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Východiská a podklady: 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ 

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

zariadení. 

2. Vyhodnotenie úloh z Koncepcie školy na roky 2019 – 2022. 

3. Komplexné vyhodnotenie činnosti školy, školského zariadenia, pedagógov 

a zamestnancov, predmetových komisií v školskom roku 2020/2021 

4. Informácie o činnosti Rady školy. 

5. Ďalšie podklady (uviesť konkrétne vyhodnotenie napr. projektov, podujatí atď.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy Františka Oswalda, Daliborovo nám.2, Bratislava 

za školský rok 2020/2021 

 

 

I. Základné informácie o škole 

a) Identifikačné údaje 

Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č.1,  

  Bratislava 

Názov školy: Základná umelecká škola Františka Oswalda 

Adresa: Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava 

Kontakty: tel: 02 63 45 36 16 

  web: www.zuspetrzalka.sk 

  e-mail: zusdaliborovo@gmail.com 

 

b) Vedúci zamestnanci školy 

Meno riaditeľa: Mgr. art. Tatiana Schlosserová. 

Volebné obdobie: od 01.06.2016 – 31.05.2021 

  Mgr. art. Diana Višacká 

Menovaná do funkcie od 01.06.2021 na dobu určitú 

 

Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

Mgr. Anna Šestáková – zástupkyňa riaditeľa pre individuálne formy vyučovania 

Mgr. art. Diana Višacká – zástupkyňa riaditeľa pre kolektívne formy vyučovania 

 

c) Údaje o rade školy:  

 

Členovia rady školy: 

1. Eliška Bakošová – zvolená za nepedagogických zamestnancov; 

2. Ing. Bohumil Babál – zvolený za rodičov; 

3. Mgr. Jakub Bednárik – delegovaný za hlavné mesto; 

4. JUDr. Peter Dolník – podpredseda, zvolený za rodičov; 

5. PhDr. Ľudmila Farkašovská – delegovaná za hlavné mesto; 

6. Mgr. Rastislav Kunst – delegovaný za hlavné mesto; 

7. Mgr.art. Jana Martinčeková – delegovaná za hlavné mesto; 

8. Mgr.art. Eliška Orem Macháčková – predsedkyňa, zvolená za pedagogických 

zamestnancov; 

9. Jarmila Škorupová – zvolená za rodičov; 

10. Mgr. Miloš Tomašovič, PhD. - zvolený za pedagogických zamestnancov; 

11. JUDr. Juraj Žucha – zvolený za rodičov. 

 

V školskom roku 2020/2021 RŠ zasadala raz.  

http://www.zuspetrzalka.sk/
mailto:zusdaliborovo@gmail.com


Rada školy per rollam ku dňu 30.09.2020 prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Františka Oswalda, 

Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava za školský rok 2019/2020 a odporúča riaditeľke ZUŠ 

predložiť ju zriaďovateľovi na schválenie. 

 

Zároveň sa Rada školy vyjadrovala k základným bodom programu: 

• Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2020 

• Návrh rozpočtu na rok 2020 

• Stav počtu žiakov k štatistickému zberu (september – 2020) 

• Plán práce na šk. rok 2020/2021 

• Schválenie Školského vzdelávacieho programu na šk. rok 2020/2021 

• Informáciám o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 

Pedagogická rada, pracovné porady: 

Pedagogická rada:  24.08.2020 

    23.09.2020 per rollam 

09.06.2021 

Pracovná porada:  25.08.2020 

    26.08.2020 

    07.09.2020 

    14.09.2020 

    07.10.2020 per rollam 

    10.03.2021 per rollam 

    01.04.2021 per rollam 

    06.04.2021 per rollam 

    21.04.2021 per rollam 

    23.06.2021  

Z dôvodu realizácie protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva v 

súvislosti s pandémiou COVID-19 sa časť stretnutí a porád uskutočnila formou per rollam, 

prípadne prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

Komunikácia s pedagógmi (od októbra 2020 do mája 2021) prebiehala pomocou 

internetových aplikácií MS Teams, ZOOM a e-mailovej komunikácie. 

 

Základnými témami rokovaní boli: 

• Organizácia školského roka 

• Schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými 

dokumentmi 

• COVID automat, podmienky pre školy a usmernenia v čase pandémie 

• Plán práce na školský rok 2020/2021 a jeho plnenie 

• Príprava a organizácia podujatí, ktoré organizuje priamo ZUŠ F. Oswalda 

• Rozdelenie pracovných úloh vrátane termínov ich plnenia 

• Klasifikácia žiakov 

• Informácie z oblasti školstva a legislatívy 



• Vyučovací proces online v období pandémie 

• Organizácia online koncertov 

• Rôzne  

 

Umelecká rada:  23.09.2020 

    28.01.2021 online cez MS Teams 

    05.05.2021 online cez MS Teams 

    23.06.2021 

 

V období pandémie od októbra 2020 do mája 2021 zasadala UR online prostredníctvom 

aplikácie MS Teams. 

Vyjadrovala sa a riešila dôležité témy vyučovacieho procesu a umeleckej prezentácie žiakov 

počas pandémie. Vedúci predmetových komisií spolupracovali pri aktualizácii evidencie 

žiakov v AsC agende a tiež pri užšej komunikácii s pedagógmi v rámci svojich oddelení počas 

obdobia, kedy bola škola zatvorená a vyučovací proces prebiehal v domácich podmienkach 

formou online komunikácie. 

 

Predmetové komisie:  

Z dôvodu pandémie koronavírusu a plošného zatvorenia škôl od októbra 2020 do mája 2021 

predmetové komisie v školskom roku 2020/2021 nezasadali. 

