Mária Vlčeková so svojou p. 

učiteľkou Mgr. art. Kristínou Koneval, trúbkár 

Matej Michalka z triedy Andreja Kozára, DiS. 

art. a husľové duo Klára Sládečková – Anna 

Rejková z triedy Mgr. art. Martina Smolka. 

Uviedli diela G. F. Händla, F. A. Kummera, J. 

M. Leclaira a A. Lloyd Webbera. Koncert mal 

online premiéru na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla 

2021 a reportáž z neho priniesli v ten deň aj 

hlavné večerné Správy RTVS. Pozrieť 

a vypočuť si ho bolo možné tiež na YouTube a 

Facebook profile MČ Bratislava-Rača. 

Organizátorom koncertu bola MČ Bratislava-

Rača v spolupráci s Katedrálou sv. Šebastiána, 
Ordinariátom OS a OZ SR, Farnosťou sv. Jozefa 

a ZUŠ, Vrbenského 1, Bratislava. Mediálnym 

partnerom podujatia bol portál mojakultura.sk. 

Naši žiaci tak mali možnosť nepriamo tvoriť 

dramaturgiu vydareného programu a prispieť 

k naplneniu cieľa celého podujatia – pomoci 

ľuďom v núdzi. Zároveň prežili atmosféru 

živého nahrávania s možnosťou sledovať 

prípravu a výkony renomovaných umelcov. 
 

 

6. apríla 2021 boli zverejnené výsledky 

Regionálnej výtvarnej súťaže „Spomienky na 

Vianoce 2020“. Porota hodnotila až 269 

výtvarných prác a Cenou za originálny námet 

ocenila žiačku našej školy Ninu Gašparíkovú. 

S úlohou vybrať zaujímavý námet a vhodne ho 

spracovať jej pomáhala jej p. učiteľka PaedDr. 

Barbora Macánková. 

 

7. apríla 2021 bola otvorená výstava prác žiakov 

nášho výtvarného odboru v DSS a zariadenia pre 

seniorov na Podbrezovskej ulici v Bratislave-

Rači. Výstava s názvom: „Kreativite sa medze 

nekladú“ sa u návštevníkov stretla s priaznivou 

odozvou. Ako vo svojom ďakovnom liste 

napísala Mgr. Daniela Nižňanská, do ich 

zariadenia priniesli naši mladí výtvarníci 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=160096625896080&ref=watch_permalink
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potešenie a radosť. Veď čo, ak nie umenie otvára 

srdcia a spája ľudí bez ohľadu na vek. 

Vesmír očami detí 

36. ročník celoslovenskej 

výtvarnej súťaže 

22. apríl 2021 

Slovenská ústredná 

hvezdáreň v Hurbanove 

 Žiačky výtvarného odboru našej školy Sara 

Rodriguez a Terézia Dilongová postúpili 

z okresného do celoslovenského kola výtvarnej 

súťaže Vesmír očami detí. Práce vytvorené 

ľubovoľnou technikou s nimi pripravila PaedDr. 

Barbora Macánková. 

Smižianska gitara 2021 

Celoslovenská súťaž v hre na 

gitare 

11. apríl 2021 

ZUŠ Smižany 

 

 

 

60 Základná umelecká škola v Smižanoch 

zorganizovala 2. ročník Celoslovenskej súťaže 

žiakov ZUŠ v hre na gitare. Súťaž sa konala 

formou online. Videonahrávka nášho žiaka 

Emanuela Gabriela Dvořáka z triedy Juraja 

Zaujeca, DiS. art. mu zabezpečila úspech 

v podobe zisku 1. miesta. V čase mnohých 

obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 

to bol impulz a povzbudenie nielen pre 

súťažiaceho. 

Odysea mysle 2021 

Virtuálne národné kolo 

programu Odysea mysle  

pre žiakov literárno-

dramatického odboru 

29. máj 2021 

CVČ v Komárne 

 

 

 

 Cieľom programu je rozvíjať v žiakoch 

kreativitu a ducha tímovej spolupráce. Naši žiaci 

dosiahli vzhľadom na umiestnenia významný 

úspech. 

