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Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy,..............................., Bratislava  

za školský rok 2020/2021 
 

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade ZUŠ  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2020/2021 bola prerokovaná v pedagogickej rade  ZUŠ dňa  ...................... 

 

 

............................................. 

      podpis riaditeľa ZUŠ 

II. Vyjadrenie  rady ZUŠ 

 

Rada ZUŠ prerokovala dňa ......................... správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 a odporúča riaditeľovi ZUŠ 

predložiť ju zriaďovateľovi na schválenie.  

 

 

.............................................. 

   podpis predsedu rady ZUŠ 

 

 

III. Stanovisko komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy  

 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie  a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy prerokovala dňa .......................... správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 a odporúča   primátorovi hlavného 

mesta SR Bratislavy správu  schváliť s pripomienkami – bez pripomienok. 

 

................................................ 

     podpis predsedu komisie 

 

 

IV. Stanovisko zriaďovateľa 

 

 Primátor  hlavného mesta SR Bratislavy  s c h v a ľ u j e /  n e s ch v a ľ u j e  správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 . 

 

 

............................................ 

      Mgr. Zdenka Zaťovičová 

       námestníčka primátora 
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Úvod k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach  

 
ZUŠ Jána Albrechta pôsobí v bratislavskej Petržalke už viac ako 30 rokov. Škola prechádza 

výraznou inováciou priestorov. Dokončilo sa kúrenie v celej budove a vznikol nový priestor 

na mieste schátralej terase – multifunkčná sála, ktorá bude niesť meno po svetoznámej 

opernej speváčke Edite Grúberovej. Úpravami sa zlepšuje úroveň vybavenosti tried.  

Škola pracuje na technickom vybavení. Školský web dostal bezpečnostný  certifikát  SSL, čo 

znamená že web stránka je lepšie zabezpečená. Technicky sme pokročili aj v systéme iZUŠ, 

vďaka čomu sa zlepší komunikácia s rodičmi, zefektívni sa výber školného a kontrola 

zamestnancov.  

ZUŠ J. Albrechta pravidelne organizuje dve celoslovenské súťaže – Musica Camerata Ján 

Albrecht v komornej hre a Zlatú klapku v audiovizuálnej tvorbe. Obe súťaže sú rešpektované 

u odbornej verejnosti aj mimo rezortu školstva. Jej žiaci sú laureátmi množstva domácich aj 

medzinárodných súťaží. Jeden z nich je zároveň mimoriadnym žiakom na vysokej škole vo 

Viedni. 

Škola je vybavená dvomi tanečnými sálami, má školské Divadlo JA, dva výtvarné ateliéry 

a audiovizuálnu techniku, ktorou pripravuje okrem spravodajstva a publicistiky aj vlastné 

filmy. Má bohatú spoluprácu so zahraničnými partnermi.  

 

Po prerušení vyučovania od 12.10.2020 z dôsledku pandémie koronavírusu sme 

vyučovali nasledovne: 

1. Hudobný odbor - všetci pedagógovia vyučovali do 26.10.2020 prezenčne a od 26.10.2021 

on-line cez programy Skype, Messenger, WhatsApp, Zoom, telefonicky a mailovou 

komunikáciou. Svoju prácu prezentovali do 26.10.2020 na plánovaných podujatiach školy 

a následne na on-line koncertoch. Od 12.4.2021 nastúpili na prezenčné vyučovanie žiaci I. 

stupňa ZŠ (okrem všetkých žiakov študujúcich spev a dychové nástroje).  

2. Hudobná náuka, Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor a Výtvarný odbor – všetci 

pedagógovia vyučovali do 12.10.2020 prezenčne a následne od 12.10.2020 on-line zasielaním 

videí a následne im deti posielali natočené videá svojich tancov späť na ohodnotenie. Svoju 

prácu tiež prezentovali on-line na plánovaných podujatiach školy. Od 10.5.2021 sa žiaci 

kolektívnych predmetov sa vrátili k prezenčnej forme vyučovania.   

3. Odbor Audiovizuálnej a multimediálnej tvorby – mal pre prácu on-line najlepšie 

podmienky, čoho výsledkom je príprava celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej 

a multimediálnej tvorby Zlatá klapka 2021. Žiaci samostatne spracovávali aktuálne témy, 

zasielali ich pedagógom, a tak informovali verejnosť o rôznych pohľadoch vnímania 

karantény (cyklus Virtuálna trieda – TV karanténa). 

 

I. Základné informácie o škole 
a) Identifikačné údaje 

Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 

Názov školy: Základná umelecká škola Jána Albrechta 

Adresa: Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava 

Kontakty: 

tel.: 02/63835035 

fax: 02/63835035 www.zusjalbrechta.eu 

e-mail: zusjalbrechta@gmail.com 
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b)Vedúci zamestnanci školy 

Meno riaditeľa: Lucia Celecová, DiS. art.  

Volebné obdobie: 1.7.2019 – 30.6.2024       

Ďalší vedúci zamestnanci školy: 

1. Mgr. art. Katarína Juríková – zástupca pre hudobný odbor  

2. Mgr. art. Helena Balážová – zástupca pre tanečný, výtvarný, literárno – dramatický odbor 

a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, štatutárny zástupca 
 

c)Údaje o rade školy              

Členovia RŠ  

MUDr. Viktória Just, lekárka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy, zvolená predsedkyňa 

Rady školy 

Dipl. kult. Jana Bačková, administratívny pracovník AIW, k. s., zvolená zástupkyňa rodičov 

žiakov školy 

Mgr. Tomáš Palkovič, zástupca z radov poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy 

Ing. Diana Štrofová, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy 

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., vedúca Ústavu mediálnych produkcií, delegovaný zástupca 

inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v ZUŠ J. 

Albrechta 

Mgr. Katarína Lukyová, zástupkyňa z radov zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy, samostatný odborný referent 

PaedDr. Juraj Monsberger, zástupca za mestskú časť Bratislava - Petržalka, odborný 

zamestnanec školského úradu 

Mgr. art. Vencislava Ilievska, učiteľka, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 

Mgr. Ľubica Halová, učiteľ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 

Renáta Pozsgayová, upratovačka školy, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 

1 zástupca rodičov žiakov školy bude doplnený začiatkom školského roka 2021/2022  

 

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2020/2021:  

22.9.2020 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 

o hospodárení, schválenie Kariérových pozícií, príprava školského roka 2020/2021, 

oboznámenie s aktivitami a projektmi školy na rok 2020/2021 

16.2.2021 – Správa o VV činnosti za I. polrok, Správa o hospodárení, Zlatá klapka, plánované 

akcie, súťaže a projekty školy 

 

d)Iné poradné orgány riaditeľa školy 

Gremiálna rada 

3.9.2020 – kontrola úloh spojených so začiatkom školského roka, Správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020, štruktúra kariérových pozícií, plán 

kontinuálneho vzdelávania, štatistiky, schvaľovanie rozpočtu, pripravované podujatia – 

Vianočný koncert v Zichyho paláci, Zlatá klapka 2021, Rakúsko-uhorský večer 21.4.2021 

v Bratislave, Vzájomné inšpirácie slovensko-portugalských mladých umelcov 

18.1.2021 – pokyny k mimoriadnej situácii v čase pandémie, Správa o v.v. činnosti za I. 

polrok šk. roka 2020/2021, príprava ukončenia 1. polroku, príprava celoslovenskej súťaže 

AMT Zlatá klapka 2021, pripravované podujatia  

18.2.2021 – pokyny k návretu do škôl, informácie a tlačivo vyhlásenie rodiča 

o bezinfekčnosti, informácie učiteľom, tlač rozvrhov hodín k II. polroku, kontrola dochádzky 

učiteľov za mesiac február, kontrola rozpočtu, informácia pre rodičov o poskytnutie 2% 

z dane do DOREMI 
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31.5.2021 – kontrola protokolov, záverečné vystúpenia všetkých odborov, kontroly spojené so 

záverom školského roka, navýšenie rozpočtu, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Umelecká rada 

2.9.2020 – zmena v obsadení umeleckej rady a schválenie plánu práce UR, zhodnotenie 

situácie a podujatí, pokyny, úlohy a informácie pedagógom, plány práce pre jednotlivé PK, 

plánovanie podujatí, ostatné dôležité informácie 

18.1.2021 – online porada cez google meet - hodnotenie pandemickej situácie a aktivít školy, 

pokyny, úlohy a informácie pedagógom, príprava klasifikačnej porady, polročné hodnotenie 

pracovnej činnosti jednotlivých odborov za I. polrok, kontrola triednej dokumentácie za I. 

polrok, zhodnotenie podujatí, plánované projekty na nasledujúce obdobie, úlohy predsedov 

predmetových komisií 

19.4.2021 – online porada - zhodnotenie situácie a podujatí, plánovanie najbližších podujatí 

a úlohy vedúcim PK (hospitácie, materiálno-technické zabepečenie, súčasný stav 

nástrojového parku, aktualizácia nástenky), pokyny, úlohy a informácie pedagógom 

(predbežné úväzky, talentové skúšky, pokyny k známkovaniu, absencie) 