 

II. Údaje o žiakoch školy 

a) 

Údaje o počte žiakov, odboroch podľa výkazu o počte žiakov k 15.09.2020: 

Spolu: 669  žiakov 

Hudobný odbor: 444  žiakov 

Výtvarný odbor: 131 žiakov 

Tanečný odbor: 51 žiakov 

Literárno-dramatický odbor: 43 žiakov 

 

 

Žiaci ZUŠ  

Údaje o počte žiakov k 30.06.2020 
 Údaje o počte žiakov 

k 30.06.2020 /žiak je len raz 

započítaný/ 

ZUŠ 

z toho žiakov v jednotlivých 
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žiakov 

spolu 

/stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

 43 120 35 419 0 617  389 178 567 

 



Absolventi ZUŠ  

Údaje o počte absolventov k 30.06.2021  Údaje o počte absolventov 

k 30.06.2020 absolvent je 

len raz započítaný/ 

ZUŠ 

z toho žiakov v jednotlivých 

Počet žiakov spolu 

/stlpce 2-6/ 
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Počet 

žiakov 

spolu 

/stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

 11 15 4 96 0 126  96 30 126 

 

Noví žiaci ZUŠ 

Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2021  Údaje o počte nových 

žiakov k 15.09.2021 /je len 

raz započítaný/ 

ZUŠ 

z toho žiakov v jednotlivých 

Počet žiakov spolu 

/stlpce 2-6/ 
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Počet 

žiakov 

spolu 

/stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

  8 38 9 71 0 126  71 53 124 

 

 

b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 30.06.2021: 

 

Výsledky hodnotenia v školskom roku 2020/2021 

Hodnotenie jún 

Prospeli s vyznamenaním 550 

Prospeli 13 

Neprospeli 0 

Neklasifikovaní 14 

Prípravné štúdium 54 

 



Záverečné skúšky:  

Záverečné skúšky vo všetkých odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-

dramatickom sa uskutočnili v súlade s Rozhodnutím o hodnotení, organizácii záverečnej 

skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie 

v školskom roku 2020/2021, ktoré vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 28.04.2020 a následne dňa 11.06.2020.  

V školskom roku 2020/2021 sa záverečná skúška vykonala administratívne do 29. mája 

2021.  

Podmienky hodnotenia boli prerokované per rollam v apríli 2021. 

 

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

    v školskom roku 2020/2021 

 

V školskom roku 2020/2021 škola neotvorila žiaden nový študijný odbor. 

  

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 

 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy k 15.09.2020 

ZUŠ 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický  počet 
Prepočítaný 

počet v % 
Fyzický  počet 

Prepočítaný 

počet v % 

 
45  5 + 2 

dodávateľsky 
 

 

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 15.09.2019: 

V školskom roku 2020/2021 pôsobilo v ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám.2 

v Bratislave  45  pedagogických zamestnancov, z toho počas školského roka čerpali materskú 

dovolenku 2 pedagogické zamestnankyne. 

V organizácii pôsobilo 5 nepedagogických zamestnancov – 2 školníci, 2 upratovačky, 1 

tajomníčka, 2 zamestnankyne vykonávali činnosti dodávateľsky – účtovníčka, PaM. 

 

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 

Vyučovací proces v ZUŠ F. Oswalda prebiehal pod vedením kvalifikovaných pedagogických 

zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali podmienky pre výkon pedagogickej 

činnosti. 

 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

Uvádzanie do 

praxe 
Priebežné 

Špecializačné 

inovačné 

Špecializačné  

kvalifikačné 

Vzdelávanie  

vedúcich PZ 

začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 

4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 

 

 



Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 

Mgr. art. Tatiana Schlosserová – Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov 2021 

 

Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych, alebo medzinárodných 

podujatiach: 

Pedagógovia sa so svojimi žiakmi zapojili do mnohých celoštátnych, alebo medzinárodných 

súťaží. Žiaľ po zhoršení pandemickej situácie a zatvorení škôl boli viaceré plánované súťaže 

a prehliadky zrušené či presunuté na jeseň 2021 a budú organizované v náhradných 

termínoch. Niektoré plánované súťaže a prehliadky sa uskutočnili online.  

   

Súťaže - vyhodnotenie: 

 

Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.: 

e-Gitarová Nitra 2021 – 6. ročník regionálnej gitarovej súťaže 

22.02.2021 – online 

• 1. miesto v 2. kategórii – Jakub Gunár 

Smižianska gitara 2021, II. ročník 

11.05.2021 – online 

• 2. miesto v 2.B kategórii – Jakub Gunár 

• Cena poroty – Jakub Gunár 

• 1. miesto v 4.A kategórii – Alex Kirčák 

• Cena za najlepšiu interpretáciu skladby – Jakub Gunár 

 

Nitrianska lutna 2021, 21. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže  

14.05.2021 – prezenčne 

• 1. miesto v 2. kategórii – Jakub Gunár 

• 2. miesto v 4. kategórii – Alex Kirčák 

• 3. miesto v 4. kategórii – Hana Hirjaková 

• Cena EMCY za objavnú dramaturgiu – Alex Kirčák 

• Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu – Mgr. art. Miloš Tomašovič, PhD. 

 

La Guitaromania 2021, 1. ročník celoslovenskej súťaže 

15.06.2021 – online 

• 2. miesto v 2. kategórii – Jakub Gunár 

 

Ing. Jaroslava Voráková: 

Medzinárodná výtvarná súťaž Lučenec – „Dračie kráľovstvo“ 

25.06.2021 

• Zlaté pásmo v IV. Kategórii 14 – 16 rokov – Vilma Peciarová 

 

 

 

 



Súťaže – účasť: 

 

Ing. Jaroslava Voráková: 

Výtvarná súťaž organizovaná Oddelením školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu mesta 

Lučenec – „Človek vo vesmíre“ 

02.04.2021 

Zoznam súťažiacich žiakov:  

Barbora Gunárová, Šarlota Voráková, Eliška Kucká, Tomáš Roch 

 

Výtvarná súťaž organizovaná Základnou umeleckou školou Myjava – „ Tradičné jarné zvyky 

na pohľadnici“ 

26.04.2021 

Zoznam súťažiacich žiakov:  

Alexandra Grežďová 

 

Mgr. art. Štefan Kurilla: 

Výtvarná súťaž organizovaná Základnou umeleckou školou, Jantárová 6, Košice – „ Music 

Journal 2021“ – návrh obálky hudobného časopisu 

26.05.2021 

Zoznam súťažiacich žiakov:  

Lucia Rašliková 

 

Mgr.art. Barbora Čatlošová Drozdová: 

„Návraty poézie“ – oblastné kolo súťaže o cenu Andreja Sládkoviča  

03.03.2021 – online (nahrávka prednesu) 

 

Katarína Jablokovová: 

Nitrianska lutna 2021, 21. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže v hre na 

sláčikové nástroje 

13.05.2021 – prezenčne 

Zoznam súťažiacich žiakov:  

Jakub Gunár 

 

PaedDr. Mgr.art. Ivana Dulinová: 

„Hlas Česka, Moravy a Slezska“ – spevácka talentová súťaž 

08.04.2021 – online 

Zoznam súťažiacich žiakov:  

Veronika Kubáňová 

 

PaedDr. Mgr.art. Ivana Dulinová: 

„Hľadá sa hviezda Pop star“ – súťaž v interpretácii populárnej piesne 

15.04 – 16.05.2021 – online 

Zoznam súťažiacich žiakov:  

Veronika Kubáňová 



Priebeh vyučovacieho procesu počas pandémie COVID-19: 

 

Hudobný odbor 

Vyučovanie v hudobnom odbore sa realizovalo dištančnou formou na základe  stanoveného 

dištančného plánu a rozvrhu. Vyučovanie prebiehalo prostredníctvom aplikácie WhatsApp 

a programu ZOOM, MS Teams a Skype. Dlhodobé zatvorenie škôl a chýbajúci osobný 

kontakt medzi žiakom a pedagógom, viedol pedagógov ku kreatívnym metódam výučby. 