1. miesto s postupom na Eurofestival Odysea 

mysle a cenu za najlepšiu znalosť divadelnej 

teórie získal tím Calzínky v zložení Paulína 

Krajčovicová, Terézia Dilongová, Veronika 

Dilongová, Alexandra Lajchová, Margaréta 

Mráziková.  

2. miesto a cenu za prednes básne získal 

tím Golden Girls v zložení Šarlota Štefulová, 

Dorota Korčeková, Mária Kodajová, Giulia 

Danieli.  

2. miesto a cenu za zapálenie tímu získal 

tím S.S.S. – Matúš Fajta, Kristián Džongov, 

Patrik Faturík, Nina Gaálová, Lucia Šimková, 

Vivien Ruttkay, Linda Cocherová, Mária 

Grófová a Katarína Liptáková.  

3. miesto a cenu za odhodlanie získal 

tím Sedláci, s. r. o. v zložení Jakub Bolerázsky, 

Michal Juraj Vrábeľ a Peter Tarovský. 

Držiteľom špeciálnej OMEROVEJ ceny sa stal 

p. učiteľ Mgr. Filip Čechovič, DiS. art.  

Talentovaná mládež 

oceňovanie talentovanej 

mládeže primátorom 

Bratislavy 

28. jún 2021 

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

 

 

40 Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom 

Bratislavy je podujatie, ktorého cieľom je 

vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj 

voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho 

talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností 

v rôznych oblastiach a tým reprezentovať nielen 

seba, svoje mesto Bratislavu, ale aj Slovensko na 

súťažiach v rôznych oblastiach. V súvislosti s 

pandémiou koronavírusu, ktorá minulý rok 



Základná umelecká škola, Vrbenského 1, 831 53  Bratislava 

20 

 

 

 

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 

    

 

 

i) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

V sledovanom školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekcia, ktorou by bola poverená ŠŠI 

pre ZUŠ.  

znemožnila poďakovať deťom a mládeži za 

vzornú reprezentáciu Bratislavy a pedagógom za 

ich odbornú prácu, sa primátor rozhodol oceniť 

ich dodatočne, a to nielen za rok 2019, ale aj za 

rok 2020.  

Trio ZUŠ, Vrbenského 1 v zložení Martin Rybár 

– Peter Siebert – Izabela Jurkuliaková získalo 

čestné uznanie primátora Bratislavy Matúša 

Valla za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta 

SR v rokoch 2019 a 2020. Čestné uznanie za 

výborné výsledky práce s mládežou, ktorá 

dôstojne reprezentuje hlavné mesto, tiež získali 
ich pedagógovia Milan Baďo, DiS. art. a Mgr. 

art. Martina Kachlová, ArtD. Odovzdávanie 

ocenení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

moderovali žiaci nášho literárno-dramatického 

odboru Barbora Marková a Michal Juraj Vrábeľ, 

ktorých pripravil Mgr. Filip Čechovič, DiS. art. 

Ocenené trio zároveň účinkovalo v kultúrnom 

programe. 

Podujatie možno chápať aj ako ocenenie práce 

celej našej školy. Bola nám totiž okrem ocenení 

prejavená dôvera zo strany organizátorov nielen 

byť súčasťou hudobného programu, ale aj 

zabezpečiť moderovanie podujatia žiakmi nášho 

literárno-dramatického odboru. 
Výtvarné spektrum 

vernisáž výstavy víťazných 

prác, konaná v rámci krajskej 

súťaže neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby 

Bratislavského kraja 

8. august 2021 

Výstavné priestory Pistoriho 

paláca v Bratislave 

 

75 Už počas prázdnin účinkoval žiak Emanuel 

Gabriel Dvořák z gitarovej triedy Juraja 

Zaujeca, DiS. art. v programe vernisáže výstavy 

Výtvarné spektrum 2021. Jeho vystúpenie vo 

výstavných priestoroch Pistoriho paláca sa 

stretlo s veľmi priaznivým ohlasom prítomného 

publika. Organizátormi podujatia boli 

Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské 

osvetové stredisko v Modre a MČ Bratislava-

Staré Mesto. 
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Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského kontrolóra hl. 

mesta SR Bratislavy v ZUŠ 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola Útvarom 

mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy.  