21.6.2021 – Koncoročná klasifikácia žiakov, kontinuálne vzdelávanie – ukončenie, zápisnice 

predmetových komisií 

 

Pedagogická rada 

24.8.2020 – privítanie pedagógov, pokyny pre začiatok školského roka 2020/2021 v súvislosti 

s pandémiou COVID-19,  oboznámenie sa s plánom práce ZUŠ, pedagogicko-organizačné 

pokyny, Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov, zápisy žiakov školy 

v mesiaci september 

2.9.2020 – zahájenie školského roka, privítanie novoprijatých pedagógov do kolektívu, 

kontrola uznesení, schválenie plánu práce školy, oboznámenie s plánom činnosti UR, 

schválenie materiálu Vnútro-školský a pracovný poriadok, koncepčného zámeru školy a 

strategického plánu školy, rozdiely ŠVP a ŠkVP, elektronické záznamy IZUŠ, pripravované 

akcie 

9.9.2020 -  databáza a register žiakov v IZUŠ, úväzky pedagógov,  elektronické záznamy 

IZUŠ - výkazy a zoznamy žiakov, rozvrhy hodín, školné, schválenie materiálov - Osobný 

plán profesijného rastu pedagogického zamestnanca, Kariérové pozície, ďalšie podujatia 

školy 

23.11.2020 - klasifikácia žiakov za I. štvrťrok, žiadosti na kontrahovanie a rozšírené 

vyučovanie žiakov v štúdiu, plán podujatí a ich realizácia, súťaže, informácie, inventarizácia 

18.1.2021 (porada prebiehala per rollam) – Polročné hodnotenie a klasifikácia žiakov, 

inštruktáž k hodnoteniu žiakov HO, TO, LDO (skupinové predmety), konferenčné prípady 

za I. polrok, dochádzka v triednych knihách a vypĺňanie absencií žiakov, skúšky 

neklasifikovaných žiakov, príkazy a školné na II. polrok, spôsob prerokovania jednotlivých 

bodov porady  

8.2.2021 (porada prebiehala per rollam) – Úväzky pedagógov na II. polrok – výkazy žiakov, 

zmeny v úväzkoch, zmeny vo vyučovaní žiakov PŠ v predmete Hudobná náuka, aktualizácia 

rozvrhov na II. Polrok, Správa o hospodárení za r. 2020, schválenie Správy o činnosti za I. 

polrok šk. r. 2020 / 2021, koncert Výročia skladateľov 2021, iné podujatia školy, žiadosť 

o vykonanie ročného zúčtovania - informácia 

19.4.2021 - pedagogická rada per rollam, rozhodnutie riaditeľky ohľadom klasifikácie 

niektorých predmetov, rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečných skúšok a 

prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v 

školskom roku 2020/2021, plánované podujatia školy, predbežné úväzky na šk. rok 2021/ 

2022, návrat do školy 
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21.6.2021 – Koncoročná klasifikácia žiakov, záverečné hodnotenie žiakov za šk. rok 

2020/2021, hodnotiace pohovory pedagogických zamestnancov školy, kontrola 

dokumentácie, letné aktivity 

28.6.2021 – Hodnotiaca porada, Kontrola uznesnení z klasifikačnej pedagogickej rady, 

hodnotenie školského roka, podklady správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2020/2021 

 

II. Údaje o žiakoch školy  

 

a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 

Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2020 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 

Prípravné štúdium: spolu – 67 

 

Hudobný odbor: spolu - 402, I.- 205, II.- 31, ŠPD - 44 

z toho absolventi k 15.9.2020: 58 

Počet žiakov: 48  , 1. časť I. stupeň – 36, 2. časť I.stupeň - 7, II. stupeň - 1, ŠPD - 4 

rozšíreného štúdia HO: spolu - 9 

 

Tanečný odbor: spolu - 109, I.- 93, II.- 16, ŠPD- 0, 

z toho absolventi k 15.9.2020: 14 

Počet žiakov: 44, 1. časť I. stupeň - 60, 2. časť I. stupeň – 33, II. stupeň - 16, ŠPD - 0 

rozšíreného štúdia TO: 0 

 

Výtvarný odbor: spolu -  160, I.- 153, II.- 0, ŠPD- 0 

z toho absolventi k 15.9.2020: 26 

Počet žiakov: 15, 1. časť I. stupeň - 91, 2. časť I. stupeň – 62, II. stupeň – 0, ŠPD - 0 

rozšíreného štúdia VO: 0 

 

Literárno-dramatický odbor: spolu - 53, I.- 47, II.- 6, ŠPD- 0  

z toho absolventi k 15.9.2020: 6 

Počet žiakov: 5, 1. časť I. stupeň – 22, 2. časť I. stupeň – 25, II. stupeň - 6 

rozšíreného štúdia LDO: 0 

 

AMT: spolu – 25, I. st. – 21, II.- 4, ŠPD - 0 

z toho absolventi k 15.9.2020: 1 

Počet žiakov: 25, 2. časť I. stupeň - 21, II. stupeň - 4 

Spolu stav k 15. 9. 2020: 774 

 

Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2020: 
HO- 122 

TO- 19 

VO- 62 

LDO- 24 

AMT- 11 

 

Spolu stav k 30. 6. 2021: 658 
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b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie I. polroku 

Vyhodnotenie a komentár - I. polrok: 

Prípravný ročník absolvuje: 76 žiakov  

Prospeli s vyznamenaním:  623 žiakov 

Prospeli: 17 žiakov 

Neklasifikovaní/ vystúpili v priebehu I. polroka:  0 žiakov 

Podľa hlásených údajov na polročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2020 / 2021 z 

celkového počtu  žiakov prospelo s vyznamenaním  97,35% žiakov , prospelo  0,15% žiakov 

školy a neklasifikovaných bolo 0 % žiakov ZUŠ.  

 

Vyhodnotenie a komentár - II. polrok:  

Prípravný ročník absolvuje: 78 žiakov  

Prospeli s vyznamenaním: 634 žiakov 

Prospeli: 17 žiakov 

Neprospeli: 0 

Neklasifikovaní: 7 žiakov 

Podľa hlásených údajov na koncoročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2020 / 2021 z 

celkového počtu  žiakov prospelo s vyznamenaním 96,35% žiakov, prospelo 2,5% žiakov 

školy a neklasifikovaných bolo 1 % 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 

2020/2021 

Nové študijné odbory v školskom roku 2020/2021 nevznikli. Vedenie školy sa snaží zveľadiť 

a rozvíjať všetky odbory stále na vyššej úrovni. 

 

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 31.12.2020: 
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TO 3 3 1 0 0 

LDO 3 2 2 0 0 

VO 4 3 3 0 0 

Iné: AMT 2 2 1 0 0 

Spolu:  45 45 22 0 0 
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Nepedagogickí zamestnanci k 31.12. 2020 
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Nepedagogickí zamestnanci k 30.06. 2021 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 

Pedagogickí zamestnanci ZUŠ Jána Albrechta sú 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. Študujú najmä na VŠ magisterské i doktorandské štúdium, 

a taktiež si robia doplňujúce pedagogické minimum, ktorými skvalitňujú aj úroveň ZUŠ J. 

Albrechta. Okrem týchto druhov vzdelávania pedagógovia školy priebežne navštevujú 

Univerzitu 3. veku a jazykové kurzy. 

 

Pedagógovia Hudobného odboru predmetu Hudobná náuka absolvovali na začiatku 

školského roku interné školenie, ktoré sme začali využívať pre dištančné vzdelávanie v rámci 
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online výučby. Ide o vytvorenie youtube kanálu, nahrávanie a spravovanie videí a práca 

s kamerou a statívom. 