Preto sa pedagógovia snažili spestriť domáce cvičenie komornou súhrou. Využívali možnosti 

domáceho muzicírovania súrodencov, alebo dokonca súhry rodič - dieťa. Vďaka tejto metóde 

cvičenia aj v neľahkých časoch, udržiavali záujem žiakov o hru na nástroj. Prezenčné 

vyučovanie v individuálnej forme vyučovania sa obnovilo postupne odo dňa  

12.04.2021. V predmete Hudobná náuka sa vyučovanie uskutočňovalo prostredníctvom online 

konzultácií, zasielaním teoretických materiálov, poznámok z dejín hudby,  hudobných 

ukážok,  zábavných hudobných krížoviek, osemsmeroviek a kvízov. Absolventi 3. ročníka 

ISCED 2B priebežne vypracovávali absolventské projekty, ktoré posielali na kontrolu. 

Prezenčné vyučovanie v kolektívnej výučbe hudobnej náuky sa obnovilo dňa 10.05. 2021.  

Rovnako online formou prostredníctvom aplikácií Skype, ZOOM, Whats App, MS Teams, 

mailová komunikácia prebiehalo vyučovanie aj v ostatných oddeleniach hudobného odboru 

s dodržaním učebných plánov v jednotlivých ročníkoch. Výsledkom práce boli online 

interpretačné nahrávky žiakov zverejnené na online koncertoch školy na facebooku. 

 

Výtvarný odbor 

Plánované napĺňanie učebného plánu na stupňoch ISCED 1B, ISCED 2B a II. stupni. 

v školskom roku 2020/2021 opäť skomplikovala pandémia COVID-19.  

Žiaci sa museli prispôsobiť domácim podmienkam, ktoré sa nedali porovnávať s tými čo majú 

v ateliéry v škole. Prezentácia žiakov jednotlivých ročníkov na verejných výstavách na pôde 

ZUŠ F. Oswalda, ale aj inde bola obmedzená alebo pozastavená, no nahradili sme ju 

virtuálnymi výstavami na školskom Facebooku a na YouTube kanály.  

Pedagógovia výtvarného odboru sa popri dištančnému vyučovaniu venovali aj príprave 

žiakov na talentové skúšky umelecky zameraných stredných a vysokých škôl s pozitívnym 

výsledkom. 

Vďaka dobrým referenciám na dištančné vyučovanie, sme prijali aj nových žiakov na štúdium 

výtvarného odboru od 2. polroka, no niektorí žiaci v 2. polroku svoje štúdium aj prerušili. 

Evidencia účasti žiakov na online vzdelávaní bola riadne evidovaná v triednej dokumentácii. 

 

Pedagógovia výtvarného odboru si zvolili rôzne formy dištančnej výučby: 

• Prostredníctvom emailu pedagóg zadával výtvarné témy na týždennej báze. Tieto 

zadania boli rozdelené podľa veku a prihliadali na materiálne možnosti žiakov, ktorí 

tvoria v domácom prostredí.  

Vo zvyšné dni sa žiaci už pripájali na online vyučovanie cez Skype. Hotové práce 

žiaci posielali pedagógovi formou fotografie alebo skenu e-mailom na písomné 

hodnotenie. 

• Online tvorivé výtvarné workshopy prostredníctvom programu ZOOM. Pri tejto forme 

dištančnej výučby, sa žiaci každý týždeň zoznamovali s dejinami výtvarného umenia 



(od Praveku až po Súčasnosť) formou kreatívnych workshopov. Následne po 

workshope, posielali pedagógovi fotografie svojej tvorby, ktorá bola potom zverejnená 

v súkromnej facebookovej skupine. Tu si žiaci a ich rodičia mali možnosť pozrieť aj 

tvorbu svojich spolužiakov a aj fotografie z ostatných workshopov. Prostredníctvom 

LIKE-u, sa navzájom hodnotili, ale aj motivovali k ďalšej tvorbe.  

• Individuálna tvorba starších žiakov na časovo náročnejších témach, ktorá bola na 

týždennej báze kontrolovaná formou skupinových ZOOMov – tzv. rozpracovanosť 

tvorby. Tu žiaci formou fotografii vopred poslaných na email pedagóga, konzultovali 

svoj tvorivý postup resp. sa radili pri vzniknutých problémoch ako je napr. pomoc pri 

výbere finálneho návrhu, korigovanie správnych proporcií, výtvarná technika, atď. 

 

Tanečný odbor 

Dôsledné plnenie školského vzdelávacieho programu na stupňoch ISCED 1B a ISCED 2B 

a II. stupni štúdia, dodržiavanie tematických plánov v ročníkoch v prvom polroku opäť 

skomplikovala pandémia COVID-19.  

Karanténne opatrenia a zatvorenie škôl nariadené Ministerstvom školstva SR a hlavným 

hygienikom presunuli výučbu z tanečnej sály do online priestoru.  

Od 13.10.2020 prebiehala výučba dištančnou formou pomocou online komunikácie (ZOOM, 

MS Teams) najskôr z priestorov školy, po lockdowne formou Home Office, až do opätovného 

obnovenia vyučovania v kolektívnej forme 10.05.2021. 

Obsah, forma ako aj časová dotácia v jednotlivých predmetoch sa prispôsobili domácim 

podmienkam.  