 

 

j) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

ZUŠ sídli v budove, kde je sústredené vyučovanie všetkých odborov (HO, TO, VO, LDO) 

- kancelárske priestory: 3 (riaditeľ, zástupca, PaM) 

- triedy pre skupinové vyučovanie (HN): 2 

- triedy pre skupinové vyučovanie (VO): 1 

- triedy pre skupinové vyučovanie (TO): 1 

- triedy pre skupinové vyučovanie (LDO): 1 

- triedy pre individuálne vyučovanie: 20 

- elokované triedy:  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 2020/2021 boli vykonané  všetky zákonom stanovené odborné prehliadky, 

skúšky, pravidelné revízie a kontroly v budove ZUŠ alebo ich platnosť trvá. 

1. Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie 

2. Pravidelná revízia elektrických spotrebičov 

3. Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 

4. Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej 

5. Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia 

6. Pravidelná odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie – plynová kotolňa 

7. Prehliadka rozvodových zariadení a opakovaná prehliadka elektrických spotrebičov 

8. Vykonanie kontroly prenos. hasiacich prístrojov 

9. Tlaková skúška požiarnej hadice 

10. Kontrola a meranie hydrodynamického tlaku požiarnych vodovodov 

11. Pravidelná odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 

12. Kontrola a čistenie komína alebo dymovodu 

13. Opakovaná kontrola hasiacich prístrojov 

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy pri kompletnej protipožiarnej kontrole v objekte 

ZUŠ Vrbenského 1 konštatoval: V kontrolovanom subjekte z hľadiska ochrany pred požiarmi 

neboli zistené žiadne nedostatky.                                                                                           

Výsledky ostatných revízií nekonštatovali nedostatky. 

 

 

5 a) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2020 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 

Schválený rozpočet na rok 2020: 634 830,00 Eur 

- Mestské zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu na rok 2020: 652 649,00 Eur 
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2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 

- Plánované: 57 000,00 Eur 

- Upravený (skutočné vybrané): 60 000,00 Eur 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 3 501,00 Eur boli použité: 3 501,00 Eur 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov: 

Rodičia sa prostredníctvom Občianskeho združenia Hudbou k srdcu finančne podieľali na podpore 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy a žiakov ZUŠ – na zaplatení účastníckych poplatkov na 

súťaže, nákupe darov pre absolventov, opravách zapožičaných nástrojov, nákupoch učebných 

pomôcok a materiálu pre všetky odbory školy, na finančnom zabezpečení projektov a pod. 

 

 

k) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky  

 

Hudobný odbor 

Žiaci hudobného odboru dosahujú dlhodobo veľmi dobré výsledky. Tie sa odzrkadľujú jednak vo 

výsledkoch žiakov v individuálnych oceneniach, no zvlášť sa prejavujú v oblasti komornej hudby. 

V súčasnosti nadišiel čas na prácu vo väčších orchestrálnych a speváckych zoskupeniach. 

Návrh opatrení:  

Vytvoriť podmienky pre prácu v dychovom a sláčikovom orchestri, resp. speváckom zbore. 

 

Výtvarný odbor 

Výsledky prípravy žiakov výtvarného odboru sú za ostatné roky na vysokej úrovni. Svedčia o tom 

ocenenia z domácich a zahraničných výstav a súťaží. Odbor sa môže prezentovať skvelými 

výsledkami v počte prijatých žiakov na ďalšie štúdium v umeleckých odboroch na vyšších 

stupňoch škôl. Ako problém odboru sa javí už niekoľko rokov po sebe pomerne veľký počet 

uchádzačov o štúdium, ktorí nemôžu byť z priestorových a personálnych kapacít prijatí. 

Návrh opatrení:  

Ďalší rozvoj výtvarného odboru je viazaný na rozšírenie priestorových a personálnych možností. 

Tie súčasné už žiaľ nevyhovujú. 

 

Tanečný odbor 

Tanečný odbor už niekoľko rokov po sebe zaznamenáva stagnáciu. Odzrkadľuje sa to v prvom 

rade v počtoch žiakov a hlavne absolventov. Za tento stav môže jednak konkurencia, ktorú 

v blízkom okolí školy vytvárajú mnohé kurzy, orientujúce sa na rôzne tanečné štýly, no jednak aj 

slabé priestorové možnosti. 