 

- 1 začínajúci PZ HO – prebieha adaptačné vzdelávanie (dátum ukončenia 22.06.2020) – ZUŠ 

Jána Albrechta (ped. Glonek) 

 

- 1 PZ HO – ukončil Doplňujúce pedagogické štúdium (dátum ukončenia 24.06.2021) – 

VŠMU – externá forma (ped. Klukon) 

 

- 1 PZ VO – externá forma štúdia – doplňujúce pedagogické minimum – 2. ročník - VŠVU 

Bratislava (ukončenie 19. marec 2021 – ped. Gašparová) – ukončené Štátnou záverečnou 

skúškou 

 

- 1 PZ TO – magisterské štúdium – Estetika – 2. ročník – FIF UK, Bratislava (ukončenie jún 

2021 – ped. Bozkurtová) 

 

- 1 PZ HO – magisterské štúdium – Hra na klavíri – 4. ročník - HTF VŠMU – prerušenie 

štúdia do februára 2021 (ukončenie jún 2023 – ped. Verčimáková) 

 

- 1 PZ HO – doktorandské štúdium – Hra na klavíri – 3. ročník - HTF VŠMU (ukončenie 

december 2021 – ped. Viet) 

 

- 1 PZ HO – magisterské štúdium – Hra na gitare – 2. ročník - HTF VŠMU Bratislava 

(ukončenie 23.6. 2021 – ped. Klukon) 

 

- 1 PZ HO - mimoriadne štúdium - Hra na altovej zobcovej flaute - 4. ročník - 

Konzervatórium v Bratislave (pokračuje do 5.roč. – ped. Dzúriková) 

 

- 1 PZ HO – špecializované štúdium – Stará hudba – Hra na barokovej flaute – 1. ročník - 

Cirkevné konzervatórium Bratislava (pokračuje do 2. roč. – ped. Pintérová) 

 

- 4 PZ - priebežne navštevujú Kurz anglického jazyka  

- 1 PZ sa zúčastnil webináru pre učiteľov ZUŠ a ZŠ s názvom Ako učiť hudbu tvorivo a hravo 

https://shop.in-music.sk/collections/eventy/products/mesiace-a-cisla-ako-ucit-hudbu-tvorivo-

a-hravo-webinar?variant=39266816131126  

 

-13 PZ HO sa zúčastnili Semináru Hudobné hry (organizátor – Cyril Kubiš – projekt určený 

pre pedagógov HO ZUŠ) 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

ukončilo 

Vzdelávanie 

trvá 

Vzdelávanie 

začalo 

Uvádzanie do praxe 1 22.6.2021 - 08.09.2020 

Priebežné  2 - 4 PZ trvá 01.09.2020 

Funkčné inovačné - - - - 

Atestačné  - - - - 

Kvalifikačné 6 2 PZ – 06/2021  4 PZ trvá  - 

Doplňujúce pedagogické 

štúdium 
2 

1 PZ – 03/2021 

1 PZ – 06/2021 

 

1PZ - trvá 
- 

https://shop.in-music.sk/collections/eventy/products/mesiace-a-cisla-ako-ucit-hudbu-tvorivo-a-hravo-webinar?variant=39266816131126
https://shop.in-music.sk/collections/eventy/products/mesiace-a-cisla-ako-ucit-hudbu-tvorivo-a-hravo-webinar?variant=39266816131126
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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.  

 

Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 

Členovia v odborných celoštátnych a medzinárodných súťažiach: 

 

Ped. Andučič Tóthová bola účastná v porote Medzinárodnej talentovej súťaže „Virtuosos   

V4 ⁺ “. 

Ped. Bílková zorganizovala online prednášku o umení na Katedre etnológie a folkloristiky FF 

UKF v Nitre (21.4.2021) 

 

b) IV. Aktivity školy  

 

Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  

Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
(žiaci, ktorí sa 

aktívne 

zapojili/vystúpili 

v programe, ich 

učitelia 

a korepetítori) 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interný koncert online, 

Koncertná sála ZUŠ, 

14.10.2020, 17.00 

38 Prezentácia žiakov HO a LDO na verejnosti 

Virtuálna trieda, cyklus 

filmov a pandémii, 

10/2020-03/2021 

 Prezentácia žiakov AMT na verejnosti 

Interný koncert online, 

Koncertná sála ZUŠ, 

4.11.2020, 17.00 

22 Prezentácia žiakov HO a LDO na verejnosti 

Interný koncert online 

„Pozdrav starým 

rodičom“, Koncertná sála 

ZUŠ, 18.11.2020, 17.00 

46 Prezentácia žiakov HO a LDO na verejnosti 

Besiedka na baletných 

špičkách 

žiaci 

a učitelia TO 

ZUŠ 

Online rozhovor so sólistkou SND, ktorá stvárnila aj hlavnú postavu v 

pokračovaní kultovej rozprávky Perinbaba Valériou Frištík 

Virtuálny Adventný 

kalendár 

žiaci 

a učitelia 

ZUŠ 

Prezentácia žiakov na verejnosti, vysielanie denných hudobných 

Adventných darčekov, uverejňované na WEB stránke ZUŠ J. Albrechta 

„Zdravice“ k Vianociam 

a Novému roku  

žiaci 

a učitelia 

ZUŠ 

Výroba videopozdravov (novoročných prianí) pre partnerské školy ZUŠ, 

preklad do rôznych svetových jazykov, prezentácia žiakov na verejnosti  

Vianočný koncert online, 

11.12.2021, 17.00 

60 Prezentácia žiakov HO a LDO na verejnosti 
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Marián Hatala číta 

žiakom ZUŠ Jána 

Albrechta, online, 16. 12. 

2020, 17.00 - žiaci a 

učitelia ZUŠ   

       25 Online stretnutie žiakov a pedagógov na čítaní a diskusii so slovenským 

básnikom, prozaikom, prekladateľom, publicistom a pedagógom 

Mariánom Hatalom, ktorý sa intenzívne venuje tvorbe kníh pre deti 

mládež. Z diskusie bol zverejnený podcast na sociálnych sieťach. 

Vianoce v obrazoch, 

22.12.2021, webstránka 

ZUŠ J. Albrechta 

       30 Virtuálna obrazov s vianočnou tematikou – prezentácia žiakov 

Výtvarného odboru 

Vianočné učiteľské 

koncerty (uverejnené 

interpretačné 3 vstupy na 

sociálnych sieťach ZUŠ), 

25.12., 31.12.2020 

a 1.1.2021 

       11 Prezentácia učiteľov a ich pozdravy verejnosti 

Návšteva herečky 

Dominiky Morávkovej-

Zeleníkovej v rámci 

dištančného vyučovania 

LDO, online, 18.2.2021 

        12 Stretnutie online s mladou talentovanou herečkou, speváčkou 

a moderátorkou, inšpirácia pre žiakov LDO pri tvorbe novej inscenácie 

Divadla JA, diskusia s hostkou a výmena hereckých skúseností. 

Z diskusie bol zverejnený podcast na sociálnych sieťach. 

Výtvarný úľ, 19.2.2021, 

oniline výstava, web 

stránka ZUŠ 

         16 Prezentácia žiackych výtvarných prác na verejnosti – prezentácia 

Výtvarného odboru 

Fašiangový koncert 

dychového oddelenia, 

online, 24.2.2021 

         33 Prezentácia žiakov dychového oddelenia HO na verejnosti 

Výtvarný workshop „Ako 

prezentovaqť umelecké 

dielo“, online, 12.3.2021, 

14.00-16.00  

          4 Workshop s pedagógmi SNG organizovaný koordinátorkami súťaže Idol 

v SNG.  

Zúčastnili sa žiaci Barbora Šprtová, Svetlana Oružinská, Tomáš Kavecký 

a Šarlota Járová. 

 

 

Workshop pre pedagógov 

ZUŠ a ZŠ, online 20.-

21.3.2021 

          1 Webinár pre pedagógov ZUŠ s názvom Hudba ako čin a Mesiace a čísla, 

zúčastnila sa ped. Lucia Pintérová, organizátor – Medzinárodná 

spoločnosť pre súčasnú hudbu – slovenská sekcia 

Veľkonočný koncert, 

online, 31.3.2021, 17.00 

36 Prezentácia žiakov HO, LDO a VO na verejnosti 

Koncert žiakov 

strunového oddelenia, 

online, 7.4.2021, 17.00 

26 Prezentácia žiakov strunového oddelenia HO na verejnosti 

Koncert ku Dňu matiek, 

Kytička pre mamičku - 

online, 5.5.2021, 17.00 

28 Prezentácia žiakov HO, LDO a VO na verejnosti 

Kytička pre mamičku- 

online,8.5.2021 

- Online pozdrav žiakov VO venovaný Dňu matiek - prezentácia žiakov 

VO na verejnosti 

Darček žiakov LDO ku 

Dňu matiek, online, 

9.5.2021 

27 Pohľadnica žiakov LDO – pásmo básní ku Dňu matiek, prezentácia 

žiakov LDO na verejnosti 
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Školská súťaž  žiakov 

HN, 12.5.2021  

35 Prezentácia žiakov HO na verejnosti – motivácia žiakov HN 

Slávnostné otvorenie 

multifunkčnej sály Edity 

Grúberovej, 13.5.2021 

15 Otvorenie novovzniknutého priestoru na schátralej terase, vybudovaná 

k využitiu rôznych multiodborových projektov 

Hudobná rozprávka 

Zajačik ZUŠkáčik, 

25.5.2021 

3 Nahrávanie dychových čísel do projektu Zajačik ZUŠkáčik 

Absolventský koncert 

žiakov ZUŠ, online, 

26.5.2021,17.00 

19 Prezentácia žiakov HO na verejnosti 

Tanečná súťaž – online, 

uzávierka 30.5.2021 

26 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Školská súťaž žiakov 

ZUŠ, JA a moja 

recitácJA, 17.6.2021, 

17.00 

15 Prezentácia žiakov ZUŠ na verejnosti 

Workshop s Adrianou 

Totíkovou, 17.6.2021, 

17.00 

 Prezentácia žiakov LDO na verejnosti 

Moderovaný koncert 

venovaný výročiam 

skladateľov, online, 

18.6.2021 

21 Prezentácia žiakov HO na verejnosti, motivácia žiakov HN  

Garden party, 23.6.2021, 

16.30, školská záhrada 

70 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Reklamné spoty, online, 

prezentácia odborov 

 Prezentácia ZUŠ na verejnosti 

Triedne koncerty žiakov 

HO (prezenčne aj online) 

 Prezentácia ZUŠ 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 tomto špecifickom školskom roku bola však organizácia všetkých verejných podujatí 

zakázaná kvôli trvajúcej pandémii. Z tohto dôvodu boli vystúpenia a prezentácie nahrávané 

v domácom prostredí a zverejňované online na webovej stránke školy a sociálnych sieťach 

školy. 