Cieľom práce v TO bolo počas dištančného vzdelávania - udržať kondíciu žiakov formou 

špeciálne zostavených cvičení a zahrievacích kombinácií, ktoré môžu vykonávať aj 

v obmedzenom tanečnom priestore, následne sa zameriavať na nácvik jednotlivých tanečných 

krokov, choreografií po častiach, spájať prebraté technické cvičenia do menších tanečných 

celkov, naďalej rozvíjať a udržiavať pohybovú pamäť žiakov a pozitívne ich motivovať k 

ďalšej práci. Formou krátkych videí zaznamenať a zverejniť prácu v online priestore na 

YouTube a Facebooku školy. 

Žiaci sa s pedagógmi stretávali v pravidelných intervaloch na týždennej báze. Evidencia 

účasti na online vzdelávaní bola riadne vedená v triednej dokumentácii. 

Príprava absolventov sa uskutočňovala online – priebežne. 

Aj napriek sťaženým podmienkam však možno skonštatovať, že výučba online sa nám 

v skupinovom vyučovaní TO podarila realizovať. Výsledkom sú mini vystúpenia 

a prezentácie žiakov zverejňované na facebookovej stránke školy v mesiacoch december 

2020, január, apríl, máj a jún 2021. 

Vystúpenia organizované školou či mimoškolské aktivity v rámci podujatí organizovaných 

mestom Bratislava či mestskou časťou Petržalka sa v druhom polroku neuskutočnili. 

 

Literárno-dramatický odbor 

Dôsledné plnenie školského vzdelávacieho programu na stupni ISCED 1B a ISCED 2B 

a dodržiavanie tematických plánov v ročníkoch bolo v druhom polroku skomplikované 

karanténnymi opatreniami COVID-19, nariadenými ministerstvom školstva a hlavným 

hygienikom, následne aj zriaďovateľom. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou pomocou 



online komunikácie cez ZOOM a pomocou emailovej komunikácie a rôznych edukačných 

materiálov (www.eduworld.sk, www.ucimenadialku.sk, www.youtube.com, 

https://wordwall.net/, metodické materiály). Učebné plány boli prispôsobené dištančnému 

vyučovaniu. Kvôli opatreniam bolo zrušené záverečné vystúpenie v priestoroch ZUŠ a DK 

Zrkadlový háj a iné verejné koncerty. 

Vďaka zlepšeniu epidemiologickej situácie sa 10.5.2021 obnovila prezenčná výučba 

v skupinovom vyučovaní, vrátane literárno-dramatického odboru.  

Žiaci v spolupráci so svojimi rodičmi a s pedagógom zorganizovali Blok Bábkových 

predstavení prostredníctvom nahrávok na youtube.com a facebook stránky Základnej 

umeleckej školy. Na svojich predstaveniach pracovali aktívne od novembra do konca apríla, 

od výberu literatúry, cez písanie scenára, výroby scény a bábok až po réžiu, dramaturgiu 

a samotné hranie.  

Žiaci sa tiež pripravovali na triedne a školské kolá recitačných súťaží, najmä na 

Hviezdoslavov Kubín.  

Žiaci tiež prezentovali svoje prednesy v rámci bloku Nedeľná chvíľka poézie. 

 

IV. Aktivity školy 2020/2021 

Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré 

organizovala škola v školskom roku 2020/2021 

Z dôvodu pandémie koronavírusu sa všetky aktivity, plánovaná koncertná činnosť, či výstavná 

činnosť školy, presunuli prevažne do online priestoru. 

 

Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Výstava žiakov VO 100 žiakov Termín: september, máj, jún 

Miesto konania: Koncertná sála a areál ZUŠ 

Františka Oswalda, Daliborovo nám.2, 

Bratislava. 

Cieľ: Verejná prezentácia prác žiakov 

výtvarného odboru. 

Vystavovali žiaci z tried pedagógov: J. 

Voráková, Š. Kurilla 

Prehliadky prác formou 

fotografií z workshopov na 

facebookovom profile 

Výtvarka ZUŠ F. Oswalda 

91 žiakov Dátum: počas celého obdobia dištančného 

vzdelávania (október - apríl) 

Miesto konania: Súkromná facebooková 

skupina VO 

Cieľ: Prezentácia prác žiakov výtvarného 

odboru – vzájomná motivácia 

Triedy pedagógov: J. Voráková 

Prehliadky prác z tvorby 

z domu formou videí na 

facebookovom profilea 

Youtube ZUŠ F. Oswalda 

100 žiakov Dátum: počas celého obdobia dištančného 

vzdelávania (október - apríl) 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 

http://www.eduworld.sk/
http://www.ucimenadialku.sk/
http://www.youtube.com/
https://wordwall.net/


Cieľ: Prezentácia prác žiakov výtvarného 

odboru 

Triedy pedagógov: J. Voráková, Š. Kurilla 

Online organový recitál 4 žiaci Dátum: október 2020 (zverejnené 

09.10.2020) 

Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia a výsledky práce žiakov 

organového oddelenia 

Triedy pedagógov: J. Siroma 

„Vianočné vinšovanie“ 

vianočné online pásmo 

žiakov LDO 

38 žiakov Dátum: december 2020 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 

Cieľ: Prezentácia žiakov LDO 

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová 

Online vystúpenie žiakov  

Tanečného odboru 

30 žiakov Dátum: december 2020 

Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia práce žiakov TO  

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová, 

D. Višacká 

„Koncertujeme pre radosť“ 

Online koncert žiakov 

Hudobného odboru 

20 žiakov Dátum: december 2020 (zverejnené 

09.12.2020) 

Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia výsledkov práce žiakov HO 

počas dištančného vzdelávania 

Triedy pedagógov: M. Tomašovič, J. Siroma, 

I. Dulinová, E. Orem Macháčková, R. 

Smiščík, M. Lazić, M. Konrádová, A. 

Brutovský, K. Jablokovová, J. Škorupová 

„Koncertujeme pre radosť“ 

Online koncert žiakov 

Hudobného odboru 

Vianočný špeciál 

20 žiakov Dátum: december 2020 (zverejnené 

22.12.2020) 

Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia výsledkov práce žiakov HO 

počas dištančného vzdelávania 

Triedy pedagógov: A. Petráš, A. Kováč, J. 

Siroma, I. Dulinová, E. Orem Macháčková, 

R. Smiščík, M. Lazić, T. Oláh, A. Brutovský, 

M. Farkašová, J. Hegeduš, K. Jablokovová, J. 

Škorupová,  

Online vystúpenie žiakov  

Tanečného odboru 

15 žiakov Dátum: január 2021 

Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia práce žiakov TO  

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová, 

D. Višacká 

Triedny online koncert 12 žiakov Dátum: marec 2021 (zverejnené 23.03.2021) 



žiakov Husľového oddelenia Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia a zviditeľnenie výsledkov 

práce žiakov Husľového oddelenia počas 

dištančného vzdelávania 

Triedy pedagógov: J. Šporer 

 

„Koncertujeme pre radosť“  

Online koncert žiakov 

Hudobného odboru 

Jarný špeciál I. 