Návrh opatrení:  

Vytvoriť lepšie priestorové podmienky pre prácu tanečného odboru a venovať zvýšenú pozornosť 

vedenia školy pre zlepšenie jeho výsledkov. 

 

Literárno-dramatický odbor 

Výborné výsledky zaznamenáva za ostatné dva roky najmladší z umeleckých odborov školy. 

Zásluhou ambiciózneho učiteľa sa žiakom dostáva možnosť širokého využitia ich predstáv 

a umeleckých daností. Svedčí o tom zvýšený záujem o štúdium v odbore, ale hlavne výsledky. 

Žiaci sa presadzujú v oblasti prednesu, improvizácie i zvládaní dramatických úloh. Prácu v odbore 

môže podčiarknuť niekoľko výborne naštudovaných hier a muzikálov. 

Návrh opatrení:  

Podporovať snaženie vedúceho literárno-dramatického odboru a vytvárať podmienky pre ďalšie 

umelecké a osobnostné napredovanie žiakov odboru. 
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SILNÉ STRÁNKY 

• disponovaný a kvalifikovaný pedagogický 

zbor, pedagógovia sa prezentujú verejnosti aj 

ako koncertne činní umelci 

• vysoké pracovné nasadenie 

• prezentácia školy na verejnosti (koncerty, 

kultúrne akcie) 

• dobrá spolupráca so zriaďovateľom 

• komorná hra je na vysokej úrovni, 

každoročne sa žiaci ZUŠ na celoslovenských 

a medzinárodných súťažiach umiestňujú na 

popredných miestach 

• umelecké napredovanie novovzniknutej 

Ľudovej hudby Vrbenka 

• medziodborová spolupráca na škole 

• dobrá spolupráca s osobnosťami 

umeleckého života 

SLABÉ STRÁNKY 

• v súčasnosti už nedostatočné priestorové 

zázemie potrieb školy 

• kapacitne nevyhovujúca sála, ktorá 

nepokrýva potreby jednotlivých odborov 

• rezervy v kvalitnom nástrojovom vybavení 

hlavne hudobného odboru 

• nedostatok finančných prostriedkov na 

zakúpenie moderných vyučovacích 

pomôcok, na obnovu a pravidelné ladenie 

hud. nástrojov 

PRÍLEŽITOSTI 

• prístavbou k budove, resp. jej nadstavbou 

pripraviť školu na rast počtu žiakov 

• zavedenie piateho, audio-vizuálneho 

odboru 

• využitie synergie súčasných štyroch 

umeleckých odborov 

• získavanie mimorozpočtových finančných 

prostriedkov 

• využívanie možností ďalšieho vzdelávania 

pedagógov 

• možnosti prezentácie VVČ v inšpirujúcich 

historických koncertných sálach, ktorými 

Bratislava disponuje 

• možnosť prezentácie v rámci podujatí 

zriaďovateľa a MČ Bratislavy. 

• spolupráca s MÚ Rača a Vajnory 

• podpora individuálnej prezentácie učiteľov 

• otvorenie štúdia nových predmetov v 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 

• nedostatok finančného zabezpečenia 

neumožní skvalitnenie materiálno-

technického zabezpečenia školy 

• priestorové možnosti neumožňujú ďalší 

rozvoj 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: 3 

 

 

5 c) Ďalšie informácie o škole 

 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva zameraná na psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole. 
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2. Spolupráca školy 

2.1. Spolupráca s rodičmi detí 

Rodičia žiakov prostredníctvom dobrovoľných príspevkov  do OZ Hudbou k srdcu podporujú ich 

účinkovanie na súťažiach a pri kúpe hudobných nástrojov. Rodičia sa zúčastňujú aj 

mimobratislavských podujatí, na ktorých sa podieľajú ako dozor, pomáhajú s prípravou žiakov. 

 

2.2 Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 

nadáciami) 

• OZ Hudbou k srdcu: 4. decembra 2008 vzniklo pri ZUŠ Občianske združenie Hudbou 

k srdcu, ktorého členmi sú najmä rodičia žiakov. Cieľom OZ je predovšetkým podpora 

umeleckého vzdelávania a kultúrneho rozvoja žiakov ZUŠ, Vrbenského 1. 