ZUŠ Jána Albrechta sa nám napriek všetkým okolnostiam podarilo vydať vlastný časopis 

ZUŠkáčik, ktorý vychádza polročne. 
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Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 

 

Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

5. ročník World Music Festival 

Bratislava 2020 v dňoch 20-

22.11.2020 (Pavol Bodnár Band) 

 

1 

Prezentácia pedagóga HO na verejnosti v programe festivalu – 

zastúpené dychové oddelenie (Lucia Pintérová), nahrávané v Blue 

note v Novom Meste nad Váhom, koncert bude odvysielaný v TV 

TA3, organizátor - Peter Adamov 

Pilotný projekt Slovenského centra 

AICT – online dielne kreatívnej 

kritiky pre mladých SMARTheatre 

1. 10. 2020 – 28. 2. 2021  

8 žiakov + 2 

pedagógovia 

(Z. 

Spodniaková 

–

koordinátorka 

projektu, 

vedúca dielne 

Činohra; M. 

Spodniak – 

vedúci dielne 

Muzikál) 

Účasť žiakov LDO na online sledovaní inscenácií v rámci 

jednotlivých dielní projektu, diskusiách pod vedením 

profesionálnych divadelníkov za účasti tvorcov a interpretov a 

tvorba vlastných výstupov k videných inscenáciám. 

Ja som kultúra, Christiania Prešov, 

koncert,odvysielaný online na Ja 

som kultura,1.12,2020,  

1 
Online koncert našej ped. (L. Pintérovej) v spolupráci 

s hudobníkom  Martinom Valihorom 

Bon Bon Tour 30.12.2020,  Nové 

Mesto nad Váhom, Blue Note 

Music Club, online koncert 

odvysielaný na Blue Note Jazz 

Club, zverejnený na FB 

1 
Online koncert našej ped. (L. Pintérovej) v spolupráci s kapelou 

Petra Adamova 

Besiedka s Andrejom Szabom, 

15.2.2021, Rajka  

Besiedka na tému Umenie a tanec (online) so žiakmi ZUŠ J. 

Albrechta, určená pre žiakov ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave – 

hostia Andrej Szabo a Mgr. art. Klára Škodová  

„Pohyb pre spevákov“, online, 

4.3.2021 10 

Videozáznam – Ako motivovať spevákov k pohybu – beseda 

s ped. Bílkovou a žiačkami speváckeho oddelenia Hudobného 

odboru 

Medailón o práci hlasovej 

pedagogičky, 25.3.2021, RTVS 

Trojka, Klub na Trojke 

1 
Prezentácia práce pedagóga D. Andučič Tóthovej zverejnený na 

verejnosti v médiách 

Medailón o práci hlasovej 

pedagogičky, 15.4.2021, Kontakty 

– RTVS, 20.4.2021, Rádio 

Slovensko 

1 
Prezentácia práce pedagóga D. Andučič Tóthovej zverejnený na 

verejnosti v médiách 

Deň učiteľov, 29.3.2021, online 

stretnutie 2 

Online stretnutie s primátorom hl. mesta BA  pri príležitosti Dňa 

učiteľov, ocenenie ped. Anny Ťažkej, prezentácia žiačky LDO za 

ZUŠ J. Albrechta 

Felicitas – výstava obrazov, 

vernisáž výstavy – 21.5.2021, 

17.00, Galéria UMELKA 

2 Prezentácia žiaka a pedagóga HO na verejnosti 

Webinár online – vzdelávanie detí 

cudzincov v Slovenskej republike 
1 Webinár organizovaný ŠPÚ Bratislava 

Prehliadka hudobnej Bratislavy so 

sprievodcom  
10 

Využitie vedomostí z HN a oboznámenie sa žiakov s hudobnými 

pamiatkami Bratislavy 

Vystúpenie na Dostihoch- 

TURFGALA, 6.6.2021, 14.30 
30 

Prezentácia žiakov TO a HO  na verejnosti, spolupráca so 

Závodiskom Bratislava 
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„Velikán Michelangello“, 

prezentácia knihy, 8.6.2021, 

Pálffyho palác 

1 
Prezentácia žiaka a pedagóga HO na verejnosti, prezentácia knihy 

vydavateľstva Ikar 

 

Škola spolupracuje s viacerými organizáciami, subjektmi a umeleckými osobnosťami, ktoré 

šíria osvetu umeleckým a výchovným smerom.  

V tabuľke je v druhom stĺpci uvedený počet aktívnych účastníkov – t.j. účinkujúcich žiakov, 

príp. korepetítorov, ktorí sa na podujatí prezentovali. 

 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

 

Vyzývateľ na 

predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 

realizácie 

a ukončenia 

realizácie 

Základná umelecká škola 

Jána Albrechta 

Gitarový tábor (pod 

vedením ped. Klukona) 

Vzdelávanie mladých gitaristov 

v komornej hre 

11.08.2020 -

14.08.2020 

Koncert Ryana Martina 

Bradshawa v rámci 

podujatia VIVA MUSICA 

 

 Prezentácia žiaka klavírneho oddelenia 

HO na verejnosti 

16.8.2021 

Koncert Ryana Martina 

Bradshawa v Grazi, v Palais 

Eggenberg, Kleine 

Prinzen 

 

 Prezentácia žiaka klavírneho oddelenia 

HO na verejnosti v rámci festivalu 

ARSONORE 

23.8.2020 

Múzeum mesta Bratislavy, 

Múzeum J. N. Hummela, 

org. pod záštitou primátora 

hl. mesta SR Bratislavy M. 

Valla 

Festival Hummel fest 2020 

Festival s medzinárodnou účasťou, 

usporiadaný pri príležitosti spomienky 

na hudobného skladateľa J. N. 

Hummela, prezentácia žiakov na 

verejnosti 

04.092020 -

29.09.2020 

Koncertný recitál žiaka 

Ryana Martina Bradshawa 

v Dánskom Roskilde  

 Prezentácia žiaka klavírneho oddelenia 

HO na verejnosti, v rámci festivalu 

SCHUBERTIÁDA 

11.9.2020 

Základná umelecká škola 

Jána Albrechta 

Workshop keramiky a 

glazovanie so Zuzanou 

Sasinek 

Vzdelávanie pedagógov VO  

v keramickej tvorbe 
23.11.2020 

Synfonický orchester 

Slovenského rozhlasu 

3. abonentný koncert SOSR, 

sólista-žiak Ryan Martin 

Bradshaw 

Prezentácia žiaka klavírneho oddelenia 

HO na verejnosti 

13.11.2020 

Ryan Martin Bradshaw – 

otvárací koncert 

v Nutcracker v Moskve 

 

 Prezentácia žiaka klavírneho oddelenia 

HO na verejnosti, zahajovací koncert 

medzinárodnej súťaže pre mladých 

hudobníkov – LUSKÁČIK 

1.12.2020 

Virtuosos V4 + Talentová súťaž mladých 

hudobníkov a spevákov z 

krajín Vyšehradskej štvorky 

Prezentácia pedagóga v medzinárodnej 

porote súťaže  

Realizácia 

v mesiaci júl 

2020, 
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a Srbska medializácia 

v mesiaci 

november 2020 

ZUŠ Jána Albrechta Webgalavečer Zlatá klapka 

2021 

Slávnostný webgalavečer spojený 

s vyhlásením víťazov celoslovenskej 

súťaže  v audiovizuálnej 

a multimediálnej tvorbe žiakov ZUŠ J. 

Albrechta: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q

2vE47HzEig 

24.3.2021 

 

 

             

 

 

Žiaci Hudobného odboru sa okrem rôznych prezentácií a koncertov, vystúpení a online 

koncertov zúčastnili rôznych medzinárodných a celoslovenských súťaží a festivalov: 

 

Alex Brillová z klavírnej triedy ped. Halovej sa zúčastnila na online súťaži v sólovej hre na 

dychové nástroje a v sólovom klasickom speve Dni Miloša Ruppeldta. 