 

 

25 žiakov 

 

Dátum: apríl 2021 (zverejnené 14.04.2021) 

Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia a zviditeľnenie výsledkov 

práce žiakov HO počas dištančného 

vzdelávania 

Triedy pedagógov: A. Brutovský, M. 

Malčovský, M. Konrádová, J. Šugárová, K. 

Fraitová, J. Hegeduš, L. Puťorová, M. 

Farkašová, T. Schlosserová, J. Jambrich, M. 

Tomašovič, E. Macháčková, P. Stašík, J. 

Sršníková, K. Jablokovová, J. Siroma, M. 

Lazić 

Online koncert žiakov 

Organového oddelenia 

6 žiakov Dátum: apríl 2021 (zverejnené 27.04.2021) 

Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia a výsledky práce žiakov 

organového oddelenia 

Triedy pedagógov: J. Siroma 

„Koncertujeme pre radosť“  

Online koncert žiakov 

Hudobného odboru 

Jarný špeciál II. 

 

25 žiakov Dátum: máj 2021 (zverejnené 31.05.2021) 

Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia a zviditeľnenie výsledkov 

práce žiakov HO počas dištančného 

vzdelávania 

Triedy pedagógov: A. Brutovský, M. 

Farkašová, L. Puťorová, M. Tomašovič, A. 

Petráš, K. Polóniová, J. Sršníková, E. 

Macháčková, K. Jablokovová, J. Škorupová, 

M. Lazić 

„Nedeľná chvíľka poézie“ 

Venovaná tvorbe Ľudmily 

Podjavorinskej 

11 žiakov Dátum: máj 2021 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 

Cieľ: Prezentácia prednesov poézie zo 

zbierok autorky Ľ. Podjavorinskej 

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová 

„Nedeľná chvíľka poézie“ 

 

12 žiakov Dátum: jún 2021 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 

Cieľ: Prezentácia prednesov poézie a prózy 

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová 

„Nedeľná chvíľka poézie“ 5 žiakov Dátum: jún 2021 



Maľovaná abeceda Miesto konania: online Facebook, YouTube 

Cieľ: Prezentácia prednesov žiakov PŠ LDO 

výberom básní z tvorby J. Smreka 

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová 

„Nedeľná chvíľka poézie“ 

Jazykolami a emócie 

13 žiakov Dátum: jún 2021 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 

Cieľ: Využitie jazykolamov na tréning 

rôznych emócií 

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová 

„CUP SONG“ 

Medziodborová spolupráca 

LDO, TO, HO, VO 

60 žiakov Dátum: jún 2021 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 

Cieľ: Cover skladby CUP SONG od Anny 

Kendrick 

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová, 

D. Višacká, I. Dulinová, J. Voráková, J. 

Škorupová, A. Brutovský, J. Sršníková 

Online vystúpenie 

„Maličká som“ a „Dedinka 

v údolí“ 

 

8 žiakov Dátum: jún 2021 (zverejnené 24.06.2021) 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 

Cieľ: Prezentácia žiakov PŠ TO 

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová 

Triedny online koncert 

žiakov Husľového oddelenia 

12 žiakov Dátum: jún 2021 (zverejnené 25.06.2021) 

Miesto konania: online YouTube 

Cieľ: Prezentácia a zviditeľnenie výsledkov 

práce žiakov Husľového oddelenia počas 

dištančného vzdelávania 

Triedy pedagógov: J. Škorupová 

Online vystúpenie 

„Bad“ 

 

12 žiakov Dátum: jún 2021 (zverejnené 27.06.2021) 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 

Cieľ: Prezentácia práce žiakov strednej 

vekovej kategórie TO počas domácej tvorby  

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová, 

D. Višacká 

Online vystúpenie 

„ Jerusalema“ 

 

17 žiakov Dátum: jún 2021 (zverejnené  28.06.2021  

a 30.06.2021) 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 

Cieľ: Prezentácia práce žiakov prípravného 

štúdia, mladšej a strednej vekovej TO počas 

domácej tvorby  

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová, 

D. Višacká 

Online vystúpenie 

„ Something that I want“ 

Zverejnené  28.06.2021 

10 žiakov Dátum: jún 2021 (zverejnené  28.06.2021) 

Miesto konania: online Facebook, YouTube 



Cieľ: Prezentácia práce žiakov mladšej 

vekovej kategórie TO počas domácej tvorby  

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová 

Online koncert žiakov 

Organového oddelenia 

5 žiakov Dátum: jún 2021 (zverejnené 28.06.2021) 

Miesto konania: online Facebook 

Cieľ: Prezentácia a výsledky práce žiakov 

organového oddelenia 

Triedy pedagógov: J. Siroma 

Triedny online koncert 

žiakov Husľového oddelenia 

9 žiakov Dátum: jún 2021 (zverejnené 14.07.2021) 

Miesto konania: online Google Drive 

Cieľ: Prezentácia a zviditeľnenie výsledkov 

práce žiakov Husľového oddelenia počas 

dištančného vzdelávania 

Triedy pedagógov: K. Jablokovová 

 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila v školskom roku 2020/2021 

 

Interný organový koncert 

ZUŠ sv. Cecílie 

1 žiak Dátum: 05.09. 2020  

Miesto konania: Rímsko-katolícky kostol 

Báč 

Vystúpenie pedagóga a jeho žiaka 

Triedy pedagógov: J. Siroma 

„Musica Camerata“ 

Súťaž v komornej hre 

4 žiaci pre pandémiu COVID-19 sa nekonala 

Tvorivé dielne v Centre 

starej hudby 

1 žiak pre pandémiu COVID-19 sa nekonala 

„HAPPYEND21“ 1 žiak Dátum: máj 2021  

Miesto konania: VŠMU Bratislava 

Bakalársky film poslucháča VŠMU – 

účinkovala žiačka LDO H. Bajtayová  

Triedy pedagógov: B. Čatlošová Drozdová 

Súťaž študentov 

slovenských konzervatórií 

predsedníctvo v porote 

Mgr. art. 

Miloš 

Tomašovič, 

PhD. 