 

2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, Magistrátom 

• Spolupráca školy so zriaďovateľom – hlavným mestom SR Bratislavou je na veľmi dobrej  

komunikačnej a organizačnej úrovni a škola dostáva maximálnu podporu zo strany 

zriaďovateľa.  

• Miestny úrad MČ Bratislava-Rača, Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory, Kultúrna 

komisia MÚ Rača – priestorové zabezpečenie akcií ZUŠ. Škola poskytuje programy na 

rôznych kultúrno-spoločenských akciách, stretnutiach, výročiach a oslavách. 

• Klub dôchodcov na Kadnárovej ul., Klub dôchodcov a Domov dôchodcov v Rači – 

pravidelné stretávanie žiakov ZUŠ a príprava tematických programov pre seniorov. 

 

2.4 Iná spolupráca 

• Konzervatórium v Bratislave – účasť žiakov a pedagógov na metodických dňoch. 

• Cirkevné konzervatórium v Bratislave – účasť žiakov a pedagógov na metodických dňoch. 

• Spolupráca ZUŠ, Vrbenského 1 so ZUŠ Bernolákovo a s ostatnými ZUŠ v Bratislave. 

• Spolupráca so ZUŠ Antonína Doležala, Trnkova 81, Brno-Líšeň, Česká republika. 

 

 

5 d) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2020/2021 

a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

1. Cieľ: podpora pedagógov v ďalšom vzdelávaní, profesijnom rozvoji; účasti na seminároch, 

kurzoch a workshopoch.  

Cieľ splnený: v školskom roku 2020/2021 boli podporené všetky účasti na ďalšom vzdelávaní PZ, 

ktoré prispeli ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Pani učiteľka Mgr. art. 

Martina Kachlová ukončila doktorandské vzdelávanie na VŠMU a obhájila titul ArtD. 

2. Cieľ: Zaviesť do užívania audiovizuálny softvér určený na nahrávanie a sprostredkovanie 

nových metodických postupov pre skvalitnenie edukačného procesu a z podujatí školy.  

Cieľ splnený: v školskom roku 2020/2021 boli nahrávané podujatia školy a sprístupnené pre 

potreby pedagógov.  

3. Cieľ: Materiálno-technické zabezpečenie VVČ podľa štandardov ŠVP a opatrení ŠŠI. 

Cieľ splnený: Jednotlivé odbory boli doplnené materiálnym vybavením – grafický lis, baletizol, 

praktikábel, učebné pomôcky, vybavenie učební IKT a odporúčanými programami. 

4. Cieľ: Nadviazať spoluprácu so zahraničnou umeleckou školou. 

Cieľ nesplnený: Škola v minulosti nadviazala spoluprácu so ZUŠ Antonína Doležala Brno-Líšeň. 

Žiaľ, v školskom roku 2020/2021 pre protiepidemické opatrenia sa žiadne spoločné podujatie 

konať nemohlo. 
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5. Cieľ: Prostredníctvom audiovizuálnych záznamov umiestnených na webovej stránke školy 

prezentovať výsledky práce školy a aktuálne pripravované programy. 

Cieľ splnený: Vďaka technickej a personálnej pripravenosti mohla škola prejsť počas zatvorenia 

škôl a zavedenia dištančného vyučovania na vyučovanie s využitím sociálnych sietí a zverejňovať 

nahrávky z vystúpení a prác žiakov na webovej stránke školy. 

6. Cieľ: Realizovať výmenu hlavných vchodových dverí na budove školy. 

Cieľ splnený: Na hlavnom aj vedľajšom vchode do budovy, boli vymené pôvodné dvere za nové. 

Žiaľ, posuvné dvere na fotobunky sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nepodarilo 

zabezpečiť. 

7. Cieľ: Realizovať úpravy a starať sa o zeleň v areáli školy. Úpravou areálu školy vytvoriť 

podmienky na realizáciu kultúrnych podujatí a relaxáciu.   

Cieľ splnený: Areál školy je pravidelne upravovaný, pribudlo v ňom 6 kusov parkových lavičiek 

a z tvárnic bol vytvorený chodník. 

 

                              