 

Nikol Bacigálová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala  

- Cenu za objavnú dramaturgiu – EMCY v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí 

klaviristi. 

Nikol Bacigálová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala  

- 2. miesto v 4. kategórii v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi. 

Liliana Sovičová z klavírnej triedy ped. Jany Majerovej získala  

- 3. miesto v 4. kategórii v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi. 

Stella Mária Bachledová z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získala  

- 3. miesto v 7. kategórii v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi. 

Tereza Bartáková z klavírnej triedy ped. Ľubice Halovej získala  

- 3. miesto v 3. kategórii v 12. ročníku celoslovenskej súťaže Mladí klaviristi. 

 

Ped. Sláčiková, Majerová a Dzúriková pripravovali žiakov HO na súťaže Rajecká hudobná 

jar, Levický hudobný festival a Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczaya 

v Komárne. Súťaže sa kvôli pandemickej situácii nemohli uskutočniť. 

 

Alexander Fellmayer z gitarovej tiedy ped. Jantulu a žiaci Darien Ďalog a Danail Doganov 

z triedy ped. Klukona sa zúčastnili regionálnej súťaže v hre na gitare „e-Gitarová Nitra 2021“  

 

Ryan Martin Bradshaw z triedy ped. Vencislavy Ilievskej získal 

- mimoriadne ocenenie šéfdirigenta SOSR Ondreja Lénarda a generálneho riaditeľa 

RTVS J. Rezníka a tak sa stal novým rezidenčným sólistom Symfonického orchestra 

Slovenského rozhlasu. Umelec tak bude mať možnosť realizovať v rozhlase sólové 

nahrávky a zároveň s ním SOSR odohrá jeden z abonentných koncertov.  

- postúpil do 3. kola Concertino Praha – hra na klavíri s orchestrom  

- víťaz v Medzinárodnej súťaži VIRTUOSOS V4, možnosť a príprava nahrávky 1.CD 

– s maďarským rádioorchestrom 

Enya Pastorová z triedy ped. Lucie Pintérovej získala  

-1. miesto v kategórii D (Interpreti) online Medzinárodného festivalu Bravissimo – súťažná 

prehliadka mladých talentov na Ukrajine 
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- na súťaži bola ocenená aj ped. Pintérová, ktorá získala Ďakovný diplom za vysokú úroveň 

profesionalizmu prípravy žiačky a tvorivý prístup k výchove mládeže 

 

Ivana Brunovská z triedy ped. Ľubice Dzúrikovej sa zúčastnila kurzu Ivana Danka – 1 

hobojistu v Stuttgardskom divadle. 

 

Ivana Brunovská, Dominika Petrjánošová a Klára Ester Jantáková z triedy ped. Ľubice 

Dzúrikovej spolu s pedagógom sa zúčastnili flautového seminára u prof. Mgr. art. Kataríny 

Dučai, ArtD. (18.6. a 30.6.2021 na Konzervatóriu v Bratislave) 

 

Bianca Belicová z klavírnej triedy ped. Vencislavy Ilievskej získala  

- zlaté pásmo v 3. kategórii a bola vyhlásená za víťazku kategórie na Klavírnej súťažnej 

prehliadke Sládkovičovo 2021 

Alexander Rogach z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získal 

- strieborné pásmo v 1. kategórii na Klavírnej súťažnej prehliadke Sládkovičovo 2021 

Anna Rakhubovská z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získala 

- strieborné pásmo v 3. kategórii na Klavírnej súťažnej prehliadke Sládkovičovo 2021 

Stella Maria Bachledová z klavírnej triedy ped. Iriny Rogach získala 

- strieborné pásmo v 5. kategórii na Klavírnej súťažnej prehliadke Sládkovičovo 2021 

 

Angelika Fábry zo speváckej triedy ped. Darinky Andučič-Tóthovej získala 

- čestné uznanie v XXII. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina 

Iuventus Canti  

Pavol Mucha zo speváckej triedy ped. Darinky Andučič-Tóthovej postúpil do finále v XXII.   

            ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina Iuventus Canti  

 

AMT:  

V odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba škola pokračuje v organizácii IX. ročníka 

celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže s názvom 

Zlatá klapka. Vyhlásenie výsledkov bolo plánované dňa 23. marec 2021. Z dôvodu 

koronavírusu prebehlo vyhlásenie on-line v rámci Webgalavečera Zlatá klapka dňa 

23.3.2021. 

 

Zlatá klapka 2021: 

 

Cenu primátora hl. mesta Bratislava získala ZUŠ Jána Albrechta (ako celok) za cyklus 

Virtuálna trieda. Ocenení žiaci:  

Daniel Behul 

Sofia Bičanová 

Simeon Binev 

Alen Imamovič 

Jakub Mičan 

Lukáš Mráz 

Rebecca Petrášová  

Štefan Škriniar 

Viktória Tajcnárová  
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Roman Závada 

Nina Zgalinovičová 

 

Za pedagogické vedenie a cenu Metodicko-pedagogického centra získali pedagógovia AMT 

Milan Spodniak, Pavol Čižmár a Peter Celec. 

 

Nikol Tajcnárová získala cenu v kategórii Film za príspevok Autoportrét knihomoľa. 

Nikol Tajcnárová získala cenu v kategórii Dievčenský výkon pred kamerou za príspevok 

Autoportrét knihomoľa. 

 

Výtvarný odbor: 

Terézia Šprtová z triedy ped. Radostiny Doganovej sa zúčastnila 

- Medzinárodná výtvarná súťaž „Zázračné divadlo“ – názov: Keď sa zdvihne 

opona“, Mestská knižnica Piešťany 

-žiačka z triedy ped. Radostiny Doganovej: 

Terézia Šprtová (práca s názvom Zelený svet) a 

   

-žiaci z triedy ped. Valérie Gašparovej: 

Olívia Kupcová (práca Lesné zvieratá), Kamila Omanová (práca Lesné zvieratká a ich 

domov) a Nina Mikušová (Život na oblohe) sa zúčastnili Výtvarnej súťaže „Zelený svet 

2020“  

 

- žiaci z triedy ped. Valérie Gašparovej sa zúčastnili výtvarnej súťaže Moje  

ľudské práva – téma: Spolu dokážeme veľké veci (organizátor – Slovenské národné 

stredisko pre ľudské práva) 

 

- žiaci z triedy ped. Valérie Gašparovej a Silvie Krivosudskej sa zúčastnili výtvarnej 

súťaže Ríša fantázie - Lučenec 

 

-žiaci z triedy ped. Silvie Krivosudskej 

sa zúčastnili Medzinárodnej online súťaže v kreslení Téma súťaže: „Vidím svet: tradície 

ľudí sveta“ 

Súťaž: "Človek vo vesmíre"  

Uzávierka: 2.4.2021 

Organizátor: Mesto Lučenec, Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a 

športu 

Výsledky súťaže budú uverejnené v druhej polovici apríla 2021 na oficiálnej stránke mesta: 

www.lucenec.sk 

 

1. Alžbetka Kanjaková, 8 rokov 

2. Bianca Belicová, 10 rokov 

3. Eliška Lancuchová, 11 rokov 

4. Elka Hošková, 9 rokov 

5. Karin Paršová, 8 rokov 

6. Lucia Užeková, 10 rokov 

7. Miška Stavová, 11 rokov 

8. Oliver Beseda, 8 rokov 

9. Simon Matejka, 8 rokov 

10. Veronika Rosová, 10 rokov 

 

http://www.lucenec.sk/
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-žiačka Ema Pavlovičová z triedy ped. Radostiny Doganovej sa zúčastnila súťaže Človek 

vo vesmíre a získala diplom. 

Žiaci ped. Doganovej, Krivosudskej a Gašparovej sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Tradície 

ľudí sveta“(31.5.2021 deadline). 

 

Súťaž: "Dračie kráľovstvo" 

Uzávierka: 14.5.2021 

Organizátor: SZUŠ v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1 

Vyhodnotenie a pozvánku na vernisáž obdržia všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaže. 

Z víťazných prác sa pripraví výstava na Radnici v Lučenci. 

Termín výstavy je jún 2021 

 

1. Lucia Užeková, 10 rokov 

2. Elenka Jastrabíková, 10 rokov 

3. Oliver Beseda, 8 rokov 

4. Bianca Belicová, 10 rokov 

5. Simon Matejka, 8 rokov 

6. Lea Majlingová, 12 rokov 

7. Veronika Rosová, 10 rokov 

8. Terezka Kušnírová, 6 rokov 

9. Linda Dysková, 8 rokov 

10. David Dysko, 10 rokov 

 

Súťaž: Vytvor logo pre "Tím Slovakia" 

Uzávierka: 15.3.2021 

Organizátor: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR 

Vyhodnotenie súťaže o logo pre Top Tím:  

https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-sutaze-o-logo-pre-top-tim/ 

 

1. Kristínka Paršová, 11 rokov 

2. Arthur Martin Golis, 11 rokov 

3. Jakub Vráb, 10 rokov 

4. Karolína Drusková, 12 rokov 

5. Lucia Užeková, 10 rokov 

6. Dorotka Šiškovičová, 11 rokov 
 

-žiaci z triedy ped. Radostiny Doganovej  

Barbora Šprtová, Svetlana Oružinská, Tomáš Kavecký a Šarlota Járová sa zúčastnili dňa 

19. marca 2021 výtvarnej súťaže organizovanej Slovenskou národnou galériou na tému Idol.  