Dátum: 26.05.2021  

Miesto konania: online 

 

Seminár „Hudobné hry“ Daniela 

Godziková 

Dátum: 14.06.2021  

Miesto konania: online 

„Pásmo hudby a poézie 

o duši“ 

2 žiaci Dátum: 22.06. 2021  

Miesto konania: Quo Vadis Bratislava 

Vystúpenie pedagóga a jeho žiakov  

Triedy pedagógov: K. Jablokovová 

 

 

 



V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo nám.2 v 

Bratislave  vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou. 

 

VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom  mestského 

kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy v ZUŠ 

V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo nám.2 v 

Bratislave vykonaná finančná a ekonomická kontrola  Útvarom  mestského kontrolóra hl. 

mesta SR Bratislava. 

 

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 

V školskom roku 2020/2021 Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo 

nám.2 v Bratislave spravovala hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý jej bol zverený na 

plnenie vymedzeného účelu a predmetu činnosti protokolmi o zverení majetku. Prevádzkovala 

2 budovy - budovu na Daliborovom nám.2 a budovu elokovaného pracoviska na Gessayovej 8 

v Bratislave. Základná umelecká škola zabezpečovala vyučovanie umeleckých predmetov aj 

na ďalších  elokovaných pracoviskách v ZŠ s MŠ Jarovce a v ZŠ s MŠ Rusovce.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  07.08.2013 

potvrdilo doručenie údajov a dokladov podľa § 39c ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. pre 

elokované pracoviská Gessayova 8 Bratislava, Vývojová 228 Bratislava a Trnková 1 

Bratislava a eviduje tieto elokované pracoviská ako súčasť Základnej umeleckej školy, 

Daliborovo nám. 2 Bratislava, v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

V súvislosti s aplikáciou zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení zákona č. 325/2012 Z.z. a s tým súvisiaceho zaradenia k 31.12.2012 

zriadených elokovaných pracovísk do siete škôl, škola poskytovala žiakom základné 

umelecké vzdelanie, zabezpečila vyučovanie žiakov prihlásených do ZUŠ v prenajatých 

priestoroch uvedených základných škôl v rozsahu určenom rozvrhmi hodín pedagogických 

zamestnancov v danom školskom roku.  

 

 

Revízie: (šk. rok 2020/2021) termíny:   

02.03.2020 Haskont - revízia hasiacich prístrojov a hydrantov        
                                                               

21.09.2020 Peter Hrašna , Plynoservis - revízia plynových gamatiek                
                                                               

14.05.2021 Febomont - revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie Daliborovo 

nám.2        
                                                              1 

04.05.2021 Febomont - revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie  Gessayova 8               
                                                               

 

Rekonštrukcie: (šk. rok 2020/2021) termíny: 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa v budovách postupne prebiehali rekonštrukčné práce. 

Daliborovo  námestie 2:       

rok 2020  práce na kotolni a ústrednom kúrení - práce realizovalo mesto 
 



Gessayova 8:   

rok 2020 UPC - škola zabezpečila zriadenie koncového bodu z UPC prekopaním 

popod cestu k budove Gessayova 8, a tým silný internet  na toto 

elokované pracovisko 
                          
rok 2020 rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach - práce 

realizovalo  mesto   
 

rok 2021 NDI spol. s.r.o. - materiál a  práce, kabeláž a zavedenie internetu z UPC 

do učební 
 

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

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 993 407 €. 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 78 061 €. 

3. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške: 1 120 € boli použité na 

úhradu energií. 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 2% -  0 €. 

5. Iné finančné prostriedky: príspevky z fondu Rodičovského združenia. 

 

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

a vyhodnotenie ich plnenia:  

 

CIEĽ 1  

Výchovno-vzdelávací proces v škole zameraný na zvyšovanie kvality dosahovaných výsledkov 

žiakov. 

Úloha 1  Rozvíjať predpoklady pre umeleckú tvorbu individuálnou starostlivosťou 

o žiakov, vychovávať žiakov tak, aby im vlastná tvorba, interpretácia a vnímanie 

umenia poskytovali radosť, uspokojenie a motiváciu napredovať, rozvíjať u nich 

vzájomnú spoluprácu, toleranciu, schopnosť vážiť si vlastnú prácu aj prácu iných 

– úloha sa priebežne plní. 

Úloha 2  Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v uvoľnenej tvorivej atmosfére s možnosťou 

maximálnej slobody tvorby a zapojiť žiakov do komornej a súborovej hry – 

úloha sa priebežne plní. 

Úloha 3  Organizovať triedne, interné a verejné koncerty na pôde školy i mimo nej, 

výchovné koncerty, výstavy, prezentácie tanečných techník a choreografií, 

matiné TO a LDO – z dôvodu zatvorenia škôl sa plánované aktivity presunuli do 

online priestoru. 

Úloha 4  Zapájať žiakov do regionálnych, národných a medzinárodných súťaží 

a umeleckých prehliadok - úloha sa priebežne plní, v školskom roku 2020/2021 

prevažne v online priestore. 

Úloha 5  Zvyšovať podiel rozšíreného vyučovania pre talentovaných žiakov- úloha sa 

priebežne plní. 

Úloha 6  Organizovať ďalšie ročníky "Soirée bratislavských organistov" ako prehliadku 

mladých bratislavských organistov – projekt sa pre šírenie koronavírusu COVID 

- 19 a zatvorenie škôl neuskutočnil. 



Úloha 7  Organizovať Galakoncert R. Rikkona s talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy – 

projekt sa pre šírenie koronavírusu COVID - 19 a zatvorenie škôl neuskutočnil. 

Úloha 8  Organizovať Žiacku muzikologickú konferenciu – projekt  sa pre šírenie 

koronavírusu COVID -19 a zatvorenie škôl neuskutočnil. 

Úloha 9  Spolupracovať na spoločných kultúrnych projektoch zriaďovateľa a základných 

umeleckých škôl - projekt sa pre šírenie koronavírusu COVID - 19 a zatvorenie 

škôl neuskutočnil. 

Úloha 10  Podporovať vzdelávanie tretieho veku - úloha sa priebežne plní. 

 

CIEĽ 2 

Ľudské zdroje - kvalifikovanosť pedagogického zboru, vzdelávanie pedagógov, 

organizovanie vlastných vzdelávacích vzdelávaní. 

Úloha 1  Podporovať a vytvárať podmienky pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov - úloha 

sa priebežne plní. 