 

-žiaci VO sa zúčastnili súťaže Máš umelecké črevo – organizátor: Slovenská národná 

galéria 

 

Tanečný odbor: 

 

-žiačky II. stupňa z triedy ped. Jany Bílkovej  

Alžbeta Králiková, Simona Chamulová a Zuzana Šimková pripravili (počas pandémie) 

najlepšie prezentácie tanečného umenia z Dejín tanca a baletu, ped. vedenie Janka Bílková 

 

Literárno-dramatický odbor: 

https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-sutaze-o-logo-pre-top-tim/
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Hviezdoslavov Kubín 2021 

Výsledky súťaže: 

Amelie Gonzales Lemus -- žiačka ped. Spodniakovej (LDO) získala 3. miesto v školskom 

kole v I. kategórii v prednese prózy 

  

Greta Angyalová -- žiačka ped. Spodniakovej (LDO) získala 3. miesto v triednom kole v I. 

kategórii v prednese prózy 

  

Zoe Bachratá -- žiačka ped. Spodniakovej (LDO) získala 1. miesto v školskom kole, 3. 

miesto v okresnom kole v I. kategórii v prednese prózy 

  

Dorota Zúbeková -- žiačka ped. Spodniakovej (LDO) získala 2. miesto v školskom kole v I. 

kategórii v prednese prózy 

 

Školská súťaž žiakov LDO:  

-špeciálnu Cenu Zuzany Kronerovej za najlepší prednes bol udelený absolútnej víťazke Sofii 

Maskalíkovej 

-na prvých miestach ocenených recitačnými doskami sa v jednotlivých kategóriách v recitácii 

poézie umiestnili žiačky Nela Kadlecová, Stela Bartíková a Sofia Maskalíková a v 

prednese prózy Dorota Zúbeková, Nela Koganová a Ema Miháliková. Udelené boli aj druhé 

a tretie miesta v troch kategóriách. 

 

 

Medializačná a publikačná činnosť: 

 

Všetky aktivity školy, sa propagujú/zverejňujú prostredníctvom oficiálnych mediálnych 

kanálov ZUŠ a to hlavne na webovom sídle: https://zusjanaalbrechta.eu a na oficiálnych 

účtoch na sociálnych sieťach 

 

• Facebook: https://www.facebook.com/pg/zusjalbrechta/about/?ref=page_internal 

• Instagram: https://www.instagram.com/zusjalbrechta/ 

 

Online koncerty žiakov, ako aj sprievodné videá, ktoré dokumentujú aktivitu školy sú 

zverejňované prostredníctvom oficiálneho Youtube kanála ZUŠ: 

 

• https://www.youtube.com/user/ZUSJAlbrechta 

 

 

Prehľad Online koncertov: 

 

• Interný koncert 14.10.2020 Premiéra o 17.00 

https://youtu.be/KBF5EmNO_7I 

• Interný koncert 4.11.2020 Premiéra o 17.00 

https://youtu.be/jLWNq7tSRGk 

• Interný koncert 18.11.2020 Premiéra o 17.00 

https://youtu.be/FIM_iAwgyA0 

• Vianočný koncert 11.12.2020 Premiéra o 20.00 

https://youtu.be/FHuhv1fXJdk 

 

https://zusjanaalbrechta.eu/
https://www.facebook.com/pg/zusjalbrechta/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/zusjalbrechta/
https://www.youtube.com/user/ZUSJAlbrechta
https://youtu.be/KBF5EmNO_7I
https://youtu.be/jLWNq7tSRGk
https://youtu.be/FIM_iAwgyA0
https://youtu.be/FHuhv1fXJdk
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„Vplyv hry na zobcovej flaute na zdravie dieťaťa“ – článok ped. Mgr. art. Lucie Pintérovej 

zverejnený 9.11.2020 na:  

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/5661823/skolkarom-sa-paci-muzicirovanie-na-

flautach.html 

 

Adventný kalendár je súbor príspevkov, ktoré prezentujú národné ako aj medzinárodné 

aktivity ZUŠ za uplynulé roky. Adventný kalendár je 24 videí so zahlásením žiakov z odboru 

AMT a odpremiérované boli od 1.12. – 24.12. 2020 o 18.00. 

 

Link na zoznam videí adventného kalendára: 

https://youtube.com/playlist?list=PLClcomTaNzz4gThGj4HOsEntDCFRW33Wq 

 

Hudobné vystúpenia pedagógov ZUŠ. Hudobné vystúpenia vybraných pedagógov ZUŠ boli 

odvysielané 25.12.2020, 26.12.2020, 31.12.2020 a 1.1.2021 vždy o 15.00. 

 

Link na zoznam videí:  

https://youtube.com/playlist?list=PLClcomTaNzz6ecVi-ipHu-B-15ByZ0Hn1 

 

Ďalšie aktivity školy: 

Medzinárodná talentová súťaž mladých hudobníkov a spevákov z krajín Vyšehradskej 

štvorky a Srbska - Prezentácia pedagóga v medzinárodnej porote súťaže: 

https://hudba.zoznam.sk/spravy/28-11-2020-spoznajte-mladych-slovenskych-virtuozov-v-

televiznej-sou-virtuozi-v4-na-dvojke/ 
https://www.facebook.com/RTVS.sk/posts/3784724724891668 

https://www.teraz.sk/kultura/dvojka-predstavi-mladych-virtuozov-kr/510617-clanok.html 

https://tvprogram.sme.sk/p/7083181/mladi-slovenski-virtuozi 

https://www.rtvs.org/aktualne-oznamy-tlacove-spravy-pr/240959_aj-slovensko-ma-svojich-mladych-

virtuozov-spoznajte-ich-v-show-virtuozi-v4-na-dvojke 

https://www.rtvs.sk/televizia/program/16613/251367 

 

Časopis Hudobný život, roč. LII, 11/2020, s. 7 

Malý festival s veľkým potenciálom 

(článok o konaní „Hummel fest“ festival) 

 
Klavírny recitál Ryana Martina Bradshawa v Dánskom Roskilde 
https://www.facebook.com/113936216987657/photos/a.159018859146059/179450043769607/?type=3 

 

Koncert Ryana Martina Bradshawa v Grazi, v Palais Eggenberg 
https://www.facebook.com/113936216987657/posts/173931964321415/?d=n 

 

Koncert Ryana Martina Bradshawa v rámci podujatia VIVAMUSICA: 
https://www.facebook.com/113936216987657/photos/a.159018859146059/177313487316596/?type=3 

3. abonentný koncert SOSR  

https://mojakultura.sk/solistom-3-abonentneho-koncertu-sosr-bude-ryan-martin-bradshaw/ - záznam z 

koncertu na Rádia Devín 

/sólista - žiak Ryan Martin Bradshaw/ 

 

Ryan Martin Bradshaw – otvárací koncert v Nutcracker v Moskve 

https://www.youtube.com/watch?v=nXrJ7c2Tzs8 

 

Fenomenální slovenský pianista Ryan Martin Bradshaw: cesta, jak se zbavit předsudků 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226838160439461&id=1214921502&sfnsn=mo 

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/5661823/skolkarom-sa-paci-muzicirovanie-na-flautach.html
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/5661823/skolkarom-sa-paci-muzicirovanie-na-flautach.html
https://youtube.com/playlist?list=PLClcomTaNzz4gThGj4HOsEntDCFRW33Wq
https://youtube.com/playlist?list=PLClcomTaNzz6ecVi-ipHu-B-15ByZ0Hn1
https://hudba.zoznam.sk/spravy/28-11-2020-spoznajte-mladych-slovenskych-virtuozov-v-televiznej-sou-virtuozi-v4-na-dvojke/
https://hudba.zoznam.sk/spravy/28-11-2020-spoznajte-mladych-slovenskych-virtuozov-v-televiznej-sou-virtuozi-v4-na-dvojke/
https://www.facebook.com/RTVS.sk/posts/3784724724891668
https://www.teraz.sk/kultura/dvojka-predstavi-mladych-virtuozov-kr/510617-clanok.html
https://tvprogram.sme.sk/p/7083181/mladi-slovenski-virtuozi
https://www.rtvs.org/aktualne-oznamy-tlacove-spravy-pr/240959_aj-slovensko-ma-svojich-mladych-virtuozov-spoznajte-ich-v-show-virtuozi-v4-na-dvojke
https://www.rtvs.org/aktualne-oznamy-tlacove-spravy-pr/240959_aj-slovensko-ma-svojich-mladych-virtuozov-spoznajte-ich-v-show-virtuozi-v4-na-dvojke
https://www.rtvs.sk/televizia/program/16613/251367
https://www.facebook.com/113936216987657/photos/a.159018859146059/179450043769607/?type=3
https://www.facebook.com/113936216987657/posts/173931964321415/?d=n
https://www.facebook.com/113936216987657/photos/a.159018859146059/177313487316596/?type=3
https://mojakultura.sk/solistom-3-abonentneho-koncertu-sosr-bude-ryan-martin-bradshaw/
https://www.youtube.com/watch?v=nXrJ7c2Tzs8
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226838160439461&id=1214921502&sfnsn=mo
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Besiedka na baletných špičkách: autor: Bc. Jasmína Bozkurtová, DiS. art. – pedagóg TO 

Online rozhovor so sólistkou SND – WEB stránka ZUŠ J. Albrechta 

 

Marián Hatala čítal žiakom ZUŠ Jána Albrechta 

https://www.zusjanaalbrechta.eu/marian-hatala-cital-ziakom-zus-jana-albrechta/d-2318 

 

„Zdravice“ k Vianociam a Novému roku 

Poslané vianočné a novoročné priania partnerským školám ZUŠ  

 

Bulletin celoslovenskej súťaže Musica Camerata Ján Albrecht  

Príprava výtvarných prác a obrázkov žiakov VO do súťažného bulletinu 

 

Časopis ZUŠKÁČIK (1. číslo 16.12.2020, 2. číslo  

Prezentácie prác žiakov ZUŠ J. Albrechta v školskom časopise 

 

Besiedka s Andrejom Szabom: autor: Mgr. art. Jana Bílková, ArtD. – pedagóg TO  

https://youtu.be/s5n1NGuhR10 

 

Ryan Martin Bradshaw z triedy ped. Vencislavy Ilievskej – ocenený: 

https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/578380-v-orchestri-slovenskeho-rozhlasu-bude-hrat-genialny-

14-rocny-klavirista-ryan-martin-bradshaw/ 

 

https://www.eurorespekt.sk/14-rocny-klavirista-ryan-martin-bradshaw-je-novym-rezidencnym-

solistom-symfonickeho-orchestru-slovenskeho-rozhlasu/ 

https://www.rtvs.sk/novinky/osobnosti/248481/shakespearov-potomok-solistom-

symfonickeho-orchestra-sro 

https://dennikn.sk/minuta/2274682/ 

https://www.teraz.sk/najnovsie/novym-rezidencnym-solistom-sosr-je-1/528795-clanok.html 

https://www.cas.sk/clanok/793973/slovak-s-anglickym-menom-ryan-martin-bradshaw-je-

klavirnym-virtuozom-v-bratislave-zije-potomok-shakespeara/ 

https://spectator.sme.sk/c/22600771/young-australian-slovak-pianist-joins-bratislava-

orchestra.html 

https://www.facebook.com/Ryan-Martin-Bradshaw-113936216987657/ 

Stretnutie online s herečkou Dominikou Morávkovou- Zeleníkovou 

https://www.zusjanaalbrechta.eu/herecka-dominika-moravkova-zelenikova-na-hodine-

herectva-v-nasej-zus/d-2338 

Včelí úľ – výstava prác žiakov VO 

https://www.zusjanaalbrechta.eu/vytvarny-ul/d-2340 

Pohyb pre spevákov : autor: Mgr. art. Jana Bílková, ArtD. - pedagóg TO 

https://youtu.be/3qhRzu4ZrfY 

https://youtu.be/s5n1NGuhR10
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/578380-v-orchestri-slovenskeho-rozhlasu-bude-hrat-genialny-14-rocny-klavirista-ryan-martin-bradshaw/
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/578380-v-orchestri-slovenskeho-rozhlasu-bude-hrat-genialny-14-rocny-klavirista-ryan-martin-bradshaw/
https://www.rtvs.sk/novinky/osobnosti/248481/shakespearov-potomok-solistom-symfonickeho-orchestra-sro
https://www.rtvs.sk/novinky/osobnosti/248481/shakespearov-potomok-solistom-symfonickeho-orchestra-sro
https://dennikn.sk/minuta/2274682/
https://www.teraz.sk/najnovsie/novym-rezidencnym-solistom-sosr-je-1/528795-clanok.html
https://www.cas.sk/clanok/793973/slovak-s-anglickym-menom-ryan-martin-bradshaw-je-klavirnym-virtuozom-v-bratislave-zije-potomok-shakespeara/
https://www.cas.sk/clanok/793973/slovak-s-anglickym-menom-ryan-martin-bradshaw-je-klavirnym-virtuozom-v-bratislave-zije-potomok-shakespeara/
https://spectator.sme.sk/c/22600771/young-australian-slovak-pianist-joins-bratislava-orchestra.html
https://spectator.sme.sk/c/22600771/young-australian-slovak-pianist-joins-bratislava-orchestra.html
https://www.facebook.com/Ryan-Martin-Bradshaw-113936216987657/
https://youtu.be/3qhRzu4ZrfY
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Besiedka s Andrejom Szabom: autor: Mgr. art. Jana Bílková, ArtD. - pedagóg TO 

https://www.youtube.com/watch?v=s5n1NGuhR10 

Zlatá klapka 2021 (celoslovenská súťaž v AMT): 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/sprava/FMfcgxwLsmlqXwlCmSLZC

MdkmzSSJZDs?projector=1&messagePartId=0.1 – správa od p. Ulmana z roku 2019,  

sociálne siete, facebook, webstránka ZUŠ J. Albrechta, youtube kanál Zlatej klapky 

Webinár pre učiteľov ZŠ a ZUŠ - Ako učiť hudbu tvorivo a hravo: 

https://shop.in-music.sk/collections/eventy/products/mesiace-a-cisla-ako-ucit-hudbu-tvorivo-

a-hravo-webinar?variant=39266816131126  

 

Ped. Andučič – Tóthová – medailón o práci hlasovej pedagogičky, 25.3.2021, Klub na Trojke, 

RTVS, Trojka: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17008/265666#12  

 

Návrat do škôl - Pandémia a základné umelecké školy, 30.4.2021, TA3:  

https://www.ta3.com/clanok/1209603/virtualne-vystavy-ci-sutaze-ako-umelecke-skoly-

motivovali-deti.html 

 

V ZUŠ využili pandémiu aj na opravy, 28.5.2021, TA3, Dobré správy 

https://www.ta3.com/relacia/20763/dobre-spravy-z-28-maja 

 

Velikán Michelangello – prezentácia novej knihy vydanej vydavateľstvom IKAR:  

O jeho umeleckej genialite sa nepochybovalo v žiadnom období dejín umenia: 

https://www.markiza.sk/spravy/my-zeny/2030701_o-jeho-umeleckej-genialite-sa-

nepochybovalo-v-ziadnom-obdobi-dejin-umenia 

 

Velikána Michelangela sprevádzali anjelice na lipových oltároch: 

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/590869-velikana-michelangela-sprevadzali-anjelice-na-

lipovych-oltaroch/ 

 

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

V školskom roku 2020/2021 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 2020/2021 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.  

Kvalitu výučby znižuje nedostatočný počet hudobných nástrojov a ich kvalita. Klavíry na 

celej škole si vzhľadom na vek a opotrebovanosť vyžadujú rozsiahlejšiu opravu.  

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/sprava/FMfcgxwLsmlqXwlCmSLZCMdkmzSSJZDs?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/sprava/FMfcgxwLsmlqXwlCmSLZCMdkmzSSJZDs?projector=1&messagePartId=0.1
https://shop.in-music.sk/collections/eventy/products/mesiace-a-cisla-ako-ucit-hudbu-tvorivo-a-hravo-webinar?variant=39266816131126
https://shop.in-music.sk/collections/eventy/products/mesiace-a-cisla-ako-ucit-hudbu-tvorivo-a-hravo-webinar?variant=39266816131126
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17008/265666#12
https://www.ta3.com/clanok/1209603/virtualne-vystavy-ci-sutaze-ako-umelecke-skoly-motivovali-deti.html
https://www.ta3.com/clanok/1209603/virtualne-vystavy-ci-sutaze-ako-umelecke-skoly-motivovali-deti.html
https://www.ta3.com/relacia/20763/dobre-spravy-z-28-maja
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/590869-velikana-michelangela-sprevadzali-anjelice-na-lipovych-oltaroch/
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/590869-velikana-michelangela-sprevadzali-anjelice-na-lipovych-oltaroch/
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Aj naďalej je potrebné dobudovať nástrojový park  (vrátane pianín), notový archív, knižnicu, 

spevácke mikrofóny, odposluchy, kvôli správnemu držaniu tela pri hraní na hudobných 

nástrojoch.  