Úloha 2  Vysielať učiteľov na odborné semináre - úloha sa priebežne plní. 

Úloha 3  Podporovať ďalšie zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov 

s cieľom získať vzdelaného učiteľa - úloha sa priebežne plní. 

Úloha 4  Udržať motivujúci kolektív  smerujúci k dosahovaniu dobrých výsledkov školy 

- úloha sa priebežne plní. 

Úloha 5  Vysielať nepedagogických zamestnancov na školenia týkajúcich sa nových 

právnych úprav - úloha sa priebežne plní. 

 

CIEĽ 3 

Materiálne zabezpečenie odborov, priestorové vybavenie, zlepšenie kultúrnosti výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

Úloha 1  Zabezpečovať riešenie vzniknutých havárií v zverených budovách - úloha sa 

priebežne plní. 

Úloha 2   Zabezpečovať nutné opravy  v zverených budovách - úloha sa priebežne plní. 

Úloha 3  Zabezpečovať opravy a modernizáciu doterajšieho technického vybavenia - 

úloha sa priebežne plní. 

Úloha 4  Postupne modernizovať nástrojové vybavenie školy - úloha sa priebežne plní. 

Úloha 5  Postupne modernizovať interiér pracovísk - úloha sa priebežne plní. 

 

CIEĽ 4  

Rozvojový a investičný zámer 

Úloha 1  Účelne využívať zverené priestory školy, zabezpečiť projektovú dokumentáciu 

a opravu priestorov budovy na Daliborovom námestí 2 a Gessayovej 8. 

   

 

 

 

 

 

 



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 

 

SILNÉ STRÁNKY 

• Kvalitní pedagogickí zamestnanci 

zabezpečujú vyučovanie na požadovanej 

úrovni, vnášajú do vyučovania inovácie a 

snažia sa o zvyšovanie umeleckej úrovne 

vyučovania. 

• Medzi predmetová spolupráca neustále 

vykazuje stúpajúcu tendenciu. Učitelia 

spolupracujú navzájom v rámci predmetov 

hudobného odboru, vytvárajú komorné 

zoskupenia, do ktorých zapájajú mnoho 

žiakov. Táto činnosť žiakov motivuje. 

Účinkovanie v komorných zoskupeniach 

vykazuje spätnú väzbu na hlavný predmet, v 

rámci ktorého sa snažia získať čo najlepšie 

technické a výrazové vybavenie. U žiakov 

vidíme snahu o čo najlepšiu prezentáciu na 

verejnosti. 

• V rámci medziodborovej spolupráce 

pripravujú učitelia spoločné projekty. VO 

skrášľuje svojimi prácami  a kulisami 

vystúpenia žiakov LDO a HO, na tanečných 

vystúpeniach účinkujú žiaci HO, LDO. 

• Škola sa na verejnosti prezentuje 

úspešnými verejnými vystúpeniami žiakov 

HO, TO, LDO, ktoré organizuje pre rodičov 

a širokú verejnosť v priestoroch vlastných 

koncertných sál, aj v koncertných sálach 

bratislavských palácov. Žiakov vysiela 

účinkovať na mimoškolské koncerty, 

prehliadky, organizuje tanečné matiné 

a matiné LDO, organizuje vystúpenia  

a koncerty pre rôzne organizácie, pre 

domovy dôchodcov, výchovné koncerty pre 

žiakov materských a základných škôl.  

Pravidelne vystavuje práce žiakov VO, 

zúčastňuje sa tvorivých dielní. 

• Na celonárodných a medzinárodných 

súťažiach školu reprezentujú žiaci 

hudobného, literárno-dramatického a 

SLABÉ  STRÁNKY 

• Staré budovy, ktoré nevyhnutne 

potrebujú investície na opravy a 

rekonštrukcie. V obidvoch budovách je 

nevyhnutné zatepliť fasády a strechy, tým 

zabrániť úniku tepla a šetriť financie za 

energie. V budove Gessayova 8 je 

nevyhnutné opraviť okná. 

• V dôsledku zlého technického stavu 

dochádza k haváriám v obidvoch 

budovách. 

• Zastaralé učebné pomôcky. V HO ide 

najmä o staré opotrebované klavíre, ktoré 

potrebujú každoročné čoraz nákladnejšie 

opravy a ladenie. 

• Triedy sú vybavené opotrebovaným 

nábytkom. 

• Nedostatočne silné elektrické vedenie – 

káble, ističe - na utiahnutie moderných 

pomôcok pre výučbu v obidvoch budovách. 

•  Nedostatok prenosných počítačov pre 

pedagogických zamestnancov potrebných 

k online vyučovaniu. 



výtvarného odboru. Vyslaní žiaci HO, LDO 

a VO sa v medzinárodných súťažiach 

umiestňujú v prvej desiatke, z 

celonárodných zápolení väčšinou prinášajú 

hlavné ceny. 

Škola spolupracuje s inými subjektami pri 

realizácii kultúrnych podujatí. Pravidelne 

spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami 

Petržalky, s OC Danubia s Cirkevným a 

Štátnym konzervatóriom, s VŠMU, 

s Jednotou dôchodcov Slovenska, so 

zariadeniami pre seniorov. 

PRÍLEŽITOSTI 

• Naďalej rozširovať vyučovanie 

v Literárno- dramatickom odbore, 

v hudobnom odbore podporovať projektové 

vyučovanie v predmetoch HN a IKT 

v hudbe. 

• Propagovať vyučovanie hry na organ 

organizovaním stretnutia mladých 

bratislavských organistov. 

• Uspokojovať záujem rodičov a žiakov na 

elokovaných pracoviskách Jarovce a 

Rusovce. 

• Modernizovať materiálno - technické 

vybavenie školy. 

• Rozširovať kultúrnu spoluprácu s inými 

subjektami pri realizácii kultúrnych 

podujatí. 

• Spolupracovať so zriaďovateľom a 

Rodičovským združením pri ZUŠ 

Daliborovo nám.2 v Bratislave, vytvárať 

priestor na získavanie mimorozpočtových 

zdrojov - 2% z daní. 

•Vytvárať dobré meno školy a budovať jej 

pozitívny imidž. Priebežne aktualizovať 

dianie v škole, písať články o činnosti školy 

do periodík. 

•Spolupracovať so zriaďovateľom pri 

príprave rekonštrukcie budov. 

RIZIKÁ 

• Nedostatok finančných prostriedkov na 

investície. 