V blízkej budúcnosti je potrebné doplnenie vybavenia učebne a modernizácia techniky 

v odbore AMT (videokamera, mikrofón, mikroport set, PC a strihový program). Bez 

doplnenia učebných pomôcok budeme musieť vyučovanie tohto odboru obmedziť.  

Vo Výtvarnom odbore je potrebné zakúpiť materiál na vyučovanie (papiere, lepenky, farby).  

V LDO je nutnosťou dokúpiť kostýmy a rekvizity podľa aktuálnych potrieb. Tak isto je 

potrebné vybudovať miestnosť pre účely vyučovania LDO. 

Je potrebné zateplenie budovy.  

 

Problematické je aj finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

ale tento problém presahuje rámec školy a je všeobecne známy.  

 

VIII. Finančné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2020 

1.      Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:   1 172 768 € 
2.      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :  85 367 € 
3.      Finančné prostriedky získané od rodičov a za projekty (DoReMi, občianske združenie):  

4682,35€ 

4.      Iné finančné prostriedky:          - štátny rozpočet, na súťaž Zlatá klapka  - použité v 

rámci EK 630 :  7 000€ 

ŠR – mzdy:  625 012 € 
 

IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2020/2021 

a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2020/2021  nadväzoval  na predchádzajúce 

plány rozvoja školy.  Medzi základné ciele koncepčného zámeru rozvoja školy na šk. rok 

2020/2021 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.  

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 2020/2021 

a  oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2021/2022 

 

 

 
CIELE 

ZUŠ J. Albrechta plánuje pokračovať 

v doterajšom trende aktívnej spolupráce 

s profesionálnymi umelcami, domácimi 

a zahraničnými projektovými partnermi. 

Bude kontinuálne spolupracovať na 

skvalitnení pedagogického procesu s jasne 

RIZIKÁ  

Zastaralý a nefunkčný nástrojový park po lehote 

životnosti vyžadujúci si nákladné a niekedy aj 

nerentabilné generálne opravy. 

Zoznam ďalších potrebných nástrojov na 

riaditeľstve školy. 

Problém s bezpečnostným zabezpečením školy 
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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 2019 – 

2022 neustále pokračovať na skvalitnení 

pedagogického procesu.  

Umožní kontinuálne vzdelávanie učiteľov 

Zdokonalenie používania elektronického 

systému iZUŠ 

Snaha o väčšie využitie elektronického 

systému, čím škola zefektívni spoluprácu 

vedenia, učiteľov, nepedagogických 

zamestnancov a rodičov. 

ZUŠ bude pokračovať v spolupráci 

s profesionálnymi umeleckými telesami. 

Škola rozšíri medzinárodnú spoluprácu.  

ZUŠ bude pokračovať v rekonštrukcii budovy 

s cieľom znížiť spotrebu energie 

- doplnenie technickej vybavenosti školy, 

- doplnenie nástrojového parku, investovanie 

do nového nástrojového parku, vzhľadom na 

ich nefunkčnosť, 

- kúpa potrebných hudobných nástrojov 

a vybavením prostriedkov na bežný chod školy. 

Opotrebovanosť techniky, nutná priebežná výmena. 

Nezateplená budova – nerentabilné hospodárenie 

s energiou. 

Škola nie je zabezpečená bezpečnostným 

systémom vo všetkých traktoch.  

Elektronický systém IZUŠ má stále rezervy (napr. 

klasifikačné hárky, v niektorých prípadoch 

nelogické radenie známok a iné) 

 

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: 

 

Laura Uhorskaiová – žiačka speváckeho oddelenia z triedy ped. Dariny Andučič 

Tóthovej – JAMU Brno, umelecký odbor Spev 

 

Dominika Poláková, Hana Kušmíreková – žiačky Výtvarného odboru z triedy ped. 

Radostiny Doganovej - Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava 

 

Tamara Krištof  – žiačka Výtvarného odboru z triedy ped. Radostiny Doganovej - 

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču  

Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava 

 

Vanessa Pokorná - žiačka Výtvarného odboru z triedy ped. Radostiny Doganovej - 

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby 

Vlastenecké námestie 1, Bratislava 851 01 
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Ivana Brunovská – žiačka ped. Ľubice Dzúrikovej – Konzervatórium, Hra na hoboji  

 

XI. Ďalšie informácie o škole  

 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V rámci finančných možností sa škola neustále snaží vylepšovať psychohygienické podmienky pre 

žiakov skvalitňovaním tried a priestorov školy podľa finančných možností. V priestoroch ZUŠ je 

zriadená herňa pre deti, študentský kútik a príjemné prostredie pre čakajúcich rodičov.  

 

2. Spolupráca školy 

 

2.1. Spolupráca s rodičmi detí  

Rodičia našich žiakov intenzívne spolupracujú pri výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá je 

hlavným cieľom a zámerom školy. Mnohí rodičia spolupracujú aj pri organizácii podujatí, pri 

zhotovovaní kostýmov, čím vytvárajú celkovú príjemnú atmosféru. Niektorí rodičia sú 

aktívne zapojení do pripravovaných projektov školy (prispievajú drobnými darčekmi pre 

žiakov školy). Sú chápaví a ústretoví aj pri realizácii projektov školy, ktoré vyžadujú niekedy 

aj voľný čas a prítomnosť ich detí počas víkendov pri skúškach. Úroveň školy napreduje, 

o čom svedčí aj pozitívna odozva mnohých rodičov vyslovená na verejnosti a tiež ich záujem 

o našu školu.   

 

2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 

združeniami, nadáciami)  

Pri ZUŠ  pôsobí OZ Do-re-mi, ktoré je nápomocné pri organizácii všetkých projektov 

a podujatí školy. Zahraničnými cestami a vystúpeniami chceme žiakov motivovať 

k systematickej práci a k lepším výkonom.  

Štatutár OZ Do-re-mi – Mgr. art. Helena Balážová, zástupkyňa riaditeľky 

Rok začatia spolupráce: 2006 

Konkrétne formy spolupráce: získavanie financií písaním projektov: Nadácia Pontis, Bravó 

Bratislava 

 

2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 

 

Magistrát hl. mesta Bratislava Kultúrne programy, pracovný deň 

primátora, Bratislavské mestské dni, 

stretnutie primátora s talentovanou 

mládežou 

Dostihová dráha - Závodisko Bratislava                     Umelecké programy počas celej 

sezóny 

 

Mestská časť – Petržalka                      Kultúrne programy 

Knižnica Petržalka Prokofievova Spolupráca so ZUŠ 

2.4. Iná spolupráca 

 

Projektový partner školy Názov projektu 

Hudobná škola Ferenca Farkasa, Budapešť                     Koncerty v rámci projektu „Spoločná 

 história nás spája“                      

Hudobná škola Frauenkirchen Koncerty v rámci projektu „Spoločná 

 história nás spája“                      
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ZUŠ J. Kvapila, Brno   Koncerty v rámci projektu „Spoločná 

 história nás spája“     

ZUŠ I. Hurníka, Praha Vzájomné inšpirácie českých 

 a slovenských mladých umelcov 

Metodicko-pedagogické centrum, BA Zlatá klapka 2020     

ZUŠ Lipany  Spolupráca 

Pražská komorná filharmónia  Talent Prahy 5 

Hotel Crowne Plaza   Spolupráca – Zlatá klapka 

Spoločnosť F. Schuberta Koncerty žiakov 

Zichyho palác Koncerty žiakov 

Primaciálny palác – Zrkadlová sieň Koncerty žiakov 

Divadlo Aréna Súťaž Zlatá klapka 

Cikkerov dom  Koncerty 

Domov seniorov Rusovská cesta Programy pre seniorov  

Dom Tretieho veku, Poloreckého, Petržalka Programy pre seniorov  

VŠMU Spolupráca so ZUŠ - TO  

MŠ Iľjušinova, Tupolevova, Bradáčova, Holíčska Spolupráca s MŠ, v.v. program  

DK Zrkadlový háj   Kultúrne programy, Tanečné 

akadémie a iná spolupráca 

Paneurópska vysoká škola v BA  Príprava celoslovenskej súťaže vo 

filmovej tvorbe žiakov ZUŠ 

Konzervatórium v BA Pravidelné spoločné koncerty 

a divadelné predstavenia 

Tanečné konzervatórium E. Jaczovej Spoločné akadémie, spoločný koncert 

Cikcak centrum, Jiráskova ulica Spolupráca – koncerty 

Agentúra Buchmann            Medzinárodný projekt v Kittsee –  

            spoločný koncert 

TV TA3, TV JOJ, TV Markíza, TV Ružinov,  Spolupráca – vystúpenia, prezentácie, 

Západoslovenská televízia, RTVS,  Noviny TV JOJ, stáž v TV JOJ 

TASR, SITA    

  

Nadácia Pontis, Spolupráca so ZUŠ, získanie 

finančných príspevkov na úpravu 

okolia školy 

 

 

Vypracovala: Mgr. art. Katarína Juríková 

 
 