• Pribúdanie havárií v starých budovách. 

• Nezáujem rodičovskej verejnosti o dianie v 

škole. 

• Nepriaznivá ekonomická situácia v 

niektorých rodinách. 

• Zvyšovanie cien energií, ktoré sa 

nepriaznivo premietnu do zvyšovania 

nákladov na prevádzku. 

 

 

 



Plánované investície v roku 2021/2022 financované zriaďovateľom školy hl. mestom SR 

Bratislava: 

Zateplenie vonkajšej fasády budovy Daliborovo námestie 2 

Zateplenie vonkajšej fasády budovy Gessayova 8 

Výmena okien za platové – budova Gessayova 8 

Rekonštrukcia nábehovej rampy (havarijný stav) – budova Gessayova 8 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov vrátane komplexnej elektroinštalácie – budova 

Daliborovo námestie 2 

Plánované investície v roku 2021/2022 financované z rozpočtu školy schváleného pre 

kalendárny rok 2021: 

Výmena mobiliáru v učeniach a spoločných priestoroch – budova Daliborovo námestie 2 

Oprava a výmena poškodenej dlažby na poschodí – budova Daliborovo námestie 2 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí (meno 

žiaka, názov školy): 

Rebecca Lattová  

Cirkevné konzervatórium Bratislava, odbor – hra na klavíri 

pedagóg: Květoslava Fraitová 

Daniela Vašíčková  

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Bratislava, odbor - odevný dizajn 

pedagóg: Mgr. art. Štefan Kurilla 

Marianna Bušíková 

Střední umělecko prumyslová škola Uherské Hradište, odbor – grafický dizajn 

pedagóg: Mgr. art. Štefan Kurilla 

 

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

školy):  

Anna Čárska 

Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava, odbor - Architektúra 

pedagóg: Ing. Jaroslava Voráková 

 

XI. Ďalšie informácie o škole 

 

1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

V sledovanom školskom roku nebola v ZUŠ Františka Oswalda,  Daliborovo nám.2 v  

Bratislave vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 

2. Spolupráca školy 

a, Spolupráca s rodičmi detí 

Škola v školskom roku 2020/2021 poskytovala rodičom služby týkajúce sa výchovy a 

vzdelávania, zabezpečovala odborný prístup učiteľov k vzdelávaniu. Organizovala koncerty, 



výstavy, matiné a iné podujatia pre rodičov a širokú verejnosť s cieľom podporovať umeleckú 

a tvorivú činnosť žiakov. Od rodičov očakávala pomoc pri napĺňaní výchovno-vyučovacích 

cieľov. Pri základnej umeleckej škole Františka Oswalda pôsobilo Rodičovské združenie pri 

Základnej umeleckej škole Daliborovo nám.2 v Bratislave, ktoré zo svojich finančných 

prostriedkov pomáhalo škole pri realizácii a finančnom zabezpečení koncertov, pri nákupe 

učebného a notového materiálu, finančne dostupných hudobných nástrojov, ladenie a opravy 

starých hudobných nástrojov pre hudobný odbor. Rodičovské združenie pomáhalo pri 

zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nákupom pracovného materiálu pre VO, TO, 

LDO, zabezpečovali a financovalo drobné materiálne vybavenie školy. Rodičovské združenie 

zo svojich prostriedkov prispievalo na nevyhnutné náklady žiakom, ktorí reprezentovali školu 

na národných a medzinárodných súťažiach, prispievalo na darčeky pre absolventov. Škola 

ďakuje rodičovskému združeniu za príkladnú spoluprácu a pomoc. 

 

b, Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 

združeniami, nadáciami 

Richard Rikkon - vzájomná spolupráca od roku 2009 pri realizovaní koncertov s  

našimi žiakmi a talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy. 

Jednota dôchodcov Slovenska - spolupráca od roku 2011 pri realizovaní kultúrnych  

vystúpení na projektoch Jednoty dôchodcov Slovenska. 

  

c, Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 

 Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Františka Oswalda Daliborovo nám.2 v 

Bratislave je Hlavné mesto SR Bratislavy. Organizácie v školskom roku 2020/2021 navzájom 

spolupracovali pri zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu, pri realizácii koncertov a 

kultúrnych podujatí hlavného mesta určených širokej bratislavskej verejnosti.  

Škola  touto cestou ďakuje hlavnému mestu za doteraz uskutočnené rekonštrukčné 

práce v zverených budovách. 

 

d, Iná spolupráca 

• Základná umelecká škola Františka Oswalda spolupracovala v školskom roku 

2020/2021  so svojim kontrolným a iniciačným orgánom - Radou školy, ktorý sa 

podieľal na chode školy a prerokovával základné dokumenty školy. 

• Základná umelecká škola Františka Oswalda v šk.roku 2020/2021 spolupracovala s  

riaditeľmi ZŠ s MŠ Jarovce a ZŠ s MŠ Rusovce pri zabezpečovaní výchovno- 

vzdelávacieho procesu na týchto elokovaných pracoviskách.  

• Veľký evanjelický kostol, evanjelický kostol v Bratislave- Petržalke, evanjelický 

kostol Legionárska ul. v Bratislave a evanjelický kostol v Dunajskej Lužnej - 

spolupráca umožňovala žiakom organového oddelenia HO organizovať prezenčnú 

výučbu v spomínaných kostoloch, čím žiaci získavali praktické skúsenosti 

v interpretácii chrámovej hudby v chrámových priestoroch na kvalitných organoch. 

 

 

 

 



Poďakovanie na záver 

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa aj v mimoriadne náročnom pandemickom období počas 

dištančného vzdelávania podieľali na výchovno–vzdelávacom procese a výborných 

výsledkoch našej školy v školskom roku 2020/2021, ktoré sme aj napriek sťaženým 

podmienkam dosiahli. Za obetavú prácu, vytrvalosť a trpezlivosť pedagógom, všetkým 

žiakom a študentom, nepedagogickým zamestnancom a rodičom. 

Zriaďovateľovi školy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, najmä oddeleniu školstva , 

športu a mládeže, tiež finančnému oddeleniu mesta za finančnú podporu pri realizácii 

projektov spojených s rekonštrukciami a zveľaďovaním pracovného prostredia.  

Ďakujem aj Rade školy a v neposlednom rade Združeniu rodičov pri ZUŠ Františka Oswalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 23.09. 2021          Mgr. art. Diana Višacká 

        riaditeľka ZUŠ 

 

 


